Uradni
list
Republike Slovenije
Internet: http://www.uradni-list.si

Št.

119

Ljubljana, petek

e-pošta: info@uradni-list.si

5. 11. 2004

Cena 1540 SIT

ISSN 1318-0576

Leto XIV

MINISTRSTVA
4899.

Pravilnik o skupnih osnovah za postopke dela
ﬁnančnih služb neposrednih uporabnikov
proračuna Republike Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 8. člena zakona o javnih
ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) izdaja minister za ﬁnance

PRAVILNIK
o skupnih osnovah za postopke dela ﬁnančnih
služb neposrednih uporabnikov proračuna
Republike Slovenije
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa skupne osnove za postopke dela
ﬁnančnih služb neposrednih uporabnikov.
Vsi izrazi v tem pravilniku imajo pomen kot je določen v
3. členu zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljnjem besedilu: ZJF).
2. člen
Neposredni uporabniki proračuna Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: uporabniki) morajo organizirati svoje
ﬁnančno poslovanje tako, da je zagotovljeno:
– tekoča izterjava prihodkov proračuna;
– sprejemanje obveznosti uporabnika, ki ne presegajo
sredstev proračuna za poravnavo sprejetih obveznosti;
– sposobnost izpolnitve vseh ﬁnančnih obveznosti iz
programov uporabnika;
– možnost tekočega in trajnega izpolnjevanja vseh javnih funkcij v okviru pristojnosti uporabnika, kar pomeni zlasti
kvalitetno, pravočasno in v zahtevanem obsegu opravljanje
storitev uporabnika;
– v največji možni meri varnost poslovanja, tako da
uporabnik pravočasno sprejema potrebne ukrepe, s katerimi
prepreči nezmožnost izvajanja svojih pristojnosti;
– gospodarnost upravljanja s ﬁnančnim in stvarnim premoženjem države, ki ga ima uporabnik v upravljanju.

3. člen
(1) Finančno poslovanje uporabnika obsega postopke, priprave in izvrševanja ﬁnančnega načrta uporabnika in
upravljanje s premoženjem, ki ga uporablja za izpolnjevanje
nalog v okviru njegovih pristojnosti.
(2) Uporabnik mora organizirati razpolaganje s proračunskimi sredstvi tako, da so pristojnosti odredbodajalca,
računovodje in notranjega revizorja ločene in ob upoštevanju
sistema notranje kontrole.
(3) Funkcije odredbodajalca, računovodje in revizorja so
nezdružljive. Osebe, ki opravljajo te funkcije, ne smejo biti v
sorodstvenih razmerjih do tretjega kolena ali v svaštvu.
4. člen
Predstojnik uporabnika mora organizirati ﬁnančno poslovanje uporabnika, v skladu s tem pravilnikom, tako da je
zagotovljeno:
– učinkovito ﬁnančno poslovanje,
– preglednost, zanesljivost in pravilnost vseh evidenc
premoženja,
– preprečevanje napak, prevar ali zlorab,
– varnost ﬁnančnega poslovanja,
– nenehen nadzor nad ﬁnančnim poslovanjem,
– sproten pregled nad realizacijo prejemkov proračuna
in izdatkov uporabnika,
– sproten pregled stanja in zapadlosti prevzetih obveznosti ter pravic porabe na postavkah – konto,
– sprotno analiziranje izvrševanja prejemkov proračuna
in izdatkov uporabnika,
– tekoče poročanje o stanju sredstev uporabnika.
5. člen
(1) Predstojnik uporabnika lahko prenese svoja pooblastila s področja ﬁnančnega poslovanja na podrejene uslužbence le s posebnimi pisnimi pooblastili, ki morajo biti trajno
arhivirana v arhivu uporabnika.
(2) Pooblastilo za razpolaganje s proračunskimi sredstvi
mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in priimek pooblaščenca,

Stran

14274 /

Št.

119 / 5. 11. 2004

– natančen opis vsebine in obsega pooblastila v zvezi
z izvrševanjem proračuna oziroma upravljanjem premoženja
(npr. vezano na program, projekt, postavko – konto, številko
obrazca "ﬁnančni elementi predobremenitev"),
– obdobje, za katerega se pooblastilo podeljuje,
– datum pooblastitve in podpis pooblastitelja.
(3) Predstojnik uporabnika takoj po izdaji pooblastila
obvesti Ministrstvo za ﬁnance in deponira podpis pooblaščene osebe pri Ministrstvu za ﬁnance, Uradu za javno računovodstvo.
6. člen
Poslovne knjige vodi računovodstvo uporabnika na podlagi zakona, ki ureja računovodstvo in predpisov, izdanih na
njegovi podlagi, tako da je omogočen vrednostni in vsebinski pregled porabe uporabnika po postavkah in stroškovnih
mestih. Evidence morajo biti vodene v elektronski obliki v
programih, ki jih določi ministrstvo za ﬁnance po strokovnem
mnenju Centra Vlade Republike Slovenije za informatiko.
2. FINANČNA SLUŽBA
7. člen
(1) Za izvajanje nalog ﬁnančnega poslovanja in vodenja
postopkov za izvajanje teh nalog morajo uporabniki v skladu s predpisi, ki določajo organizacijo in delovna področja
uporabnikov s svojimi akti, ki določajo notranjo organizacijo,
določiti ﬁnančno službo kot svojo posebno organizacijsko
enoto ali določiti, kateri delavci uporabnika opravljajo v okviru
njihovih del tudi naloge ﬁnančnega poslovanja.
(2) Če se uporabnik ne odloči zagotoviti opravljanja nalog ﬁnančne službe po prejšnjem odstavku, lahko v skladu s
svojimi potrebami in potrebami drugih uporabnikov organizira
skupno ﬁnančno službo, ki opravlja naloge ﬁnančnega poslovanja za več uporabnikov, predvsem pa se organizira skupna
ﬁnančna služba v okviru:
1. ministrstva, za organe in organizacije v njegovi sestavi;
2. Urada predsednika vlade, za vladne službe, za katerih organizacijo dela skrbi generalni sekretar vlade;
3. Ministrstva za notranje zadeve, za upravne enote;
4. Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, za sodišča;
5. Državnega tožilstva Republike Slovenije, za tožilstva
in
6. Senata za prekrške Republike Slovenije, za samostojne državne organe za postopek o prekrških.
V tem primeru morajo uporabniki, ki organizirajo skupno
ﬁnančno službo, na podlagi pisnega dogovora o ustanovitvi
skupne ﬁnančne službe sprejeti skupna navodila za ﬁnančno
poslovanje.
(3) Uporabniki, ki imajo v svoji sestavi več upravnih
organizacij, lahko organizirajo ločene ﬁnančne službe za posamezne organe in upravne organizacije v njihovi sestavi.
Ministrstvo za ﬁnance, ki ima v svojih poslovnih knjigah evidentirano tudi ﬁnančno premoženje v obliki naložb
(delnice, deleži ipd.) ima za vodenje evidenc ﬁnančnega
poslovanja organizirano posebno organizacijsko enoto izven
ﬁnančne službe.
8. člen
Finančna služba zagotavlja in posreduje Ministrstvu za
ﬁnance vsa gradiva uporabnika, potrebna za pripravo in izvrševanje državnega proračuna.
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9. člen
Finančna služba pripravlja predlog ﬁnančnega načrta
uporabnika z obrazložitvami in spremljajočimi dokumenti in
skrbi, da je predlog ﬁnančnega načrta pripravljen v skladu z
navodili za pripravo predloga proračuna in da vsebuje vse
zahtevane dokumente. Finančna služba koordinira pripravo
predloga ﬁnančnega načrta znotraj organov in organizacij v
sestavi uporabnika.
10. člen
(1) Na področju izvrševanja proračuna opravlja ﬁnančna
služba naslednje naloge:
– skrbi za izterjavo terjatev proračuna v okviru pristojnosti uporabnika,
– pripravlja načrt prihodkov in drugih prejemkov iz pristojnosti uporabnika,
nika,

– pripravlja in spremlja mesečni ﬁnančni načrt uporab-

– izvaja posamezne naloge na področju izvrševanja
ﬁnančnega načrta uporabnika,
– evidentira prispele in izdane račune,
– kontrolira izdajanje potnih nalogov in njihovo obračunavanje,
– koordinira izvedbo letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev,
– sodeluje pri usklajevanju stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev s knjigovodskim stanjem (inventura),
– pripravlja ustrezne knjigovodske listine za računovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov in transakcij,
– daje mnenje k investicijski dokumentaciji o virih ﬁnanciranja,
– sodeluje pri pripravi javnih razpisov, pogodb in drugih
listin, potrebnih za izvajanje ﬁnančnega poslovanja uporabnika ter spremlja pravilno izvajanje pogodb,
– upravlja z inštrumenti ﬁnančnega zavarovanja ter vodi
sprotno evidenco ﬁnančnih zavarovanj.
(2) Finančna služba pripravlja poslovno poročilo, ki je
sestavni del letnega poročila uporabnika, kot podlago za
pripravo zaključnega računa proračuna in mora skrbeti, da
je pripravljen v skladu z navodili za pripravo zaključnega
računa proračuna.
11. člen
Finančna služba preverja predloge pogodb pred njihovo
sklenitvijo, še posebej ali so v pogodbah predvidene obveznosti v skladu s ﬁnančnimi možnostmi uporabnika in opozarja
predstojnika uporabnika na morebitne prekoračitve ﬁnančnih možnosti s predvidenimi pogodbami. Finančna služba
glede na podatke o sprejemanju nameravanih obveznosti
evidentira predobremenitve in veriﬁcira obveznosti pred izdajo odredbe za plačilo.
12. člen
Finančna služba mora za blago in storitve, ki jih proizvaja ali izvaja uporabnik v okviru lastne dejavnosti zagotoviti
izdajanje računov, vodenje knjige izdanih računov in evidence po zakonu o davku na dodano vrednost ter obračunavanje
in vplačevanje tega davka v proračun.
Finančna služba vodi priročno blagajno in blagajniško
poslovanje ter arhivira dokumentacijo, če tega ne vodi računovodska služba uporabnika, v skladu s predpisi, ki urejajo
poslovanje z gotovino v okviru blagajniškega maksimuma.
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3. NAVODILA ZA FINANČNO POSLOVANJE
13. člen
(1) Uporabniki v navodilih za ﬁnančno poslovanje opredelijo:
– organiziranost in način vodenja ﬁnančnega poslovanja,
– odgovorne osebe,
– pripravo ﬁnančnega načrta,
– izvrševanje ﬁnančnega načrta,
– poslovne knjige,
– poročanje,
– način arhiviranja in rok hrambe knjigovodskih listin,
– druge določbe, ki so potrebne zaradi posebnosti delovanja posameznih uporabnikov.
4. POSLOVNE KNJIGE
14. člen
(1) Finančne službe uporabnikov morajo voditi naslednje pomožne poslovne knjige – analitične evidence za:
– knjigo prejetih računov,
– knjigo izdanih naročilnic,
– knjigo izdanih računov,
– analitično evidenco porabe proračunskih sredstev po
proračunskih uporabnikih in postavkah,
– analitično evidenco porabljenih sredstev za materialne stroške po stroškovnih mestih,
– analitično evidenco porabljenih sredstev za izobraževanje.
(2) Način vodenja evidenc in dostop do baze podatkov
ter uporabo enotnih računalniško podprtih računovodskih
programov morajo ﬁnančne službe uporabnikov uskladiti z
njihovimi računovodskimi službami.
5. ODREDBODAJALEC
15. člen
(1) Odredbe za izplačilo podpisuje odredbodajalec, ki je
pooblaščen za razpolaganje s sredstvi uporabnika. Odredbodajalec odgovarja za zakonitost, gospodarnost, upravičenost
in namembnost porabe proračunskih sredstev.
(2) Odredbodajalec je pred podpisom odredbe dolžan
preveriti, če so potrebna ﬁnančna sredstva zagotovljena.
(3) Odredbodajalec lahko zahteva, da vsak ﬁnančni
dokument predhodno podpiše skrbnik postavke/konta-predlagatelj odredbe, ki s podpisom jamči za zakonitost, gospodarnost, upravičenost in namembnost porabe proračunskih
sredstev in da so ﬁnančna sredstva zagotovljena.
16. člen
Odredbodajalce za plačilo iz proračuna določi predstojnik uporabnika na predpisanem obrazcu – karton odredbodajalcev v dveh izvodih. En izvod hrani ﬁnančna služba,
drugega pa Urad za javno računovodstvo.
6. PREJEMKI PRORAČUNA
17. člen
Finančna služba mora tekoče obveščati predstojnika
uporabnika o višini prejetih prihodkov proračuna, ki jih je v
okviru svojih pristojnosti dolžan izterjati uporabnik in o višini
neizterjanih terjatev proračuna.
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18. člen
Predstojnik uporabnika mora zagotoviti tekočo izterjavo prejemkov proračuna in v okviru pristojnosti uporabnika
zagotoviti učinkovito izterjavo zapadlih terjatev v upravnih
oziroma sodnih postopkih izterjave.
7. IZDATKI UPORABNIKA
19. člen
Proračunski uporabnik mora v različnih fazah izdatka
proračuna zagotoviti:
– prevzemanje obveznosti v okviru zagotovljenih ﬁnančnih možnosti,
– evidentiranje predobremenitev,
– kontroliranje knjigovodskih listin kot podlage za obveznost uporabnika, ter preverjanje obstoja obveznosti in
pogojev, pod katerimi obveznost zapade v plačilo,
– pripravo odredbe za plačilo,
– kontrolo pravilnosti pripravljene odredbe,
– izdajanje odredb za plačilo, s čimer odredbodajalec s
podpisom naloži (odredi) plačilo obveznosti.
8. KONČNI DOLOČBI
20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati navodilo o skupnih osnovah za postopke dela ﬁnančnih služb
neposrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 96/99).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-64/2004/1
Ljubljana, dne 24. septembra 2004.
EVA 2004-1611- 0173
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za ﬁnance

4900.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o merilih za soﬁnanciranje izvajanja
letnega programa športa na državni ravni

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
merilih za soﬁnanciranje izvajanja letnega
programa športa na državni ravni
1. člen
V Pravilniku o merilih za soﬁnanciranje izvajanja letnega
programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 121/03)
se 46. člen spremeni tako, da se glasi:
»Soﬁnancira se plače trenerjev v programih panožnih
športnih šol v individualnih športih in v kolektivnih športih s
športnimi igrami v športnih panogah oziroma disciplinah rednega programa OI ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
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1. najvišji strokovni organ NPŠZ sprejme dolgoročen
program organiziranosti in delovanja panožnih športnih šol
za posamezno športno panogo oziroma disciplino;
2. izvajalec sprejme individualen štiriletni program za
posamezno panožno športno šolo, namenjen izključno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport, ki ga potrdi najvišji strokovni organ NPŠZ in v katerem
so opredeljeni program dela, cilji, podatki o športnikih, vključenih v program, materialni in prostorski pogoji za izvajanje
programa;
3. program iz prejšnje točke izvaja trener z ustrezno
izobrazbo in opravljenim strokovnim izpitom;
4. trener, ki je profesionalno zaposlen z izvajanjem programa panožnih športnih šol, ima z izvajalcem sklenjeno
ustrezno pogodbo o sodelovanju;
5. najvišji strokovni organ NPŠZ poda pozitivno mnenje
o štiriletnem programu za posamezno panožno športno šolo,
o izvajalcu in trenerju.«
2 člen
V prvem odstavku 47. člena se za besedo »obdobje«
doda beseda »največ.«
3. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Posamezne vloge za soﬁnanciranje plač trenerjev v
programih panožnih športnih šol, ki izpolnjujejo pogoje iz 46.
člena tega pravilnika, se ovrednotijo po merilih iz naslednje
preglednice:
Merilo
Razred športne panoge

Število
točk
Športne panoge v I. razredu

20

Športne panoge v II. razredu

15

Športne panoge v III. razredu

10

Športne panoge v IV. razredu
Deﬁcitarnost panoge

Skupno število soﬁnanciranih štipendistov, pripravnikov in trenerjev v programih panožnih športnih šol v panogi. Maksimalno število točk 15 prejme vloga v panogi, v kateri ministrstvo ne soﬁnancira nobenega strokovnega delavca. Za vsakega soﬁnanciranega
strokovnega delavca v panogi prejme vloga po eno točko manj

5
0-15

Individualni štiriletni program za posamezno Program predvideva zaposlitev trenerja v okolju oziroma na področju, kjer še ni dovolj ustreznega kadra za izvajanje programa
panožno športno šolo
panožnih športnih šolah

15

Prednostni vrstni red

Program je prvi po prednostnem vrstnem redu v posamezni športni panogi oziroma disciplini, ki ga določa najvišji strokovni organ
NPŠZ

20

Status trenerja

Trene. je bil štipendist, pripravnik ministrstva ali je prijavljen kot
brezposeln

10

Čas izvajanja programa

Ministrstvo soﬁnancira trenerja že najmanj tri leta in v tekočem letu
preneha veljavnost pogodbe o soﬁnanciranju

-10

Ministrstvo soﬁnancira trenerja najmanj šest let in v tekočem letu
preneha veljavnost pogodbe o soﬁnanciranju

-20

Izvajalec se zaveže kot plačo trenerju nameniti najmanj 15% sredstev, ki pripadajo trenerju v skladu z 49. členom tega pravilnika in
se za ta delež zmanjša višina soﬁnanciranja ministrstva

10

Izvajalec se zaveže kot plačo trenerju nameniti najmanj 30% sredstev, ki pripadajo trenerju v skladu z 49. členom tega pravilnika in
se za ta delež zmanjša višina soﬁnanciranja ministrstva

20

Izvajalec trenerja zaposluje za nedoločen čas

10

Plača trenerja

Čas zaposlitve

«
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4. člen
71. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Posamezni programi usposabljanja in spopolnjevanja,
ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se ocenjujejo in izbirajo po merilih iz naslednje preglednice:

1

2

3

4

5

Merilo

Število točk

KRITERIJ KAKOVOSTI PREDAVATELJEV

skupaj 0-10

Izobrazba, usposobljenost, nazivi predavatelja

0-5

Reference predavatelja na predmetnem področju

0-5

FINANČNI KRITERIJ

skupaj 0-20

Stroškovno ugodna ﬁnančna konstrukcija

0-5

Samo pokrivanje stroškov

0-5

Nizka prodajna cena programov

0-10

KRITERIJ PODPORNE OBVEZNE STROKOVNE LITERATURE

skupaj 0-10

Strokovna literatura v pripravljanju

0-5

Pripravljena strokovna literatura

0-5

KRITERIJ KVANTITETE

skupaj 0-50

Število udeležencev programov usposabljanja oziroma spopolnjevanja od 0-150

0

Število udeležencev programov usposabljanja oziroma spopolnjevanja od 151-300

25

Število udeležencev programov usposabljanja oziroma spopolnjevanja od 301-400

35

Število udeležencev programov usposabljanja oziroma spopolnjevanja nad 400

50

KRITERIJ DEFICITARNOSTI STROKOVNEGA KADRA
Področja strokovnega dela v športu, ki še nimajo ustreznega števila strokovnih kadrov
Vsota točk posameznega programa po vseh merilih iz
gornjih preglednic pomeni skupno število točk posameznega
programa. Soﬁnancira se samo tiste programe, ki pri točkovanju zberejo najmanj 75 točk.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za programe usposabljanja in spopolnjevanja ločeno; ta se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, določenih v letnem
programu športa za programe usposabljanja in spopolnjevanja, in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih
programov usposabljanja in spopolnjevanja, ki izpolnjujejo
pogoje za soﬁnanciranje.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-02-2/2004
Ljubljana, dne 29. oktobra 2004.
EVA 2004-3311-0137
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

skupaj 0-10
0-10

Seznam standardov katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda s pravilnikom o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih
mej

SIST EN 41003:2000
SIST EN 50060:1996

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Posebne varnostne zahteve za opremo, ki se priključuje
na telekomunikacijska omrežja
Napajalni viri za ročno obločno varjenje kovin z omejenim
časom delovanja
Napajalni viri za ročno obločno varjenje kovin z omejenim
časom delovanja
Varnostne zahteve za naprave za elektrouporovno
varjenje in podobne postopke
Signalizacija po nizkonapetostnih električnih napeljavah v
frekvenčnem območju od 3 kHz do 148,5 kHz –
4-2. del: Nizkonapetostni ločilni ﬁltri – Varnostne zahteve

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Referenčni dokument4

Particular safety requirements for equipment to be connected EN 41003:1998
to telecommunication networks
Power sources for manual metal arc welding with limited duty EN 50060:1989

Datum
prenehanja
domneve6

EN 41003:1996
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

(Datum potekel)
1. 1. 2002
-

Opomba 3
Ne nadomešča standarda

(Datum potekel)
15. 3. 2000
-

Ne nadomešča standarda

-

Opomba 3

1.12.2005

Ne nadomešča standarda

-

Opomba 3

-

Ne nadomešča standarda

-

Ne nadomešča standarda

-

Ne nadomešča standarda

-

Ne nadomešča standarda

-

Opomba 3

-

Ne nadomešča standarda

-

Uradni list Republike Slovenije

Power sources for manual metal arc welding with limited duty EN 50060:1989/
A1:1994
Safety requirements for the construction and the installation EN 50063:1989
of equipment for resistance welding and allied processes
Signalling on low voltage electrical installations in the
EN 50065-4-2:2001
SIST EN 50065-4-2:2003
frequency range
3 kHz to 148,5 kHz – Part 4-2: Low voltage decoupling ﬁlters
– Safety requirements
EN 50065-4-2:2001/ A1:2003
SIST EN 50065-4-2:2003/ A1:2004 Signalizacija po nizkonapetostnih električnih napeljavah v Signalling on low-voltage electrical installations in the
frekvenčnem območju od 3 kHz do 148,5 kHz – 4-2. del:
frequency range
3 kHz to 148,5 kHz – Part 4-2: Low
Nizkonapetostni ločilni ﬁltri – Varnostne zahteve
voltage decoupling ﬁlters – Safety requirements
SIST EN 50083-1:1995
Kabelski distribucijski sistemi za televizijsko in zvokovno
Cabled distribution systems for television, sound and
EN 50083-1:1993
radiofuzijo – 1. del: Varnostne zahteve
interactive multimedia signals – Part 1: Safety requirements
Kabelski distribucijski sistemi za televizijsko in zvokovno
Cabled distribution systems for television, sound and
EN 50083-1:1993
SIST EN 50083-1:1995 A2:1997
radiofuzijo – 1. del: Varnostne zahteve
interactive multimedia signals – Part 1: Safety requirements /A2:1997
Sistemi kabelskih korit in sistemi kabelskih cevi za
Cable trunking systems and cable ducting systems for
EN 50085-1:1997
SIST EN 50085-1:1999
električne instalacije – 1. del: Splošne zahteve
electrical installations – Part 1: General requirements
SIST EN 50085-2-3:2000
Sistemi kabelskih korit in sistemi kabelskih cevi za
Cable trunking systems and cable ducting systems for
EN 50085-2-3:1999
električne instalacije – 2-3. del: Posebne zahteve za
electrical installations – Part 2-3: Particular requirements for
sisteme kabelskih korit z režami, namenjene za instalacijo slotted cable trunking systems intended for installation in
v ohišja
cabinets
Sistemi kanalov za električne instalacije – 1. del: Splošne Conduit systems for electrical installations – Part 1: General EN 50086-1:1993
SIST EN 50086-1:1999
zahteve
requirements
SIST EN 50086-2-1:1999
Sistemi kanalov za električne instalacije – 2-1. del:
Conduit systems for electrical installations – Part 2-1:
EN 50086-2-1:1995
Posebne zahteve za toge sisteme kanalov
Particular requirements for rigid conduit systems
Sistemi kanalov za električne instalacije – 2-1. del:
Conduit systems for electrical installations – Part 2-1:
EN 50086-2-1:1995/
SIST EN 50086-2-1:1999/
A11:2000
Posebne zahteve za toge sisteme kanalov
Particular requirements for rigid conduit systems
A11:1998
Sistemi kanalov za električne instalacije – 2-2. del:
Conduit systems for electrical installations – Part 2-2:
EN 50086-2-2:1995
SIST EN 50086-2-2:1999
Posebne zahteve za upogljive sisteme kanalov
Particular requirements for pliable conduit systems
SIST EN 50060:1996/
A1:2002
SIST EN 50063:1996

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004

Oznaka standarda1

Št.

SEZNAM STANDARDOV
katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda s pravilnikom o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih
napetostnih mej

14278 /

Na podlagi 7. člena pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št 27/04), objavlja minister za gospodarstvo

Stran

4901.

SIST EN 50087:1999

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– Posebne zahteve za hladilnike svežega (namolzenega)
mleka
Stanovanjski in stavbni elektronski sistemi (HBES) – 2-2.
del: Sistemski pregled: Splošne tehnične zahteve
Stanovanjski in stavbni elektronski sistemi (HBES) – 2-2.
del: Sistemski pregled: Splošne tehnične zahteve
Neprekinitveni napajalni sistemi (UPS) – 1-1. del: Splošne
in varnostne zahteve za UPS, ki se uporabljajo na
območjih, dostopnih obratovalcu
Neprekinitveni napajalni sistemi (UPS) – 1-2. del: Splošne
in varnostne zahteve za UPS, ki se uporabljajo na
območjih z omejenim dostopom*
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– Posebna pravila za rutinsko preskušanje, ki se nanaša
na aparate v okviru standardov
EN 60335 1 in EN 60967*
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– Posebna pravila za rutinsko preskušanje, ki se nanaša
na aparate v okviru standardov
EN 60335-1 in EN 60967*
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– Posebna pravila za rutinsko preskušanje, ki se nanaša
na aparate v okviru standardov
EN 60335 1 in EN 60967*
Alarmni sistemi – Nadzorni sistemi CCTV za uporabo v
varnostnih aplikacijah – 2-1. del: Črno-bele kamere
Kabelske spojke za električne instalacije*

SIST EN 50090-2-2:1998
SIST EN 50090-2-2:1998/
A1:2003
SIST EN 50091-1-1:1999
SIST EN 50091-1-2:2001
SIST EN 50106:1998

SIST EN 50106:1998/
A1:1998
SIST EN 50106:1998/
A2:2002
SIST EN 50132-2-1:1999
SIST EN 50146:2000
SIST EN 50165:1998
SIST EN 50165:1998/
A1:2002

Električna oprema neelektričnih aparatov za gospodinjske
in podobne namene – Varnostne zahteve
Električna oprema neelektričnih aparatov za gospodinjske
in podobne namene – Varnostne zahteve

Datum
prenehanja
domneve6

Conduit systems for electrical installations – Part 2-2:
Particular requirements for pliable conduit systems
Conduit systems for electrical installations – Part 2-3:
Particular requirements for ﬂexible conduit systems
Conduit systems for electrical installations – Part 2-3:
Particular requirements for ﬂexible conduit systems
Conduit systems for electrical installations – Part 24: Particular requirements for conduit systems buried
underground
Conduit systems for electrical installations – Part 24: Particular requirements for conduit systems buried
underground
Safety of household and similar electrical appliances
– Particular requirements for bulk-milk coolers

EN 50086-2-2:1995/
A11:1998
EN 50086-2-3:1995

Opomba 3

-

Ne nadomešča standarda

-

EN 50086-2-3:1995/
A11:1998
EN 50086-2-4:1994

Opomba 3

-

Ne nadomešča standarda

-

EN 50086-2-4:1994/
A1:2001

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 8. 2003

EN 50087:1993

Ne nadomešča standarda

-

Home and building electronic systems (HBES) – Part 2-2:
System overview – General technical requirements
Home and building electronic systems (HBES) – Part 2-2:
System overview – General technical requirements
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1-1: General and
safety requirements for UPS used in operator access areas

EN 50090-2-2:1996

Ne nadomešča standarda

-

EN 50090-2-2:1996/
A1:2002
EN 50091-1-1:1996

Opomba 3

1. 8. 2004

EN 50091-1:1993
Opomba 2.3

(Datum potekel)
1. 6. 2002

Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1-2: General
and safety requirements for UPS used in restricted access
locations
Safety of household and similar electrical appliances
– Particular rules for routine tests referring to appliances
under the scope of EN 60335 1 and EN 60967

EN 50091-1-2:1998

EN 50091-1:1993
Opomba 2.3

(Datum potekel)
1. 12. 2000

EN 50106:1997

HD 289 S1:1990
in dopolnilo
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 4. 2004

Safety of household and similar electrical appliances
– Particular rules for routine tests referring to appliances
under the scope of
EN 60335-1 and EN 60967
Safety of household and similar electrical appliances
– Particular rules for routine tests referring to appliances
under the scope of
EN 60335-1 and EN 60967
Alarm systems – CCTV surveillance systems for use in
security applications – Part 2-1: Black and white cameras
Cable ties for electrical installations

EN 50106:1997/
A1:1998

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 7. 1999

EN 50106:1997/
A2:2001

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 8. 2003

EN 50132-2-1:1997

Ne nadomešča standarda

-

EN 50146:2000

Ne nadomešča standarda

Electrical equipment of non-electric appliances for household EN 50165:1997
and similar purposes – Safety requirements
Electrical equipment of non-electric appliances for household EN 50165:1997/
and similar purposes – Safety requirements
A1:2001

Ne nadomešča standarda

-

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 8. 2003

119 / 5. 11. 2004 /

Sistemi kanalov za električne instalacije – 2-4. del:
Posebne zahteve za sisteme kanalov, zakopane v zemljo

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Št.

SIST EN 50086-2-4:1999/
A1:2002

Referenčni dokument4

14279

SIST EN 50086-2-3:1999/
A11:2000
SIST EN 50086-2-4:1999

Sistemi kanalov za električne instalacije – 2-2. del:
Posebne zahteve za upogljive sisteme kanalov
Sistemi kanalov za električne instalacije – 2-3. del:
Posebne zahteve za zvijave sisteme kanalov
Sistemi kanalov za električne instalacije – 2-3. del:
Posebne zahteve za zvijave sisteme kanalov
Sistemi kanalov za električne instalacije – 2-4. del:
Posebne zahteve za sisteme kanalov, zakopane v zemljo

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Stran

SIST EN 50086-2-2:1999/
A11:2000
SIST EN 50086-2-3:1999

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Referenčni dokument4

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Datum
prenehanja
domneve6

EN 50178:1997

Ne nadomešča standarda

Electrical aparatus for the detection of combustible gases
in domestic premises – Test methods and performance
requirements
Flexible cables for lifts

EN 50194:2000

Ne nadomešča standarda

EN 50214:1997

HD 359 S2:1990
Opomba 2.3
Ne nadomešča standarda

(Datum potekel)
1. 12. 1998
1.7.2005

SIST EN 50194:2000

Pretvarjalni adaptorji za industrijsko uporabo*

Conversion adapters for industrial use

EN 50250:1998

Pretvarjalni adaptorji za industrijsko uporabo

Conversion adaptors for industrial use

EN 50250:2002

EN 50250:1998
Opomba 2.1

SIST EN 50262:1999

Metrični kabelski čepi za električne instalacije

Metric cable glands for electrical installations

EN 50262:1998

Ne nadomešča standarda

SIST EN 50262:1999/
A1:2002
SIST EN 50265-1:1999

Metrični kabelski čepi za električne instalacije

Metric cable glands for electrical installations

SIST EN 50265-2-1:1999

SIST EN 50265-2-2:1999

SIST EN 50266-1:2002
SIST EN 50266-2-1:2002

SIST EN 50266-2-3:2002

SIST EN 50266-2-4:2002

Common test methods for cables under ﬁre conditions – Test
for resistance to vertical ﬂame propagation for a single
insulated conductor or cable – Part 2-1: Procedures – 1 kW
pre-mixed ﬂame
Common tests methods for cables under ﬁre conditions
– Test for resistance to vertical ﬂame propagation for a
single insulated conductor or cable – Part 2-2: Procedures
– Diffusion ﬂame
Common test methods for cables under ﬁre conditions – Test
for vertical ﬂame spread of vertically-mounted bunched wires
or cables --Part 1: Apparatus
Common test methods for cables under ﬁre conditions – Test
for vertical ﬂame spread of vertically-mounted bunched wires
or cables – Part 2-1: Procedures – Category A F/R

EN 50265-2-1:1998

Opomba 3
HD 405.1 S1:1983 +
A1:1992 +
HD 405.2 S1:1991
Opomba 2.1
HD 405.1 S1:1983
A1:1992
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 4. 2003
(Datum potekel)
1. 3. 2000
(Datum potekel)
1. 3. 2000

EN 50265-2-2:1998

HD 405.2 S1:1991
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 3. 2000

EN 50266-1:2001

HD 405.3 S1:1993
Opomba 2.1

(Datum potekel)
01.08.2002

EN 50266-2-1:2001

HD 405.3 S1:1993
Opomba 2.1

(Datum potekel)
01.08.2002

Common test methods for cables under ﬁre conditions – Test EN 50266-2-2:2001
for vertical ﬂame spread of vertically-mounted bunched wires
or cables – Part 2-2: Procedures – Category A

HD 405.3 S1:1993
Opomba 2.1

(Datum potekel)
01.08.2002

Common test methods for cables under ﬁre conditions – Test
for vertical ﬂame spread of vertically-mounted bunched wires
or cables – Part 2-3: Procedures – Category B

EN 50266-2-3:2001

HD 405.3 S1:1993
Opomba 2.1

(Datum potekel)
01.08.2002

Common test methods for cables under ﬁre conditions – Test
for vertical ﬂame spread of vertically-mounted bunched wires
or cables – Part 2-4: Procedures – Category C

EN 50266-2-4:2001

HD 405.3 S1:1993
Opomba 2.1

(Datum potekel)
01.08.2002

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 50266-2-2:2002

Splošne metode za preskušanje kablov v požarnih
razmerah – Preskus odpornosti posameznega izoliranega
vodnika ali kabla proti navpičnemu širjenju ognja – 1. del:
Aparati
Splošne metode za preskušanje kablov v požarnih
razmerah – Preskus odpornosti posameznega izoliranega
vodnika ali kabla proti navpičnemu širjenju ognja – 2-1.
del: Postopki – Predmešani plamen 1 kW
Splošne metode za preskušanje kablov v požarnih
razmerah – Preskus odpornosti posameznega izoliranega
vodnika ali kabla proti navpičnemu širjenju ognja – 2-2.
del: Postopki – Razpršeni plamen
Splošne preskuševalne metode za kable v požarnih
razmerah – Preskus pri navpičnem širjenju ognja po
navpično montiranih žičnih kitah ali kablih – 1. del: Aparati*
Splošne preskuševalne metode za kable v požarnih
razmerah – Preskus pri navpičnem širjenju ognja po
navpično montiranih žičnih kitah ali kablih – 2-1. del:
Postopki – Kategorija A F/R*
Splošne preskuševalne metode za kable v požarnih
razmerah – Preskus pri navpičnem širjenju ognja po
navpično montiranih žičnih kitah ali kablih – 2-2. del:
Postopki – Kategorija A*
Splošne preskuševalne metode za kable v požarnih
razmerah – Preskus pri navpičnem širjenju ognja po
navpično montiranih žičnih kitah ali kablih – 2-3. del:
Postopki – Kategorija B*
Splošne preskuševalne metode za kable v požarnih
razmerah – Preskus pri navpičnem širjenju ognja po
navpično montiranih žičnih kitah ali kablih – 2-4. del:
Postopki – Kategorija C*

EN 50262:1998/
A1:2001
Common test methods for cables under ﬁre conditions – Test EN 50265-1:1998
for resistance to vertical ﬂame propagation for a single
insulated conductor or cable – Part 1: Apparatus

119 / 5. 11. 2004

SIST EN 50250:2001
SIST EN 50250:2004

-

Št.

Electronic equipment for use in power installations

SIST EN 50214:1998

Elektronska oprema za uporabo v elektroenergetskih
instalacijah
Električni aparati za odkrivanje vnetljivih plinov v domačih
prostorih – Preskuševalne metode in zmogljivostne
zahteve*
Zvijavi kabli za dvigala

14280 /

SIST EN 50178:1999

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Stran

Oznaka standarda1

SIST EN 50266-2-5:2002

SIST EN 50267-1:1999

SIST EN 50267-2-1:1999

SIST EN 50267-2-2:1999

SIST EN 50267-2-3:1999

SIST EN 50268-1:2000
SIST EN 50268-2:2000

SIST EN 50319:2000
SIST EN 50364:2002

Kabelske objemke za električne instalacije

Datum
prenehanja
domneve6

Common test methods for cables under ﬁre conditions – Test EN 50266-2-5:2001
for vertical ﬂame spread of vertically-mounted bunched wires
or cables –Part 2-5 Procedures – Small cables – Category D

Ne nadomešča standarda

-

Common test methods for cables under ﬁre conditions
– Tests on gases evolved during combustion of materials
from cables – Part 1: Apparatus

EN 50267-1:1998

HD 602 S1:1992 Opomba
2.1

(Datum potekel)
1. 3. 2000

Common test methods for cables under ﬁre conditions
– Tests on gases evolved during combustion of materials
from cables – Part 2-1: Procedures – Determination of the
amount of halogen acid gas

EN 50267-2-1:1998

Ne nadomešča standarda

-

Common test methods for cables under ﬁre conditions
– Tests on gases evolved during combustion of materials
from cables – Part 2-2: Procedures – Determination of
degree of acidity of gases for materials by measuring pH and
conductivity
Common test methods for cables under ﬁre conditions –
Tests on gases evolved during combustion of materials from
cables – Part 2-3: Procedures – Determination of degree of
acidity of gases for cables by determination of the weighted
average of pH and conductivity
Common test methods for cables under ﬁre conditions
– Measurement of smoke density of calbes burning under
deﬁned conditions – Part 1: Apparatus
Common test methods for cables under ﬁre conditions
– Measurement of smoke density of cables burning under
deﬁned conditions – Part 2: Procedure
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies
– Protection against electric shock – Protection against
unintentional direct contact with hazardous live parts
Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear
assemblies – General requirements
Proximity devices – Requirements for proximity devices with
analogue output
Limitation of human exposure to electromagnetic ﬁelds
from devices operating in the frequency range 0 Hz to 10
GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio
Frequency Identiﬁcation (RFID) and similar applications

EN 50267-2-2:1998

Ne nadomešča standarda

-

EN 50267-2-3:1998

HD 602 S1:1992 Opomba
2.1

(Datum potekel)
1. 3. 2000

EN 50268-1:1999

HD 606.1 S1:1992
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 4. 2001

EN 50268-2:1999

HD 606.2 S1:1992
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 4. 2001

EN 50274:2002

Ne nadomešča standarda

-

EN 50298:1998

Ne nadomešča standarda

-

EN 50319:1999

Ne nadomešča standarda

-

EN 50364:2001

Ne nadomešča standarda

-

Household and similar electrical appliances
– Electromagnetic ﬁelds – Methods for evaluation and
measurement
Cable cleats for electrical installations

EN 50366:2003

Ne nadomešča standarda

-

EN 50368:2003

Ne nadomešča standarda

-

14281

SIST EN 50368:

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Stran

SIST EN 50366:2004

Referenčni dokument4

119 / 5. 11. 2004 /

SIST EN 50298:2000

Splošne preskuševalne metode za kable v požarnih
razmerah – Preskus pri navpičnem širjenju ognja po
navpično montiranih žičnih kitah ali kablih – 2-5. del:
Postopki – Majhni kabli – Kategorija D*
Splošne metode za preskušanje kablov v požarnih
razmerah – Ugotavljanje nastajanja plinov pri gorenju
kabelskih materialov –
1. del: Aparati
Splošne metode za preskušanje kablov v požarnih
razmerah – Ugotavljanje nastajanja plinov pri gorenju
kabelskih materialov –
2-1. del: Postopki – Ugotavljanje količine plina halogenske
kisline
Splošne metode za preskušanje kablov v požarnih
razmerah – Ugotavljanje nastajanja plinov pri gorenju
kabelskih materialov –
2-2. del: Postopki – Ugotavljanje stopnje kislosti plinov za
materiale z merjenjem pH in prevodnosti
Splošne metode za preskušanje kablov v požarnih
razmerah – Preskušanje nastajanja plinov pri gorenju
kabelskih materialov –
2-3. del: Postopki –
Ugotavljanje stopnje kislosti plinov za kable z določanjem
tehtane srednje vrednosti pH in prevodnosti
Splošne metode za preskušanje kablov v požarnih
razmerah – Merjenje gostote dima iz kablov, gorečih pri
določenih pogojih – 1. del: Aparati
Splošne metode za preskušanje kablov v požarnih
razmerah – Merjenje gostote dima iz kablov, gorečih pri
določenih pogojih – 2. del: Postopek
Sklopi nizkonapetostnih stikalnih naprav – Zaščita
pred električnim udarom – Zaščita pred nenamernim
neposrednim dotikom nevarnih delov pod napetostjo*
Prazna ohišja za nizkonapetostne stikalne naprave
– Splošne zahteve*
Bližinske naprave – Zahteve za bližinske naprave z
analognim izhodom
Omejevanje izpostavljanja ljudi elektromagnetnim poljem
naprav, ki delujejo v frekvenčnem območju od 0 do 10
GHz in se uporabljajo pri elektronskemu nadzorovanju
predmetov (EAS), radiofrekvenčnem prepoznavanju
(RFID) in podobnih aplikacijah
Gospodinjski in aparati – Elektromagnetna polja – Metode
za ocenjevanje in meritve

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Št.

SIST EN 50274:2002

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Referenčni dokument4

Datum
prenehanja
domneve6

Osnovni (generični) standard za prikaz skladnosti
nizkonapetostnih elektronskih in električnih aparatov
s temeljnimi omejitvami glede izpostavljenosti človeka
elektromagnetnim poljem (10 MHz -300 GHz) – Širša
javnost*

Generic standard to demonstrate the compliance of low
power electronic and electrical apparatus with the basic
restrictions related to human exposure to electromagnetic
ﬁelds (10 MHz – 300 GHz) – General public

EN 50371:2002

Ne nadomešča standarda

-

SIST EN 60034-1:1999

Rotacijski električni stroji – 1. del: Naznačene vrednosti
in lastnosti
(IEC 60034-1:1996, spremenjen)

Rotating electrical machines – Part 1: Rating and
performance
(IEC 60034-1:1996 (Modiﬁed)

EN 60034-1:1998

(Datum potekel)
1. 4. 2000

SIST EN 60034-1:1999/
A1:1999
SIST EN 60034-1:1999/ A2:2001

Rotacijski električni stroji – 1. del: Naznačene vrednosti
in lastnosti
Rotacijski električni stroji – 1. del: Naznačene vrednosti
in lastnosti
Rotacijski električni stroji – 1. del: Naznačene vrednosti
in lastnosti
Rotacijski električni stroji – 2. del: Metode za ugotavljanje
izgub in izkoristka rotacijskih električnih strojev pri
preskusih (razen strojev za vlečna vozila)

EN 60034-1:1998/
A1:1998
EN 60034-1:1998/
A2:1999
EN 60034-1:1998/
A11:2002
EN 60034-2:1996

EN 60034-1:1995
+ A1:1996
+ A2:1997
Opomba 2.1
Opomba 3

Št.

SIST EN 50371:2002

SIST EN 60034-2:1999/
A2:1999

Rotacijski električni stroji – 2. del: Metode za ugotavljanje
izgub in izkoristka rotacijskih električnih strojev pri
preskusih (razen strojev za vlečna vozila)

SIST EN 60034-4:1999

Rotacijski električni stroji – 4. del: Metode za ugotavljanje
veličin sinhronskih strojev pri preskusih
Rotacijski električni stroji – 5. del: Stopnje zaščite, ki jih
zagotavlja integralna konstrukcija električnih rotacijskih
strojev – Razvrstitev
Rotacijski električni stroji – 6. del: Hladilne metode (koda
IC)
Rotacijski električni stroji – 7. del: Razvrstitev
konstrukcijskih tipov in načinov pritrditve (koda IM)
Rotacijski električni stroji – 7. del: Razvrstitev
konstrukcijskih tipov in načinov pritrditve (koda IM)
Rotacijski električni stroji – 8. del: Oznake priključkov in
smeri vrtenja

Rotating electrical machines – Part 8: Terminal markings and EN 60034-8:2002
direction of rotation

SIST EN 60034-6:1999
SIST EN 60034-7:1999
SIST EN 60034-7:1999/
A1:2002
SIST EN 60034-8:2003

Ne nadomešča standarda

-

EN 60034-2:1996/
A1:1996

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 6. 2002

EN 60034-2:1996/
A2:1996

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 6. 2002

EN 60034-4:1995

Ne nadomešča standarda

-

EN 60034-5:2001

EN 60034-5:1986
Opomba 2.1

(Datum potekel)

EN 60034-6:1993

Ne nadomešča standarda

-

EN 60034-7:1993

Ne nadomešča standarda

-

EN 60034-7:1993/
A1:2001

Opomba 3

(Datum potekel)

Ne nadomešča standarda

1. 11. 2003
-

Opomba 3

1. 12. 2003

Uradni list Republike Slovenije

Rotacijski električni stroji – 2. del: Metode za ugotavljanje
izgub in izkoristka rotacijskih električnih strojev pri
preskusih (razen strojev za vlečna vozila)

SIST EN 60034-5:2002

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 4. 2000
(Datum potekel)
1. 8. 2002
1. 7. 2005

119 / 5. 11. 2004

SIST EN 60034-2:1999/
A1:1999

Rotating electrical machines – Part 1: Rating and
performance
Rotating electrical machines –
Part 1: Rating and performance
Rotating electrical machines –
Part 1: Rating and performance
Rotating electrical machines – Part 2: Methods for
determining losses and efﬁciency of rotating electrical
machinery from tests (excluding machines for traction
vehicles)
Rotating electrical machines – Part 2: Methods for
determining losses and efﬁciency of rotating electrical
machinery from tests (excluding machines for traction
vehicles)
Rotating electrical machines – Part 2: Methods for
determining losses and efﬁciency of rotating electrical
machinery from tests (excluding machines for traction
vehicles)
Rotating electrical machines – Part 4: Methods for
determining synchronous machine quantities from tests
Rotating electrical machines – Part 5: Degrees of protection
provided by the integral design of rotating electrical machines
(IP code) – Classiﬁcation
Rotating electrical machines – Part 6: Methods of cooling (IC
Code)
Rotating electrical machines – Part 7: Classiﬁcation of types
of construction and mounting arrangements (IM Code)
Rotating electrical machines – Part 7: Classiﬁcation of types
of construction and mounting arrangements (IM Code)

SIST EN 60034-1:1999/
A11:2003
SIST EN 60034-2:1999

14282 /

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Stran

Oznaka standarda1

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Referenčni dokument4

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Datum
prenehanja
domneve6

EN 60034-9:1993 +
A1:1995
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

(Datum potekel)
1. 5. 2003

EN 60034-12:1995/
A2:1995

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 2002

EN 60034-12:1995/
A11:1999

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 2002

EN 60034-12:2002

EN 60034-12:1995 in
dopolnila
Opomba 2.1
HD 53.14 S1:1992
Opomba 2.1

1.5.2005

EN 60034-16-1:1995

Ne nadomešča standarda

-

EN 60034-18-1:1994

Ne nadomešča standarda

-

EN 60034-18-1:1994/
A1:1996

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 8. 2002

EN 60034-18-21:1994

Ne nadomešča standarda

-

EN 60034-18-21:1994/
A1:1996

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 9. 2002

EN 60034-18-21:1994/
A2:1996

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 9. 2002

SIST EN 60034-12:1999

Rotacijski električni stroji – 12. del: Zagonske lastnosti
enohitrostnih trifaznih indukcijskih motorjev s kletko za
napetosti do in vključno 690 V,
50 Hz
Rotacijski električni stroji – 12. del: Zagonske lastnosti
enohitrostnih trifaznih indukcijskih motorjev s kletko za
napetosti do in vključno 690 V,
50 Hz
Rotacijski električni stroji – 12. del: Zagonske lastnosti
enohitrostnih trifaznih indukcijskih motorjev s kletko za
napetosti do in vključno 690 V,
50 Hz
Rotacijski električni stroji – 12. del: Zagonske lastnosti
enohitrostnih trifaznih indukcijskih motorjev s kletko za
napetosti do in vključno 690 V, 50 Hz *
Rotacijski električni stroji – 14. del: Mehanične vibracije
nekaterih strojev z gredmi, visokimi 56 mm in več
– Meritve, vrednotenje in omejitve vibracij

Rotating electrical machines –
Part 12: Starting performance of single-speed three-phase
cage induction motors for voltages up to and including 690
V, 50 Hz
Rotating electrical machines –
Part 12: Starting performance of single-speed three-phase
cage induction motors for voltages up to and including 690
V, 50 Hz
Rotating electrical machines –
Part 12: Starting performance of single-speed three-phase
cage induction motors for voltages up to and including 690
V, 50 Hz
Rotating electrical machines –Part 12: Starting performance
of single-speed three-phase cage induction motors

EN 60034-12:1995

Rotating electrical machines –
Part 14: Mechanical vibration of certain machines with shaft
heights 56 mm and higher – Measurement, evaluation and
limits of vibration
Rotating electrical machines –
Part 16: Excitation systems for synchronous machines
– Chapter 1: Deﬁnitions
Rotating electrical machines –
Part 18: Functional evaluation of insulation systems – Section
1: General guidelines
Rotating electrical machines –
Part 18: Functional evaluation of insulation systems – Section
1: General guidelines
Rotating electrical machines –
Part 18: Functional evaluation of insulation systems – Section
21: Test procedures for wire-wound windings – Thermal
evaluation and classiﬁcation
Rotating electrical machines –
Part 18: Functional evaluation of insulation systems – Section
21: Test procedures for wire-wound windings – Thermal
evaluation and classiﬁcation
Rotating electrical machines –
Part 18: Functional evaluation of insulation systems – Section
21: Test procedures for wire-wound windings – Thermal
evaluation and classiﬁcation

EN 60034-14:1996

SIST EN 60034-12:1999/
A2:1999
SIST EN 60034-12:1999/
A11:2000
SIST EN 60034-12:2002
SIST EN 60034-14:1999

SIST EN 60034-16-1:1999

Rotacijski električni stroji – 16. del: Vzbujalni sistemi za
sinhronske stroje – 1. poglavje: Deﬁnicije

SIST EN 60034-18-1:1999

Rotacijski električni stroji – 18. del: Funkcionalno
vrednotenje izolacijskih sistemov – 1. oddelek: Splošne
smernice
Rotacijski električni stroji – 18. del: Funkcionalno
vrednotenje izolacijskih sistemov – 1. oddelek: Splošne
smernice
Rotacijski električni stroji – 18. del: Funkcionalno
vrednotenje izolacijskih sistemov – 21. oddelek:
Preskuševalni postopki za žične ovoje – Toplotno
vrednotenje in razvrščanje
Rotacijski električni stroji – 18. del: Funkcionalno
vrednotenje izolacijskih sistemov – 21. oddelek:
Preskuševalni postopki za žične ovoje – Toplotno
vrednotenje in razvrščanje
Rotacijski električni stroji – 18. del: Funkcionalno
vrednotenje izolacijskih sistemov – 21. oddelek:
Preskuševalni postopki za žične ovoje – Toplotno
vrednotenje in razvrščanje

SIST EN 60034-18-1:1999/
A1:1999
SIST EN 60034-18-21:1999

SIST EN 60034-18-21:1999/
A1:1999
SIST EN 60034-18-21:1999/
A2:1999

-

(Datum potekel)
1. 8. 2002

14283

EN 60034-9:1997

Stran

Rotating electrical machines –
Part 9: Noise limits

119 / 5. 11. 2004 /

Rotacijski električni stroji –
9. del: Omejitve hrupa

Št.

SIST EN 60034-9:1999

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

SIST EN 60051-1:2000
SIST EN 60051-2:1995
SIST EN 60051-3:1995
SIST EN 60051-3:1995/
A1:1999
SIST EN 60051-4:1995
SIST EN 60051-5:1995

SIST EN 60051-7:1995
SIST EN 60051-8:1995

Datum
prenehanja
domneve6

EN 60034-18-22:2001

Ne nadomešča standarda

-

EN 60034-18-31:1994

Ne nadomešča standarda

-

EN 60034-18-31:1994/
A1:1996

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 8. 2002

EN 60051-1:1998

(Datum potekel)
1. 9. 1999

EN 60051-2:1989

EN 60051-1:1989 +
A1:1995 + A2:1995
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

EN 60051-3:1989

Ne nadomešča standarda

-

EN 60051-3:1989/
A1:1995

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 10. 2000

EN 60051-4:1989

Ne nadomešča standarda

-

EN 60051-5:1989

Ne nadomešča standarda

-

EN 60051-6:1989

Ne nadomešča standarda

-

EN 60051-7:1989

Ne nadomešča standarda

-

EN 60051-8:1989

Ne nadomešča standarda

-

-

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 60051-6:1995

Rotating electrical machines –
Part 18-22: Functional evaluation of insulation systems
– Test procedures for wire-wound windings – Classiﬁcation of
changes and insulation component substitutions
Rotating electrical machines –
Part 18: Functional evaluation of insulation systems – Section
31: Test procedures for form-wound windings – Thermal
evaluation and classiﬁcation of insulation systems used in
machines up to and including 50 MVA and 15 kV
Rotating electrical machines –
Part 18: Functional evaluation of insulation systems – Section
31: Test procedures for form-wound windings – Thermal
evaluation and classiﬁcation of insulation systems used in
machines up to and including 50 MVA and 15 kV
Direct acting indicating analogue electrical measuring
instruments and their accessories – Part 1: Deﬁnitions and
general requirements common to all parts
Direct acting indicating analogue electrical measuring
instruments and their accessories – Part 2: Special
requirements for ammeters and voltmeters
Direct acting indicating analogue electrical measuring
instruments and their accessories – Part 3: Special
requirements for wattmeters and varmeters
Direct acting indicating analogue electrical measuring
instruments and their accessories – Part 3: Special
requirements for wattmeters and varmeters
Direct acting indicating analogue electrical measuring
instruments and their accessories – Part 4: Special
requirements for frequency meters
Direct acting indicating analogue electrical measuring
instruments and their accessories – Part 5: Special
requirements for phase meters, power factor meters and
synchroscopes
Direct acting indicating analogue electrical measuring
instruments and their accessories – Part 6: Special
requirements for ohmmeters (impedance meters) and
conductance meters
Direct acting indicating analogue electrical measuring
instruments and their accessories – Part 7: Special
requirements for multi-function instruments
Direct acting indicating analogue electrical measuring
instruments and their accessories – Part 8: Special
requirements for accessories

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004

SIST EN 60034-18-31:1999/
A1:1999

Rotacijski električni stroji – 18-22. del: Funkcionalno
vrednotenje izolacijskih sistemov – Preskuševalni postopki
za žične ovoje – Razvrstitev sprememb in zamenjav
izolacijskih delov
Rotacijski električni stroji – 18. del: Funkcionalno
vrednotenje izolacijskih sistemov – 31. oddelek:
Preskuševalni postopki za žične ovoje – Toplotno
vrednotenje in razvrščanje izolacijskih sistemov,
uporabljenih v strojih do in vključno 50 MVA in 15 kV
Rotacijski električni stroji – 18. del: Funkcionalno
vrednotenje izolacijskih sistemov – 31. oddelek:
Preskuševalni postopki za žične ovoje – Toplotno
vrednotenje in razvrščanje izolacijskih sistemov,
uporabljenih v strojih do in vključno 50 MVA in 15 kV
Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti
in njihov pribor – 1. del: Deﬁnicije in splošne zahteve,
skupne vsem delom*
Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti
in njihov pribor – 2. del: Posebne zahteve za ampermetre
in voltmetre
Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti
in njihov pribor –
3. del: Posebne zahteve za wattmetre in varmetre
Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti
in njihov pribor –
3. del: Posebne zahteve za wattmetre in varmetre
Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti
in njihov pribor –
4. del: Posebne zahteve za merilnike frekvence
Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti
in njihov pribor –
5. del: Posebne zahteve za merilnike faze, merilnike
močnostnega faktorja in za sinhroskope
Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti
in njihov pribor –
6. del: Posebne zahteve za ohmmetre (merilnike
impedance) in merilnike konduktance
Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti
in njihov pribor –
7. del: Posebne zahteve za večfunkcijske instrumente
Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti
in njihov pribor –
8. del: Posebne zahteve za pribor

Referenčni dokument4

Št.

SIST EN 60034-18-31:1999

Naslov standarda v angleškem jeziku3

14284 /

SIST EN 60034-18-22:2002

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Stran

Oznaka standarda1

SIST EN 60051-9:1995
SIST EN 60051-9:1995/
A1:1999
SIST EN 60051-9:1995/
A2:1999
SIST EN 60061-1:1999
SIST EN 60061-1:1999/
A1:1999
SIST EN 60061-1:1999/
A2:1999
SIST EN 60061-1:1999/
A3:1999
SIST EN 60061-1:1999/
A4:1999
SIST EN 60061-1:1999/
A5:1999

SIST EN 60061-1:1999/
A21:1999
SIST EN 60061-1:1999/
A22:2000

Datum
prenehanja
domneve6

EN 60051-9:1989

Ne nadomešča standarda

-

EN 60051-9:1989/
A1:1995

Opomba 3

(Datum potekel)
15. 2. 2001

EN 60051-9:1989/
A2:1995

Opomba 3

(Datum potekel)
15. 2. 2001

EN 60061-1:1993

Ne nadomešča standarda

-

EN 60061-1:1993/
A1:1995

Opomba 4

(Datum potekel)
1. 12. 2000

EN 60061-1:1993/
A2:1995

Opomba 4

(Datum potekel)
1. 9. 2001

EN 60061-1:1993/
A3:1995

Opomba 4

(Datum potekel)
1. 9. 2001

EN 60061-1:1993/
A4:1996

Opomba 4

(Datum potekel)
1. 12. 2001

EN 60061-1:1993/
A5:1996

Opomba 4

(Datum potekel)
1. 4. 2002

EN 60061-1:1993/
A6:1996

Opomba 4

(Datum potekel)
1. 7. 2002

EN 60061-1:1993/
A7:1997

Opomba 4

(Datum potekel)
1. 2. 2003

EN 60061-1:1993/
A21:1998

Opomba 4

1. 4. 2005

EN 60061-1:1993/
A22:1999

Opomba 4

1.4.2006

EN 60061-1:1993/ A23:1999

Opomba 4

1.8.2006

EN 60061-1:1993/
A24:2000

Opomba 4

1.8.2007

14285

SIST EN 60061-1:1999/
A24:2002

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Stran

SIST EN 60061-1:1999/ A23:2000

Direct acting indicating analogue electrical-measuring
instruments and their accessories – Part 9: Recommended
test methods
Direct acting indicating analogue electrical-measuring
instruments and their accessories – Part 9: Recommended
test methods
Direct acting indicating analogue electrical-measuring
instruments and their accessories – Part 9: Recommended
test methods
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety –
Part 1: Lamp caps
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety –
Part 1: Lamp caps
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety –
Part 1: Lamp caps
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety –
Part 1: Lamp caps
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety –
Part 1: Lamp caps
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety –
Part 1: Lamp caps
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety –
Part 1: Lamp caps
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety –
Part 1: Lamp caps
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety –
Part 1: Lamp caps
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety –
Part 1: Lamp caps
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety –
Part 1: Lamp caps
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety –
Part 1: Lamp caps

Referenčni dokument4

119 / 5. 11. 2004 /

SIST EN 60061-1:1999/
A7:1999

Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti
in njihov pribor – 9. del: Priporočene preskuševalne
metode
Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti
in njihov pribor – 9. del: Priporočene preskuševalne
metode
Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti
in njihov pribor – 9. del: Priporočene preskuševalne
metode
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 1. del: Vznožki
žarnic in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 1. del: Vznožki
žarnic in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 1. del: Vznožki
žarnic in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 1. del: Vznožki
žarnic in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 1. del: Vznožki
žarnic in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 1. del: Vznožki
žarnic in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 1. del: Vznožki
žarnic in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 1. del: Vznožki
žarnic in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 1. del: Vznožki
žarnic in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 1. del: Vznožki
žarnic in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 1. del: Vznožki
žarnic in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 1. del: Vznožki
žarnic in sijalk

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Št.

SIST EN 60061-1:1999/
A6:1999

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

SIST EN 60061-1:1999/
A28:2003
SIST EN 60061-1:1999/
A29:2003
SIST EN 60061-1:1999/ A30:2004
SIST EN 60061-1:1999/ A31:2004
SIST EN 60061-1:1999/ A32:2004
SIST EN 60061-2:1999
SIST EN 60061-2:1999/
A1:1999

SIST EN 60061-2:1999/
A3:1999
SIST EN 60061-2:1999/
A4:1999
SIST EN 60061-2:1999/
A5:1999
SIST EN 60061-2:1999/
A6:1999

Datum
prenehanja
domneve6

EN 60061-1:1993/
A25:2001

Opomba 4

(Datum potekel)
1.3.2004

EN 60061-1:1993/
A26:2001

Opomba 4

(Datum potekel)
1.3.2004

EN 60061-1:1993/
A27:2001

Opomba 4

1. 11. 2004

EN 60061-1:1993/
A28:2002

Opomba 4

1.4.2005

EN 60061-1:1993/
A29:2002

Opomba 4

1.6.2005

EN 60061-1:1993/
A30:2002

Opomba 4

1.11.2005

EN 60061-1:1993/ A31:2003

Opomba 4

1.6.2006

EN 60061-1:1993/ A32:2003

Opomba 4

1.10.2006

EN 60061-2:1993

Ne nadomešča standarda

-

Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 2: Lampholders

EN 60061-2:1993/
A1:1995

Opomba 4

(Datum potekel)
1. 12. 2000

Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 2: Lampholders

EN 60061-2:1993/
A2:1995

Opomba 4

(Datum potekel)
1. 9. 2001

Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 2: Lampholders

EN 60061-2:1993/
A3:1995

Opomba 4

(Datum potekel)
1. 9. 2001

Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 2: Lampholders

EN 60061-2:1993/
A4:1996

Opomba 4

(Datum potekel)
1. 12. 2001

Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 2: Lampholders

EN 60061-2:1993/
A5:1996

Opomba 4

(Datum potekel)
1. 4. 2002

Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 2: Lampholders

EN 60061-2:1993/
A6:1996

Opomba 4

(Datum potekel)
1. 7. 2002

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 60061-2:1999/
A2:1999

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004

SIST EN 60061-1:1999/
A27:2002

Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety –
Part 1: Lamp caps
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety –
Part 1: Lamp caps
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety –
Part 1: Lamp caps
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety –
Part 1: Lamp caps
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety –
Part 1: Lamp caps
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety –
Part 1: Lamp caps
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety –
Part 1: Lamp caps
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety –
Part 1: Lamp caps
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 2: Lampholders

Referenčni dokument4

Št.

SIST EN 60061-1:1999/
A26:2002

Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 1. del: Vznožki
žarnic in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 1. del: Vznožki
žarnic in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 1. del: Vznožki
žarnic in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 1. del: Vznožki
žarnic in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 1. del: Vznožki
žarnic in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 1. del: Vznožki
žarnic in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 1. del: Vznožki
žarnic in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 1. del: Vznožki
žarnic in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 2. del: Okovi žarnic
in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 2. del: Okovi žarnic
in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 2. del: Okovi žarnic
in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 2. del: Okovi žarnic
in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 2. del: Okovi žarnic
in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 2. del: Okovi žarnic
in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 2. del: Okovi žarnic
in sijalk

Naslov standarda v angleškem jeziku3

14286 /

SIST EN 60061-1:1999/
A25:2002

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Stran

Oznaka standarda1

SIST EN 60061-2:1999/
A7:1999
SIST EN 60061-2:1999/
A18:1999
SIST EN 60061-2:1999/
A19:2000
SIST EN 60061-2:1999/
A20:2000
SIST EN 60061-2:1999/
A21:2002
SIST EN 60061-2:1999/
A22:2000
SIST EN 60061-2:1999/
A23:2002
SIST EN 60061-2:1999/
A24:2002
SIST EN 60061-2:1999/
A25:2003

SIST EN 60061-2:1999/ A28:2004
SIST EN 60061-2:1999/ A29:2004

Datum
prenehanja
domneve6

Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 2: Lampholders

EN 60061-2:1993/
A7:1997

Opomba 4

(Datum potekel)
1. 2. 2003

Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 2: Lampholders

EN 60061-2:1993/
A18:1998

Opomba 4

1. 4. 2005

Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 2: Lampholders

EN 60061-2:1993/
A19:1999

Opomba 4

1. 4. 2006

Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 2: Lampholders

EN 60061-2:1993/
A20:1999

Opomba 4

1. 8. 2006

Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 2: Lampholders

EN 60061-2:1993/
A21:2000

Opomba 4

1. 8. 2007

Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 2: Lampholders

EN 60061-2:1993/
A22:2001

Opomba 4

(Datum potekel)
1. 3. 2004

Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 2: Lampholders

EN 60061-2:1993/
A23:2001

Opomba 4

(Datum potekel)
1. 3. 2004

Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 2: Lampholders

EN 60061-2:1993/
A24:2001

Opomba 4

1. 11. 2004

Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 2: Lampholders

EN 60061-2:1993/
A25:2002

Opomba 4

1. 4. 2005

Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 2: Lampholders

EN 60061-2:1993/
A26:2002

Opomba 4

1. 6. 2005

Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 2: Lampholders

EN 60061-2:1993/
A27:2002

Opomba 4

1. 11. 2005

Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 2: Lampholders

EN 60061-2:1993/
A28:2003

Opomba 4

1. 6. 2006

Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 2: Lampholders

EN 60061-2:1993/
A29:2003

Opomba 4

1. 10. 2006

Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 3: Gauges
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 3: Gauges

EN 60061-3:1993

Ne nadomešča standarda

-

EN 60061-3:1993/
A1:1995

Opomba 4

(Datum potekel)
1. 12. 2000

14287

SIST EN 60061-3:2000/
A1:2000

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Stran

SIST EN 60061-3:2000

Referenčni dokument4

119 / 5. 11. 2004 /

SIST EN 60061-2:1999/ A27:2004

Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 2. del: Okovi žarnic
in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 2. del: Okovi žarnic
in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 2. del: Okovi žarnic
in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 2. del: Okovi žarnic
in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 2. del: Okovi žarnic
in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 2. del: Okovi žarnic
in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 2. del: Okovi žarnic
in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 2. del: Okovi žarnic
in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 2. del: Okovi žarnic
in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 2. del: Okovi žarnic
in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 2. del: Okovi žarnic
in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 2. del: Okovi žarnic
in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 2. del: Okovi žarnic
in sijalk
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 3. del: Kalibri
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 3. del: Kalibri

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Št.

SIST EN 60061-2:1999/
A26:2003

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

SIST EN 60061-3:2000/ A31:2004
SIST EN 60061-4:1999
SIST EN 60061-4:1999/
A1:1999

EN 60061-3:1993/
A2:1995
EN 60061-3:1993/
A3:1995
EN 60061-3:1993/
A4:1996
EN 60061-3:1993/
A5:1996
EN 60061-3:1993/
A6:1996
EN 60061-3:1993/
A7:1997
EN 60061-3:1993/
A20:1998
EN 60061-3:1993/
A21:1999
EN 60061-3:1993/
A22:1999
EN 60061-3:1993/
A23:2000
EN 60061-3:1993/
A24:2001
EN 60061-3:1993/
A25:2001
EN 60061-3:1993/
A26:2001
EN 60061-3:1993/
A27:2002
EN 60061-3:1993/
A28:2002
EN 60061-3:1993/
A29:2002
EN 60061-3:1993/
A30:2003
EN 60061-3:1993/
A31:2003
EN 60061-4:1992

Opomba 4

EN 60061-4:1992/
A1:1995

Datum
prenehanja
domneve6

Opomba 4

(Datum potekel)
1. 9. 2001
(Datum potekel)
1. 9. 2001
(Datum potekel)
1. 12. 2001
(Datum potekel)
1. 4. 2002
(Datum potekel)
1. 7. 2002
(Datum potekel)
1. 2. 2003
1. 4. 2005

Opomba 4

1. 4. 2006

Opomba 4

1. 8. 2006

Opomba 4

1. 8. 2007

Opomba 4

Opomba 4

(Datum potekel)
1. 3. 2004
(Datum potekel)
1. 3. 2004
1. 11. 2004

Opomba 4

1. 4. 2005

Opomba 4

1. 6. 2005

Opomba 4

1. 11. 2005

Opomba 4

1. 6. 2006

Opomba 4

1. 10. 2006

Ne nadomešča standarda

-

Opomba 4

(Datum potekel)
1. 9. 2001

Opomba 4
Opomba 4
Opomba 4
Opomba 4
Opomba 4

Opomba 4

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 60061-3:2000/ A30:2004

Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 3: Gauges
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 3: Gauges
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 3: Gauges
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 3: Gauges
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 3: Gauges
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 3: Gauges
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 3: Gauges
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 3: Gauges
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 3: Gauges
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 3: Gauges
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 3: Gauges
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 3: Gauges
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 3: Gauges
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 3: Gauges
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 3: Gauges
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 3: Gauges
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 3: Gauges
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 3: Gauges
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 4: Guidelines and
general information
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 4: Guidelines and
general information

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004

Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 3. del: Kalibri
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 3. del: Kalibri
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 3. del: Kalibri
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 3. del: Kalibri
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 3. del: Kalibri
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 3. del: Kalibri
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 3. del: Kalibri
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 3. del: Kalibri
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 3. del: Kalibri
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 3. del: Kalibri
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 3. del: Kalibri
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 3. del: Kalibri
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 3. del: Kalibri
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 3. del: Kalibri
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 3. del: Kalibri
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 3. del: Kalibri
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 3. del: Kalibri
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 3. del: Kalibri
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 4. del: Smernice in
splošne informacije
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 4. del: Smernice in
splošne informacije

Referenčni dokument4

Št.

SIST EN 60061-3:2000/
A2:2000
SIST EN 60061-3:2000
A3:2000
SIST EN 60061-3:2000/
A4:1999
SIST EN 60061-3:2000/
A5:2000
SIST EN 60061-3:2000/
A6:1999
SIST EN 60061-3:2000/
A7:2000
SIST EN 60061-3.2000/
A20:2000
SIST EN 60061-3:2000/
A21:2000
SIST EN 60061-3:2000/
A22:2000
SIST EN 60061-3:2000/
A23:2002
SIST EN 60061-3:2000/
A24:2002
SIST EN 60061-3:2000/
A25:2002
SIST EN 60061-3:2000/
A26:2002
SIST EN 60061-3:2000/
A27:2003
SIST EN 60061-3:2000/
A28:2003
SIST EN 60061-3:2000/ A29:2004

Naslov standarda v angleškem jeziku3

14288 /

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Stran

Oznaka standarda1

SIST EN 60061-4:1999/
A2:1999

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Naslov standarda v angleškem jeziku3

SIST EN 60127-2:2002/
A2:2002
SIST EN 60127-2:2004

Miniaturne varovalke – 2. del: Patronski taljivi vložki

Miniature fuses – Part 2: Cartridge fuse-links

Miniaturne varovalke – 2. del: Patronski taljivi vložki*

Miniature fuses – Part 2: Cartridge fuse-links (IEC 601272:2003)

SIST EN 60127-2:2004/ A1:2004

Miniaturne varovalke – 2. del: Patronski taljivi vložki

Miniature fuses – Part 2: Cartridge fuse-links

SIST EN 60061-4:1999/
A6:2002
SIST EN 60061-4:1999/
A7:2003
SIST EN 60061-4:1999/ A8:2004
SIST EN 60065:1999
SIST EN 60065:2003
SIST EN 60110-1:1999
SIST EN 60127-1:1995
SIST EN 60127-1:1995/
A1:2000
SIST EN 60127-1:1995/ A2:2004
SIST EN 60127-2:1995
SIST EN 60127-2:1995

Opomba 4

(Datum potekel)
1. 9. 2001

EN 60061-4:1992/
A3:1995

Opomba 4

(Datum potekel)
1. 9. 2001

EN 60061-4:1992/
A5:1998

Opomba 4

1. 4. 2005

EN 60061-4:1992/ A6:2000

Opomba 4

1. 8. 2007

EN 60061-4:1992/
A7:2001

Opomba 4

1. 11. 2004

EN 60061-4:1992/
A8:2003

Opomba 4

1. 6. 2006

EN 60065:1998

EN 60065:1993 +
A11:1997
Opomba 2.1
EN 60065:1998
Opomba 2.1
HD 207 S1:1977 Opomba
2.1
Ne nadomešča standarda

(Datum potekel)
1. 8. 2002

EN 60127-1:1991/
A1:1999

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 5. 2002

Miniature fuses – Part 1: Deﬁnitions for miniature fuses and
general requirements for miniature fuse-links

EN 60127-1:1991/
A2:2003

Opomba 3

1. 2. 2006

Miniature fuses – Part 2: Cartridge fuse-links
Miniature fuses – Part 2: Cartridge fuse-links

EN 60127-2:1991
EN 60127-2:1991/
A1:1995
EN 60127-2:1991/
A2:2000
EN 60127-2:2003

Ne nadomešča standarda
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 7. 2001
(Datum potekel)
1. 11. 2003
1. 3. 2006

EN 60065:2002
EN 60110-1:1998
EN 60127-1:1991

EN 60127-2:2003/
A1:2003

Opomba 3
EN 60127-2:1991 in
dopolnila
Opomba 2.1
Opomba 3

1. 3. 2007
(Datum potekel)
1. 5. 2001
-

1. 10. 2006

14289

Audio, video and similar electronic apparatus
– Safetyrequirem ents
Power capacitors for induction heating insallations – Part 1:
General
Miniature fuses – Part 1: Deﬁnitions for miniature fuses and
general requirements for miniature fuse-links
Miniature fuses – Part 1: Deﬁnitions for miniature fuses and
general requirements for miniature fuse-links

SIST EN 60061-4:1999/
A5:1999

EN 60061-4:1992/
A2:1995

Stran

Avdio, video in podobni elektronski aparati – Varnostne
zahteve*
Močnostni kondenzatorji za indukcijske grelne instalacije
– 1. del: Splošno
Miniaturne varovalke – 1. del: Deﬁnicije za miniaturne
varovalke in splošne zahteve za miniaturne taljive vložke
Miniaturne varovalke –
1. del: Deﬁnicije za miniaturne varovalke in splošne
zahteve za miniaturne taljive vložke
Miniaturne varovalke –
1. del: Deﬁnicije za miniaturne varovalke in splošne
zahteve za miniaturne taljive
Miniaturne varovalke – 2. del: Patronski taljivi vložki
Miniaturne varovalke – 2. del: Patronski taljivi vložki

SIST EN 60061-4:1999/
A3:1999

Datum
prenehanja
domneve6

119 / 5. 11. 2004 /

Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 4: Guidelines and
general information
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 4: Guidelines and
general information
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 4: Guidelines and
general information
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 4: Guidelines and
general information
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 4: Guidelines and
general information
Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety – Part 4: Guidelines and
general information
Audio, video and similar electronic apparatus – Safety
requirements

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Št.

Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 4. del: Smernice in
splošne informacije
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 4. del: Smernice in
splošne informacije
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 4. del: Smernice in
splošne informacije
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 4. del: Smernice in
splošne informacije
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 4. del: Smernice in
splošne informacije
Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo
medsebojne zamenljivosti in varnosti – 4. del: Smernice in
splošne informacije
Avdio, video in podobni elektronski aparati – Varnostne
zahteve

Referenčni dokument4

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Naslov standarda v angleškem jeziku3

SIST EN 60127-3:1999/ A2:2004

Miniaturne varovalke –
3. del: Subminiaturni taljivi vložki
Miniaturne varovalke – 4. del: Univerzalni modulni taljivi
vložki UMF)*
Miniaturne varovalke – 4. del: Univerzalni modulni taljivi
vložki (UMF)
Miniaturne varovalke – 4. del: Univerzalni modulni taljivi
vložki (UMF)
Miniaturne varovalke – 6. del: Ohišja varovalk za
miniaturne taljive vložke
Miniaturne varovalke – 6. del: Ohišja varovalk za
miniaturne taljive vložke
Miniaturne varovalke – 6. del: Ohišja varovalk za
miniaturne taljive vložke
Zaporedni kondenzatorji za elektroenergetske sisteme – 1.
del: Splošno – Zmogljivost, preskušanje in razvrščanje
– Varnostne zahteve – Navodilo za vgradnjo
Zaporedni kondenzatorji za napajalne sisteme – 2. del:
Zaščitna oprema za baterije z zaporednimi kondenzatorji
Tlivni starterji za ﬂuorescenčne sijalke
Tlivni starterji za ﬂuorescenčne sijalke

Miniature fuses – Part 3: Sub-miniature fuse-links

SIST EN 60127-4:1998
SIST EN 60127-4:1998/
A1:2003
SIST EN 60127-4:1998/ A2:2004
SIST EN 60127-6:1995
SIST EN 60127-6:1995/
A1:1999
SIST EN 60127-6:1995/ A2:2004
SIST EN 60143-1:2000
SIST EN 60143-2:2000

SIST EN 60192:1995/
A4:1995
SIST EN 60192:1995/
A5:1995
SIST EN 60204-1:1999
SIST EN 60215:2001
SIST EN 60215:2001/ A1:2001
SIST EN 60215:1999/
A2:1999

EN 60127-3:1991 in
dopolnila
Opomba 2.1
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 12. 2001

Ne nadomešča standarda

-

Opomba 3

1. 7. 2005

Opomba 3

1. 10. 2006

Ne nadomešča standarda

-

Opomba 3
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 12. 2001
1. 2. 2006

Ne nadomešča standarda

-

Ne nadomešča standarda

-

Ne nadomešča standarda
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 9. 2001
(Datum potekel)
15. 6. 1996
(Datum potekel)
1. 3. 1999

Nizkotlačne sijalke na natrijevo paro

Miniature fuses – Part 4: Universal Modular Fuse-links (UMF) EN 60127-4:1996/
A1:2002
Miniature fuses – Part 4: Universal Modular Fuse-links (UMF) EN 60127-4:1996/
A2:2003
Miniature fuses – Part 6: Fuse-holders for miniature fuseEN 60127-6:1994
links
Miniature fuses – Part 6: Fuse-holders for miniature fuseEN 60127-6:1994/
links
A1:1996
Miniature fuses – Part 6: Fuse-holders for miniature fuseEN 60127-6:1994/
links
A2:2003
Series capacitors for power systems – Part 1: General
EN 60143-1:1993
– Performance, testing and rating – Safety requirements
– Guide for installation
Series capacitors for power systems – Part 2: Protective
EN 60143-2:1994
equipment for series capacitor banks
EN 60155:1995
Glow-starters for ﬂuorescent lamps
Glow-starters for ﬂuorescent lamps
EN 60155:1995/
A1:1995
High-pressure mercury vapour lamps
EN 60188:1988
High-pressure mercury vapour lamps
EN 60188:1988/
A1:1990
High-pressure mercury vapour lamps
EN 60188:1988/
A5:1993
Low pressure sodium vapour lamps
EN 60192:1993

Nizkotlačne sijalke na natrijevo paro

Low pressure sodium vapour lamps

Opomba 3

Nizkotlačne sijalke na natrijevo paro

Low pressure sodium vapour lamps

Varnost strojev – Električna oprema strojev – 1. del:
Splošne zahteve
Varnostne zahteve za opremo za radijsko oddajanje*
Varnostne zahteve za opremo za radijsko oddajanje*

Safety of machinery – Electrical equipment of machines
– Part 1: General requirements
Safety requirements for radio transmitting equipment
Safety requirements for radio transmitting equipment

Varnostne zahteve za opremo za radijsko oddajanje*

Safety requirements for radio transmitting equipment

Visokotlačne živosrebrove sijalke
Visokotlačne živosrebrove sijalke
Visokotlačne živosrebrove sijalke

EN 60127-3:1996/
A2:2003
Miniature fuses – Part 4: Universal Modular Fuse-links (UMF) EN 60127-4:1996

EN 60192:1993/
A4:1995
EN 60192:1993/
A5:1995
EN 60204-1:1997
EN 60215:1989
EN 60215:1989/
A1:1992
EN 60215:1989/
A2:1994

Ne nadomešča standarda
Opomba 3
Opomba 3

1. 2. 2006

Ne nadomešča standarda

Opomba 3
EN 60204-1:1992
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda
Opomba 3
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 10. 1995
(Datum potekel)
1. 10. 1995
(Datum potekel)
1. 7. 2001
(Datum potekel)
1. 6. 1993
(Datum potekel)
15. 7. 1995

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 60155:1999
SIST EN 60155:1999/
A1:1999
SIST EN 60188:1999
SIST EN 60188:1999/
A1:1999
SIST EN 60188:1999/
A5:1999
SIST EN 60192:1995

EN 60127-3:1996

119 / 5. 11. 2004

Miniature fuses – Part 3: Sub-miniature fuse-links

Datum
prenehanja
domneve6

Št.

Miniaturne varovalke – 3. del: Subminiaturni taljivi vložki

Oznaka nadomeščenega
standarda5

14290 /

SIST EN 60127-3:1999

Referenčni dokument4

Stran

Oznaka standarda1

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Referenčni dokument4

Okovi za žarnice in sijalke z Edisonovim navojem

Edison screw lampholders

EN 60238:1996

SIST EN 60238:1996/ A1:1997

Okovi za žarnice in sijalke z Edisonovim navojem

Edison screw lampholders

SIST EN 60238:1996/ A2:1998

Okovi za žarnice in sijalke z Edisonovim navojem

Edison screw lampholders

SIST EN 60238:2000

Okovi za žarnice in sijalke z Edisonovim navojem*

Edison screw lampholders

EN 60238:1996/
A1:1997
EN 60238:1996/
A2:1998
EN 60238:1998

SIST EN 60238:1998/
A1:2000
SIST EN 60238:2000/ A2:2004

Okovi za žarnice in sijalke z Edisonovim navojem*

Edison screw lampholders

Okovi za žarnice in sijalke z Edisonovim navojem*

Edison screw lampholders

SIST EN 60252:1999
SIST EN 60252-1:2002

Motorski kondenzatorji za izmenični tok
Motorski kondenzatorji za izmenični tok – 1. del: Splošno
– Zmogljivost, preskušanje in razvrščanje – Varnostne
zahteve – Navodilo za vgradnjo in delovanje
Motorski kondenzatorji za izmenični tok – 2. del:
Kondenzatorji za motorne zaganjalnike

A.C. motor capacitors
AC motor capacitors – Part 1: General – Performance,
testing and rating – Safety requirements – Guide for
installation and operation
AC motor capacitors – Part 2: Motor start capacitors

SIST EN 60255-5:2002

Električni releji – 5. del: Uskladitev izolacijskih lastnosti za
merilne releje in zaščitno opremo – Zahteve in preskusi

SIST EN 60269-1:2000

SIST EN 60269-2:1995

SIST EN 60252-2:2003

SIST EN 60269-2:1995/
A2:2003
SIST EN 60269-3:1995

1. 12. 2006

Ne nadomešča standarda
EN 60252:1994
Opomba 2.1

1. 10. 2004

EN 60252-2:2003

Ne nadomešča standarda

-

EN 60255-5:2001

Ne nadomešča standarda

-

Nizkonapetostne varovalke – 1. del: Splošne zahteve

Electrical relays – Part 5: Insulation coordination for
measuring relays and protection equipment – Requirements
and tests
Low-voltage fuses – Part 1: General requirements

EN 60269-1:1998

(Datum potekel)
1. 7. 2001

Nizkonapetostne varovalke – 2. del: Dodatne zahteve za
varovalke, ki jih uporabljajo pooblaščene osebe (uporaba
varovalk zlasti v industriji)
Nizkonapetostne varovalke – 2. del: Dodatne zahteve za
varovalke, ki jih uporabljajo pooblaščene osebe (uporaba
varovalk zlasti v industriji)
Nizkonapetostne varovalke – 2. del: Dodatne zahteve za
varovalke, ki jih uporabljajo pooblaščene osebe (uporaba
varovalk zlasti v industriji)
Nizkonapetostne varovalke – 3. del: Dodatne zahteve
za varovalke, ki jih ne uporabljajo strokovnjaki (uporaba
varovalk zlasti v gospodinjstvu in podobnih okoljih)
Nizkonapetostne varovalke – 3. del: Dodatne zahteve
za varovalke, ki jih ne uporabljajo strokovnjaki (uporaba
varovalk zlasti v gospodinjstvu in podobnih okoljih)

Low-voltage fuses – Part 2: Supplementary requirements
for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for
industrial application)
Low-voltage fuses – Part 2: Supplementary requirements
for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for
industrial application)
Low-voltage fuses – Part 2: Supplementary requirements
for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for
industrial application)
Low-voltage fuses – Part 3: Supplementary requirements
for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for
household and similar applications)
Low-voltage fuses – Part 3: Supplementary requirements
for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for
household and similar applications)

EN 60269-2:1995

EN 60269-1:1989 +
A1:1994 + A2:1998
dopolnila
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda
EN 60269-2:1995/
A1:1997
Opomba 3
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 8. 1999

EN 60269-3:1995

Ne nadomešča standarda

-

EN 60269-3:1995/ A1:2003

Opomba 3

1. 10. 2006

EN 60269-2:1995/
A1:1998
EN 60269-2:1995/
A2:2002

-

1. 2. 2005

14291

Opomba 3

Stran

SIST EN 60269-3:1995/ A1:2004

EN 60238:1992 + A1:1995 (Datum potekel)
+ A2:1995
1. 4. 2002
Opomba 2.1
Opomba 3
(Datum potekel)
1. 1. 2003
Opomba 3
(Datum potekel)
1. 10. 1998
EN 60238:1996 in
1. 10. 2005
dopolnila
Opomba 2.1
Opomba 3
1. 12. 2006

119 / 5. 11. 2004 /

SIST EN 60269-2:1995/
A1:1999

EN 60238:1998/
A1:1999
EN 60238:1998/
A2:2002
EN 60252:1994
EN 60252-1:2001

Datum
prenehanja
domneve6

Št.

SIST EN 60238:1996

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

Low-voltage fuses – Part 4: Supplementary requirements for
fuse-links for the protection of semiconductor devices

Datum
prenehanja
domneve6

Ne nadomešča standarda

-

Low-voltage fuses – Part 4: Supplementary requirements for EN 60269-4:1996/
fuse-links for the protection of semiconductor devices
A1:1997

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 12. 2002

Low-voltage fuses – Part 4: Supplementary requirements for EN 60269-4:1996/
fuse-links for the protection of semiconductor devices
A2:2003

Opomba 3

1. 12. 2006

EN 60269-4-1:2002

Ne nadomešča standarda

-

Vtiči, vtičnice in spojke za industrijsko uporabo – 1. del:
Splošne zahteve
Vtiči, vtičnice in spojke za industrijo – 2. del: Zahteve za
medsebojno dimenzijsko zamenljivost pribora s čepki in
kontaktnimi pušami
Aparatne spojke za uporabo v gospodinjstvu in za
podobne splošne namene – 1. del: Splošne zahteve

Low-voltage fuses – Part 4-1: Supplementaryrequirement
s for fuse-links for the protection of semiconductor devices
–Sections I to III: Examples of types of standardized fuselinks
Plugs, socket-outlets and cuplers for industrial purposes
– Part 1: General requirements
Plfugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes
– Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin
and contact-tube accessories
Appliance couplers for household and similar general
purposes – Part 1: General requirements

EN 60309-1:1999

EN 60309-1:1997 Opomba
2.1
EN 60309-2:1998 Opomba
2.1

(Datum potekel)
1. 4. 2002
(Datum potekel)
1. 5. 2002
(Datum potekel)
1. 3. 2002

SIST EN 60320-1:1999/
A1:1999
SIST EN 60320-1:1999/
A2:1999
SIST EN 60320-1:2002

Aparatne spojke za uporabo v gospodinjstvu in za
podobne splošne namene – 1. del: Splošne zahteve
Aparatne spojke za uporabo v gospodinjstvu in za
podobne splošne namene – 1. del: Splošne zahteve
Aparatne spojke za uporabo v gospodinjstvu in za
podobne splošne namene – 1. del: Splošne zahteve*

Appliance couplers for household and similar general
purposes – Part 1: General requirements
Appliance couplers for household and similar general
purposes – Part 1: General requirements
Appliance couplers for household and similar general
purposes – Part 1: General requirements

EN 60320-1:1996/
A1:1996
EN 60320-1:1996/
A2:1998
EN 60320-1:2001

EN 60320-1:1987 +
A1:1989 + A11:1994
Opomba 2.1
Opomba 3

SIST EN 60320-2-1:2003

Aparatne spojke za uporabo v gospodinjstvu in za
podobne splošne namene – 2-1: del: Spojke za šivalne
stroje

Appliance couplers for household and similar general
purposes – Part 2-1: Sewing machine couplers

EN 60320-2-1:2000

SIST EN 60320-2-2:2000

Aparatne spojke za uporabo v gospodinjstvu in za
podobne splošne namene – 2-2. del: Povezovalne spojke
za gospodinjsko in podobno opremo
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 1. del: Splošne zahteve

Appliance couplers for household and similar general
purposes – Part 2-2: Interconnection couplers for household
and similar equipment
Safety of household and similar electrical appliances – Part
1: General requirements

EN 60320-2-2:1998

EN 60320-2-2:1991
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 7. 2001

EN 60335-1:1988

-

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 1. del: Splošne zahteve
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 1. del: Splošne zahteve

Safety of household and similar electrical appliances – Part
1: General requirements
Safety of household and similar electrical appliances – Part
1: General requirements

EN 60335-1:1988/
A2:1988
EN 60335-1:1988/
A5:1989

HD 251 S3:1982 +
A1:1985 + A2:1987 +
A3:1987 + HD 250.2
S1:1978 + HD 250
S1:1977
Opomba 2.1
Opomba 3
Opomba 3

-

SIST EN 60269-4:1998/
A1:1998
SIST EN 60269-4:1998/ A2:2004
SIST EN 60269-4-1:2003

SIST EN 60309-1:2000
SIST EN 60309-2:2000
SIST EN 60320-1:1999

SIST EN 60335-1:1997/
A2:1997
SIST EN 60335-1:1997/
A5:1997

EN 60309-2:1999
EN 60320-1:1996

Opomba 3
EN 60320-1:1996 in
dopolnila
Opomba 2.1
EN 60320-2-1:1987
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 3. 2002
(Datum potekel)
1. 12. 1998
1. 7. 2004
(Datum potekel)
1. 9. 2003

-

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 60335-1:1997

EN 60269-4:1996

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004

Nizkonapetostne varovalke – 4. del: Dodatne zahteve
za taljive vložke, namenjene za zaščito polprevodniških
naprav
Nizkonapetostne varovalke – 4. del: Dodatne zahteve
za taljive vložke, namenjene za zaščito polprevodniških
naprav
Nizkonapetostne varovalke – 4. del: Dodatne zahteve
za taljive vložke, namenjene za zaščito polprevodniških
naprav
Nizkonapetostne varovalke – 4-1. del: Dodatne zahteve za
taljive vložke za zaščito polprevodniških naprav – Odsek I
do III: Primeri standardiziranih vrst taljivih vložkov*

Referenčni dokument4

Št.

Naslov standarda v angleškem jeziku3

14292 /

SIST EN 60269-4:1998

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Stran

Oznaka standarda1

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Referenčni dokument4

SIST EN 60335-1:1995/
A1:1997

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 1. del: Splošne zahteve

Safety of household and similar electrical appliances – Part
1: General requirements

EN 60335-1:1994/
A1:1996

SIST EN 60335-1:1998/
A2:2001

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 1. del: Splošne zahteve

Safety of household and similar electrical appliances – Part
1: General requirements

EN 60335-1:1994/
A2:2000

SIST EN 60335-1:1995/
A11:1997
SIST EN 60335-1:1995/
A12:1997
SIST EN 60335-1:1995/
A13:1998
SIST EN 60335-1:1995/
A14:1999
SIST EN 60335-1:1995/ A15:2001

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 1. del: Splošne zahteve
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 1. del: Splošne zahteve
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 1. del: Splošne zahteve
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 1. del: Splošne zahteve
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 1. del: Splošne zahteve
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 1. del: Splošne zahteve
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 1.
del: Splošne zahteve*

Safety of household and similar electrical appliances – Part
1: General requirements
Safety of household and similar electrical appliances – Part
1: General requirements
Safety of household and similar electrical appliances – Part
1: General requirements
Safety of household and similar electrical appliances – Part
1: General requirements
Safety of household and similar electrical appliances – Part
1: General requirements
Safety of household and similar electrical appliances – Part
1: General requirements
Household and similar electrical appliances – Safety – Part 1:
General requirements

EN 60335-1:1994/
A11:1995
EN 60335-1:1994/
A12:1996
EN 60335-1:1994/
A13:1998
EN 60335-1:1994/
A14:1998
EN 60335-1:1994/
A15:2000
EN 60335-1:1994/
A16:2001
EN 60335-1:2002

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-2. del: Posebne zahteve za sesalnike prahu in
sesalnike z vodo

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water
suction cleaning appliances

EN 60335-2-2:1995

SIST EN 60335-1:1995/
A16:2002
SIST EN 60335-1:2003
SIST EN 60335-2-2:1997

Opomba 3

-

Opomba 3

-

Opomba 3

-

Opomba 3

-

Opomba 3

-

Opomba 3

-

Opomba 3

-

EN 60335-1:1988 in
dopolnila
Opomba 2.1
EN 60335-2-19:1989 + EN
60335-2-20:1989
Opomba 3
Opomba 5
Opomba 3

-

Opomba 3

-

Opomba 3
Opomba 5
Opomba 3

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 4. 2004
(Datum potekel)
1. 12. 2000
(Datum potekel)
1. 7. 2001
-

Opomba 3

-

EN 60335-1:1994
in dopolnila
Opomba 2.1
EN 60335-2-2:1988 +
A2:1990 + A52:1991 +
A53:1994
Opomba 2.1

-

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 4. 2004
1. 8. 2007

(Datum potekel)
1. 1. 2003

14293

EN 60335-1:1988/
A6:1989
EN 60335-1:1988/
A51:1991
EN 60335-1:1988/
A52:1992
EN 60335-1:1988/
A53:1992
EN 60335-1:1988/
A54:1992
EN 60335-1:1988/
A55:1993
EN 60335-1:1988/
A56:1995
EN 60335-1:1994

Stran

Safety of household and similar electrical appliances – Part
1: General requirements
Safety of household and similar electrical appliances – Part
1: General requirements
Safety of household and similar electrical appliances – Part
1: General requirements
Safety of household and similar electrical appliances – Part
1: General requirements
Safety of household and similar electrical appliances – Part
1: General requirements
Safety of household and similar electrical appliances – Part
1: General requirements
Safety of household and similar electrical appliances – Part
1: General requirements
Safety of household and similar electrical appliances – Part
1: General requirements

119 / 5. 11. 2004 /

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 1. del: Splošne zahteve
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 1. del: Splošne zahteve
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 1. del: Splošne zahteve
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 1. del: Splošne zahteve
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 1. del: Splošne zahteve
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 1. del: Splošne zahteve
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 1. del: Splošne zahteve
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 1. del: Splošne zahteve

Datum
prenehanja
domneve6

Št.

SIST EN 60335-1:1997/
A6:1997
SIST EN 60335-1:1997/
A51:1997
SIST EN 60335-1:1997/
A52:1997
SIST EN 60335-1:1997/
A53:1997
SIST EN 60335-1:1997/
A54:1997
SIST EN 60335-1:1997/
A55:1997
SIST EN 60335-1:1997/
A56:1997
SIST EN 60335-1:1995

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Referenčni dokument4

Datum
prenehanja
domneve6

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-2. del: Posebne zahteve za sesalnike prahu in
sesalnike z vodo

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water
suction cleaning appliances

EN 60335-2-2:1995/
A1:1998

Opomba 3

1. 1. 2005

SIST EN 60335-2-2:1997/
A2:2000

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-2. del: Posebne zahteve za sesalnike prahu in
sesalnike z vodo

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water
suction cleaning appliances

EN 60335-2-2:1995/
A2:2000

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 12. 2002

SIST EN 60335-2-2:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-2.
del: Posebne zahteve za sesalnike prahu in sesalnike z
vodo*
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-3. del: Posebne zahteve za električne likalnike*

Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and watersuction cleaning appliances
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-3: Particular requirements for electric irons

EN 60335-2-2:2003

EN 60335-2-2:1995
Opomba 2.1

1. 3. 2006

EN 60335-2-3:1995

(Datum potekel)
1. 1. 2003

SIST EN 60335-2-3:1997/
A1:2000
SIST EN 60335-2-3:1997/
A2:2001
SIST EN 60335-2-3:2003

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-3. del: Posebne zahteve za električne likalnike*
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-3. del: Posebne zahteve za električne likalnike*
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-3.
del: Posebne zahteve za električne likalnike*

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-3: Particular requirements for electric irons
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-3: Particular requirements for electric irons
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-3: Particular requirements for electric irons

EN 60335-2-3:1995/
A1:1999
EN 60335-2-3:1995/
A2:2000
EN 60335-2-3:2002

EN 60335-2-3:1990 +
A1:1992 + A52:1992
Opomba 2.1
Opomba 3

SIST EN 60335-2-4:1997

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-4. del: Posebne zahteve za centrifuge

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-4: Particular requirements for spin extractors

EN 60335-2-4:1995

SIST EN 60335-2-4:1997/
A1:1998
SIST EN 60335-2-4:1997/
A2:2001
SIST EN 60335-2-4:2003

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-4. del: Posebne zahteve za centrifuge
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-4. del: Posebne zahteve za centrifuge
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-4.
del: Posebne zahteve za centrifuge*

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-4: Particular requirements for spin extractors
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-4: Particular requirements for spin extractors
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-4: Particular requirements for spin extractors

EN 60335-2-4:1995/
A1:1997
EN 60335-2-4:1995/
A2:2000
EN 60335-2-4:2002

SIST EN 60335-2-5:1997

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-5. del: Posebne zahteve za pomivalne stroje
(IEC 335-2-5:1992, spremenjen)*

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-5: Particular requirements for dishwashers
(IEC 335-2-5:1992, modiﬁed)

EN 60335-2-5:1995

SIST EN 60335-2-5:1997/
A1:2000
SIST EN 60335-2-5:1997/
A2:2002
SIST EN 60335-2-5:1997/
A11:1998

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-5. del: Posebne zahteve za pomivalne stroje
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-5. del: Posebne zahteve za pomivalne stroje
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-5. del: Posebne zahteve za pomivalne stroje

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-5: Particular requirements for dishwashers
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-5: Particular requirements for dishwashers
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-5: Particular requirements for dishwashers

EN 60335-2-5:1995/
A1:1999
EN 60335-2-5:1995/
A2:2000
EN 60335-2-5:1995/
A11:1997

Opomba 3
EN 60335-2-3:1995 in
dopolnila
Opomba
2.1
EN 60335-2-4:1989 +
A51:1991 + A2:1992
Opomba 2.1
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 8. 2002
(Datum potekel)
1. 12. 2002
1. 10. 2005
(Datum potekel)
1. 1. 2003
1. 4. 2005
1. 8. 2007

EN 60335-2-4:1995 in
dopolnila
Opomba 2.1
EN 60335-2-5:1989 +
A1:1990 + A2:1992 +
A3:1992 + A51:1995
Opomba 2.1
Opomba 3

1. 10. 2005

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 2003
(Datum potekel)
1. 8. 2002
(Datum potekel)
1. 12. 2002
(Datum potekel)
1. 12. 2000

Uradni list Republike Slovenije

Opomba 3

Opomba 3
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SIST EN 60335-2-3:1997

Št.

SIST EN 60335-2-2:1997/
A1:1998

14294 /

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Stran

Oznaka standarda1

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Referenčni dokument4

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za štedilnike, kuhalnike,
pečice in podobne aparate, namenjene za uporabo v
gospodinjstvu
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za štedilnike, kuhalnike,
pečice in podobne aparate, namenjene za uporabo v
gospodinjstvu
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za štedilnike, kuhalnike,
pečice in podobne aparate, namenjene za uporabo v
gospodinjstvu
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za štedilnike, kuhalnike,
pečice in podobne aparate, namenjene za uporabo v
gospodinjstvu
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za štedilnike, kuhalnike,
pečice in podobne aparate, namenjene za uporabo v
gospodinjstvu
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za štedilnike, kuhalnike,
pečice in podobne aparate, namenjene za uporabo v
gospodinjstvu
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za štedilnike, kuhalnike,
pečice in podobne aparate, namenjene za uporabo v
gospodinjstvu
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za nepremične štedilnike,
kuhalnike, pečice in podobne aparate
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za štedilnike, kuhalnike,
pečice in podobne aparate, namenjene za uporabo v
gospodinjstvu
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost
– 2-6. del: Posebne zahteve za nepremične štedilnike,
kuhalnike, pečice in podobne aparate*
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-7. del: Posebne zahteve za pralne stroje

Safety of household and similar electrical appliances – Part
EN 60335-2-6:1990
2: Particular requirements for cooking ranges, cooking tables,
ovens and similar appliances for household use

SIST EN 60335-2-6:1995

SIST EN 60335-2-6:1995

SIST EN 60335-2-6:1995/
A52:1997
SIST EN 60335-2-6:1995/
A53:1997
SIST EN 60335-2-6:1995/
A54:1998
SIST EN 60335-2-6:2000
SIST EN 60335-2-6:2000/
A1:2002
SIST EN 60335-2-6:2003
SIST EN 60335-2-7:1998

EN 60335-2-5:1995 in
dopolnila
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

1. 3. 2006

Safety of household and similar electrical appliances – Part
EN 60335-2-6:1990/
2: Particular requirements for cooking ranges, cooking tables, A2:1992
ovens and similar appliances for household use

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 4. 2000

Safety of household and similar electrical appliances – Part
EN 60335-2-6:1990/
2: Particular requirements for cooking ranges, cooking tables, A3:1993
ovens and similar appliances for household use

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 7. 2001

Safety of household and similar electrical appliances – Part
EN 60335-2-6:1990/
2: Particular requirements for cooking ranges, cooking tables, A51:1993
ovens and similar appliances for household use

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 12. 2000

Safety of household and similar electrical appliances – Part
EN 60335-2-6:1990/
2: Particular requirements for cooking ranges, cooking tables, A52:1995
ovens and similar appliances for household use

Opomba 3

-

Safety of household and similar electrical appliances – Part
EN 60335-2-6:1990/
2: Particular requirements for cooking ranges, cooking tables, A53:1995
ovens and similar appliances for household use

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 7. 2000

Safety of household and similar electrical appliances – Part
EN 60335-2-6:1990/
2: Particular requirements for cooking ranges, cooking tables, A54:1997
ovens and similar appliances for household use

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 4. 1999

Safety of household and similar electrical appliances – Part
EN 60335-2-6:1999
2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges,
hobs, ovens and similar appliances for household use
Safety of household and similar electrical appliances – Part
EN 60335-2-6:1999/
2: Particular requirements for cooking ranges, cooking tables, A1:2001
ovens and similar appliances for household use

EN 60335-2-6:1990 in
dopolnila
Opomba 2.1
Opomba 3

1. 4. 2006

Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges,
hobs, ovens and similar appliances
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-7: Particular requirements for washing machines

EN 60335-2-6:1999 in
dopolnila
Opomba 2.1
EN 60335-2-7:1990 +
A1:1990 + A2:1992 +
A51:1992 + A52:1995
Opomba 2.1

1. 3. 2006

EN 60335-2-6:2003
EN 60335-2-7:1997

-

1. 4. 2006

(Datum potekel)
1. 9. 2003

14295

SIST EN 60335-2-6:1995

SIST EN 60335-2-6:1995

EN 60335-2-5:2003

Stran

Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-5: Particular requirements for dishwashers
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Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-5.
del: Posebne zahteve za pomivalne stroje*

Datum
prenehanja
domneve6

Št.

SIST EN 60335-2-5:2003

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

SIST EN 60335-2-8:1997/
A1:2001
SIST EN 60335-2-8:2003
SIST EN 60335-2-9:1997
SIST EN 60335-2-9:1997/
A1:1998
SIST EN 60335-2-9:1997/
A2:2000
SIST EN 60335-2-9:1997/
A11:2001
SIST EN 60335-2-9:1997/
A12:2002

SIST EN 60335-2-10:1997
SIST EN 60335-2-10:2003
SIST EN 60335-2-11:1997

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-7: Particular requirements for washing machines
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-7: Particular requirements for washing machines (IEC
60335-2-7:2000, modiﬁed)
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-7: Particular requirements for washing machines
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and
similar appliances
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and
similar appliances (IEC 60335-2-8:1992/A1:2000)
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and
similar appliances
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-9: Particular requirements for toasters, grills, roasters and
similar appliances
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-9: Particular requirements for toasters, grills, roasters and
similar appliances
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-9: Particular requirements for toasters, grills, roasters and
similar appliances
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-9: Particular requirements for toasters, grills, roasters and
similar appliances
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-9: Particular requirements for toasters, grills, roasters and
similar appliances
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-9: Particular requirements for toasters, grills, roasters and
similar appliances

EN 60335-2-7:1997/
A1:1998
EN 60335-2-7:2001

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-10. del: Posebne zahteve za stroje za nego tal in za
stroje za mokro ščetkanje
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 210. del: Posebne zahteve za stroje za nego tal in za stroje
za mokro ščetkanje*
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-11. del: Posebne zahteve za bobenske sušilnike

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-10: Particular requirements for ﬂoor treatment machines
and wet scrubbing machines
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-10: Particular requirements for ﬂoor treatment machines
and wet scrubbing machines
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-11: Particular requirements for tumbler dryers

Datum
prenehanja
domneve6

Opomba 3

1. 1. 2005

EN 60335-2-7:1997
in dopolnila
Opomba 2.1
EN 60335-2-7:2001
Opomba 2.1
EN 60335-2-8:1990
Opomba 2.1

1. 8. 2007

EN 60335-2-8:1995/
A1:2001

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 11. 2003

EN 60335-2-8-:2003

EN 60335-2-8:1995 in
dopolnilo
Opomba 2.1
EN 60335-2-9:1990 +
A51:1991 + A2:1992
Opomba 2.1
Opomba 3

1. 3. 2006

EN 60335-2-9:1995/
A2:2000

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 12. 2002

EN 60335-2-9:1995/
A11:2000

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 9. 2001

EN 60335-2-9:1995/
A12:2002

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 12. 2002

EN 60335-2-9:1995/
A13:2002

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 5. 2003

EN 60335-2-10:1995

EN 60335-2-10:1990
+ A1:1992 + A51:1995
Opomba 2.1
EN 60335-2-10:1995
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 1. 2003

EN 60335-2-11:1989 +
A1:1990 + A2:1992 +
A51:1993 + A52:1995
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 1. 2003

EN 60335-2-7:2003
EN 60335-2-8:1995

EN 60335-2-9:1995
Opomba 9
EN 60335-2-9:1995/
A1:1998

EN 60335-2-10:2003
EN 60335-2-11:1995

1.8.2007
(Datum potekel)
1. 1. 2003

(Datum potekel)
1. 1. 2003
1. 2. 2005

1. 4. 2006

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 60335-2-9:1997/
A13:2003

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-7. del: Posebne zahteve za pralne stroje
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-7. del: Posebne zahteve za pralne stroje
(IEC 60335-2-7:2000, spremenjen)
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-7.
del: Posebne zahteve za pralne stroje*
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-8. del: Posebne zahteve za električne brivnike, škarje
za lase in podobno
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-8. del: Posebne zahteve za električne brivnike, škarje
za lase in podobno (IEC 60335-2-8:1992/A1:2000)*
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-8.
del: Posebne zahteve za električne brivnike, škarje za lase
in podobno*
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-9. del: Posebne zahteve za opekače, žare, ražnje in
podobno*
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-9. del: Posebne zahteve za opekače, žare, ražnje in
podobno*
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-9. del: Posebne zahteve za opekače, žare, ražnje in
podobno*
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-9. del: Posebne zahteve za opekače, žare, ražnje in
podobno*
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-9. del: Posebne zahteve za opekače, žare, ražnje in
podobno*
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-9. del: Posebne zahteve za opekače, žare, ražnje in
podobno*

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004

SIST EN 60335-2-8:1997

Referenčni dokument4

Št.

SIST EN 60335-2-7:2003

Naslov standarda v angleškem jeziku3

14296 /

SIST EN 60335-2-7:1998/
A1:1998
SIST EN 60335-2-7:2001

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Stran

Oznaka standarda1

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Referenčni dokument4

SIST EN 60335-2-11:2001/
A1:2001
SIST EN 60335-2-11:2001/
A11:2002
SIST EN 60335-2-11:2003

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-11. del: Posebne zahteve za bobenske sušilnike
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-11. del: Posebne zahteve za bobenske sušilnike
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 211. del: Posebne zahteve za bobenske sušilnike*

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-11: Particular requirements for tumbler dryers
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-11: Particular requirements for tumbler dryers
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-11: Particular requirements for tumbler dryers

EN 60335-2-11:2001/
A1:2001
EN 60335-2-11:2001/
A11:2002
EN 60335-2-11:2003

SIST EN 60335-2-12:1997

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-12. del: Posebne zahteve za grelne plošče in podobne
aparate
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 212. del: Posebne zahteve za grelne plošče in podobne
aparate*
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-13. del: Posebne zahteve za cvrtnike, ponve za
cvrenje in podobne aparate
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-13. del: Posebne zahteve za cvrtnike, ponve za
cvrenje in podobne aparate
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 213. del: Posebne zahteve za cvrtnike, ponve za cvrenje in
podobne aparate*
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-14. del: Posebne zahteve za električne kuhinjske
stroje (IEC 60335-2-14:1994, spremenjen)*

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-12: Particular requirements for warming plates and similar
appliances
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-12: Particular requirements for warming plates and similar
appliances
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-13: Particular requirements for deep fat fryers, frying pans
and similar appliances
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-13: Particular requirements for deep fat fryers, frying pans
and similar appliances
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-13: Particular requirements for deep fat fryers, frying pans
and similar appliances
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-14: Particular requirements for kitchen machines (IEC
60335-2-14:1994, modiﬁed)

EN 60335-2-12:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-14. del: Posebne zahteve za električne kuhinjske
stroje
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-14. del: Posebne zahteve za električne kuhinjske
stroje
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-14. del: Posebne zahteve za električne kuhinjske
stroje

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-14: Particular requirements for kitchen machines

EN 60335-2-14:1996/
A1:1998

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-14: Particular requirements for kitchen machines
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-14: Particular requirements for kitchen machines

SIST EN 60335-2-13/
A2:1999
SIST EN 60335-2-13:2003
SIST EN 60335-2-14:1997

SIST EN 60335-2-14:1997/
A1:1999
SIST EN 60335-2-14:1997/
A2:2001
SIST EN 60335-2-14:1997/
A11:2000

EN 60335-2-11:1995
in dopolnilo
Opomba 2.1
Opomba 3

1. 8. 2007

Opomba 3

1. 8. 2007

EN 60335-2-11:2001
/A11:2002 + EN 60335-211:2001 in dopolnilo
Opomba 2.1
EN 60335-2-12:1990
Opomba 2.1

1. 8. 2007

EN 60335-2-12:2003

EN 60335-2-12:1995
Opomba 2.1

1. 5. 2006

EN 60335-2-13:1995

EN 60335-2-13:1990 +
A1:1992
Opomba
2.1
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 3. 2003

EN 60335-2-13:1995 in
dopolnilo
Opomba 2.1
EN 60335-2-14:1988 +
A1:1990 + A51:1991 +
A52:1992 + A53:1994
+ A54:1995 +
EN 60335-2-33:1990
Opomba 2.2
Opomba 3

1. 4. 2006

EN 60335-2-14:1996/
A2:2000

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 12. 2002

EN 60335-2-14:1996/
A11:1998

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 6. 1999

EN 60335-2-13:1995/
A2:1998
EN 60335-2-13:2003
EN 60335-2-14:1996

1. 8. 2007

(Datum potekel)
1. 1. 2003

(Datum potekel)
1. 7. 2001

(Datum potekel)
1. 1. 2004

(Datum potekel)
1. 7. 2001

14297

EN 60335-2-11:1995/
A1:1998
EN 60335-2-11:2001

SIST EN 60335-2-13:1997

1. 1. 2005

Stran

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-11: Particular requirements for tumbler dryers
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-11: Particular requirements for tumbler dryers

SIST EN 60335-2-12:2003

Opomba 3
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Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-11. del: Posebne zahteve za bobenske sušilnike
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-11. del: Posebne zahteve za bobenske sušilnike

Datum
prenehanja
domneve6

Št.

SIST EN 60335-2-11:1997/
A1:1998
SIST EN 60335-2-11:2001

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Referenčni dokument4

SIST EN 60335-2-15:1997

Safety of household and similar electrical appliances – Part
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-15. del: Posebne zahteve za aparate za gretje tekočin 2-15: Particular requirements for appliances for heating
liquids

EN 60335-2-15:1996

SIST EN 60335-2-15:1997/
A1:2000

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
Safety of household and similar electrical appliances – Part
– 2-15. del: Posebne zahteve za aparate za gretje tekočin 2-15: Particular requirements for appliances for heating
liquids
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
Safety of household and similar electrical appliances – Part
– 2-15. del: Posebne zahteve za aparate za gretje tekočin 2-15: Particular requirements for appliances for heating
liquids
Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 215. del: Posebne zahteve za aparate za gretje tekočin*
15: Particular requirements for appliances for heating liquids

EN 60335-2-15:1996/
A1:1999

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za drobilnike odpadne hrane
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-16. del: Posebne zahteve za drobilnike odpadne hrane
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 216. del: Posebne zahteve za drobilnike odpadne hrane*
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-17. del: Posebne zahteve za grelne odeje, blazine in
podobne zvijave grelne aparate
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost
– 2-17. del: Posebne zahteve za grelne odeje, blazine in
podobne zvijave grelne aparate*
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za baterijske brivnike, škarje za
lase in podobne aparate ter njihove polnilnike in baterije

EN 60335-2-16:1989

SIST EN 60335-2-15:1997/
A2:2001
SIST EN 60335-2-15:2003
SIST EN 60335-2-16:1995
SIST EN 60335-2-16:1997
SIST EN 60335-2-16:2003
SIST EN 60335-2-17:1999
SIST EN 60335-2-17:2003
SIST EN 60335-2-19:1995

SIST EN 60335-2-20:1995
SIST EN 60335-2-21:1995
SIST EN 60335-2-21:1995/
A3:1997
SIST EN 60335-2-21:2000
SIST EN 60335-2-21:2000/
A1:2001

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for food waste disposers
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-16: Particular requirements for food waste disposers
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-16: Particular requirements for food waste disposers
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-17: Particular requirements for blankets, pads and similar
ﬂexible heating appliances
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-17: Particular requirements for blankets, pads and similar
ﬂexible heating appliances
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for battery-powered shavers, hair
clippers and similar appliances and their charging and battery
assemblies
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
Safety of household and similar electrical appliances – Part
– 2. del: Posebne zahteve za baterijske zobne krtačke ter 2: Particular requirements for battery-powered tooth-brushes
njihove polnilnike in baterije
and their charging and battery assemblies
Safety of household and similar electrical appliances – Part
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za akumulacijske grelnike vode 2: Particular requirements for storage water heaters
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
Safety of household and similar electrical appliances – Part
– 2. del: Posebne zahteve za akumulacijske grelnike vode 2: Particular requirements for storage water heaters
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
Safety of household and similar electrical appliances – Part
– 2-21. del: Posebne zahteve za akumulacijske grelnike
2-21: Particular requirements for storage water heaters
vode
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
Safety of household and similar electrical appliances – Part
– 2. del: Posebne zahteve za akumulacijske grelnike vode 2: Particular requirements for storage water heaters

EN 60335-2-14:1996 in
dopolnila
Opomba 2.1
EN 60335-2-15:1990 +
A1:1991 + A2:1992 +
A52:1992 + A3:1993
Opomba 2.1
Opomba 3

1. 5. 2006

EN 60335-2-15:1996/
A2:2000

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 4. 2003

EN 60335-2-15:2002

EN 60335-2-15:1996 in
dopolnila
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

1. 10. 2005

EN 60335-2-16:1989
Opomba 2.1
EN 60335-2-16:1996
Opomba 2.1
EN 60967:1990 + A1:1993
+ A51:1994 + A2:1997
Opomba 2.1
EN 60335-2-17:1999
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 4. 2004
1. 7. 2006

EN 60335-2-16:1996
EN 60335-2-16:2003
EN 60335-2-17:1999
EN 60335-2-17:2002

(Datum potekel)
1. 9. 2003
(Datum potekel)
1. 8. 2002

-

(Datum potekel)
1. 10. 2001
1. 11. 2005

EN 60335-2-19:1989

Ne nadomešča standarda

-

EN 60335-2-20:1989

Ne nadomešča standarda

-

EN 60335-2-21:1992

Ne nadomešča standarda

-

EN 60335-2-21:1992/
A3:1995
EN 60335-2-21:1999

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 12. 2002
1. 4. 2006

EN 60335-2-21:1999/
A1:2000

EN 60335-2-21:1992 in
dopolnilo
Opomba 2.1
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 12. 2002

Uradni list Republike Slovenije

EN 60335-2-14:2003
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Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-14: Particular requirements for kitchen machines

Št.

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 214. del: Posebne zahteve za električne kuhinjske stroje*

Datum
prenehanja
domneve6

14298 /

SIST EN 60335-2-14:2003

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Stran

Oznaka standarda1

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

SIST EN 60335-2-21:2000/
A11:2002
SIST EN 60335-2-21:2000/
A12:2003
SIST EN 60335-2-21:2003

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za akumulacijske grelnike vode
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za akumulacijske grelnike vode
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 221. del: Posebne zahteve za akumulacijske grelnike vode*

SIST EN 60335-2-23:1997

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-23. del: Posebne zahteve za aparate za nego kože
ali las
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-23. del: Posebne zahteve za aparate za nego kože
ali las
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 223. del: Posebne zahteve za aparate za nego kože ali las

SIST EN 60335-2-23:1997/
A1:2002
SIST EN 60335-2-23:2003
SIST EN 60335-2-24:1995
SIST EN 60335-2-24:1995/
A51:1997
SIST EN 60335-2-24:1995/
A52:1997
SIST EN 60335-2-24:1995/
A53:1998

SIST EN 60335-2-24:2003
SIST EN 60335-2-25:1997

Opomba 3
Opomba 3

Datum
prenehanja
domneve6
(Datum potekel)
1. 6. 2002
-

EN 60335-2-21:1999 in
dopolnila
Opomba 2.1
EN 60335-2-23:1990 +
A1:1992 + A51:1992
Opomba 2.1
Opomba 3

1. 3. 2006

EN 60335-2-23:1996 in
dopolnilo
Opomba 2.1
EN 60335-2-24:1989
Opomba 2.1

1. 5. 2006

EN 60335-2-24:1994/
A51:1995

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 4. 2003

EN 60335-2-24:1994/
A52:1996

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 8. 1996

EN 60335-2-24:1994/
A53:1997

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 8. 2001

EN 60335-2-24:1999

EN 60335-2-24:1994 in
1. 8. 2006
dopolnila
Opomba 2.1
EN 60335-2-57:1992 + EN 1. 8. 2007
60335-2-24:1999 Opomba
2.1

EN 60335-2-23:1996
EN 60335-2-23:1996/
A1:2001
EN 60335-2-23:2003
EN 60335-2-24:1994

EN 60335-2-24:2000

(Datum potekel)
1. 12. 2003
1. 8. 2004

(Datum potekel)
1. 1. 2002

Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-24: Particular requirements for refrigerating appliances,
ice-cream appliances and ice-makers
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for microwave ovens

EN 60335-2-24:2003

EN 60335-2-24:2000
Opomba 2.1

1. 8 2007

EN 60335-2-25:1995

(Datum potekel)
1. 1. 2003

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-25. del: Posebne zahteve za mikrovalovne pečice

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-25: Particular requirements for microwave ovens

EN 60335-2-25:1996

EN 60335-2-25:1990 +
A51:1992 + A2:1993
Opomba 2.1
EN 60335-2-25:1995
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 6. 2004

14299

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 224. del: Posebne zahteve za hladilnike, zamrzovalnike in
aparate za pripravo ledu
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za mikrovalovne pečice

Stran

SIST EN 60335-2-25:2000

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair
care
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair
care
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair
care
Safety of household and similar electrical appliances – Part
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za hladilnike, zamrzovalnike in 2: Particular requirements for refrigerators, food-freezers and
aparate za pripravo ledu
ice-makers
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
Safety of household and similar electrical appliances – Part
– 2. del: Posebne zahteve za hladilnike, zamrzovalnike in 2: Particular requirements for refrigerators, food-freezers and
aparate za pripravo ledu
ice-makers
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
Safety of household and similar electrical appliances – Part
– 2. del: Posebne zahteve za hladilnike, zamrzovalnike in 2: Particular requirements for refrigerators, food-freezers and
aparate za pripravo ledu
ice-makers
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
Safety of household and similar electrical appliances – Part
– 2. del: Posebne zahteve za hladilnike, zamrzovalnike in 2: Particular requirements for refrigerators, food-freezers and
aparate za pripravo ledu
ice-makers
Safety of household and similar electrical appliances – Part
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-24. del: Posebne zahteve za hladilnike, zamrzovalnike 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances,
in aparate za pripravo ledu
ice-cream appliances and ice-makers
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
Safety of household and similar electrical appliances – Part
– 2-24. del: Posebne zahteve za hladilnike, zamrzovalnike 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, icein aparate za pripravo ledu (IEC 60335-2-24:2000)*
cream appliances and ice-makers (IEC 60335-2-24:2000)

EN 60335-2-21:1999/
A11:2002
EN 60335-2-21:1999/
A12:2002
EN 60335-2-21:2003

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004 /

SIST EN 60335-2-24:2001

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for storage water heaters
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for storage water heaters
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-21: Particular requirements for storage water heaters

Referenčni dokument4

Št.

SIST EN 60335-2-24:2000

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

SIST EN 60335-2-26:2003
SIST EN 60335-2-27:1995

SIST EN 60335-2-27:1995/
A2:1992
SIST EN 60335-2-27:1995/
A51:1994
SIST EN 60335-2-27:1998
SIST EN 60335-2-27:1998/
A1:2001
SIST EN 60335-2-27:1998/
A11:1998

SIST EN 60335-2-28:2003
SIST EN 60335-2-29:1995
SIST EN 60335-2-29:1995/
A2:1993
SIST EN 60335-2-29:1997
SIST EN 60335-2-29:1997/
A11:1998

Datum
prenehanja
domneve6

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-25. del: Posebne zahteve za mikrovalovne pečice
(IEC 60335-2-25:1996/A1:1999)*
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 225. del: Posebne zahteve za mikrovalovne pečice

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-25: Particular requirements for microwave ovens (IEC
60335-2-25:1996/A1:1999)
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-25: Particular requirements for microwave ovens

EN 60335-2-25:1996/
A1:2000

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 12. 2002

EN 60335-2-25:2002

1. 10. 2005

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-26. del: Posebne zahteve za ure
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 226. del: Posebne zahteve za ure
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za aparate za nego kože z
ultravijoličnim in infrardečim sevanjem za uporabo v
gospodinjstvu
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za aparate za nego kože z
ultravijoličnim in infrardečim sevanjem za uporabo v
gospodinjstvu
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za aparate za nego kože z
ultravijoličnim in infrardečim sevanjem za uporabo v
gospodinjstvu
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-27. del: Posebne zahteve za aparate za nego kože z
ultravijoličnim in infrardečim sevanjem
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-27. del: Posebne zahteve za aparate za nego kože z
ultravijoličnim in infrardečim sevanjem
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-27. del: Posebne zahteve za aparate za nego kože z
ultravijoličnim in infrardečim sevanjem
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-28. del: Posebne zahteve za šivalne stroje
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 228. del: Posebne zahteve za šivalne stroje
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za polnilnike baterij
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za polnilnike baterij
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-29. del: Posebne zahteve za polnilnike baterij

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-26: Particular requirements for clocks
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-26: Particular requirements for clocks
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for ultra-violet and infra-red
radiation skin treatment appliances for household and similar
use
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for ultra-violet and infra-red
radiation skin treatment appliances for household and similar
use
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for ultra-violet and infra-red
radiation skin treatment appliances for household and similar
use
Safety of household and similar electrical appliances
– Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin
exposure to ultraviolet and infrared radiation
Safety of household and similar electrical appliances
– Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin
exposure to ultraviolet and infrared radiation
Safety of household and similar electrical appliances
– Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin
exposure to ultraviolet and infrared radiation
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-28: Particular requirements for sewing machines
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-28: Particular requirements for sewing machines
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for battery chargers
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for battery chargers
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-29: Particular requirements for battery chargers

EN 60335-2-26:1996

EN 60335-2-25:1996 in
dopolnilo
Opomba 2.1
EN 60335-2-26:1990
Opomba 2.1
EN 60335-2-26:1996
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

EN 60335-2-27:1992/
A2:1992

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 7. 2000

EN 60335-2-27:1992/
A51:1994

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 3. 1998

EN 60335-2-27:1997

EN 60335-2-27:1992 in
dopolnila
Opomba 2.1
EN 60335-2-27:1997
/A11:1997
Opomba 3
Opomba 3

1. 12. 2004

EN 60335-2-28:1990
Opomba 2.1
EN 60335-2-28:1996
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

(Datum potekel)
1. 1. 2004
1. 4. 2006

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-29. del: Posebne zahteve za polnilnike baterij

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-29: Particular requirements for battery chargers

EN 60335-2-26:2003
EN 60335-2-27:1992

EN 60335-2-27:1997/
A1:2000
EN 60335-2-27:1997/
A11:1997
EN 60335-2-28:1996
EN 60335-2-28:2003
EN 60335-2-29:1991

EN 60335-2-29:1991/ A2:1993 Opomba 3
EN 60335-2-29:1996
EN 60335-2-29:1996/
A11:1997

EN 60335-2-29:1991 in
dopolnilo
Opomba 2.1
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 2004
1. 5. 2006
-

1. 5. 2005
1. 5. 2005

(Datum potekel)
1. 12. 2000
(Datum potekel)
1. 4. 2004
1. 7. 2004

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 60335-2-28:1997

Oznaka nadomeščenega
standarda5
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SIST EN 60335-2-26:1997

Referenčni dokument4

Št.

SIST EN 60335-2-25:2003

Naslov standarda v angleškem jeziku3

14300 /

SIST EN 60335-2-25:2000/
A1:2000

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Stran

Oznaka standarda1

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Referenčni dokument4

SIST EN 60335-2-30:1995/
A51:1997
SIST EN 60335-2-30:1992/
A52:1997
SIST EN 60335-2-30:1998

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za sobne grelnike
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za sobne grelnike
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-30. del: Posebne zahteve za sobne grelnike

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for room heaters
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for room heaters
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-30: Particular requirements for room heaters

EN 60335-2-30:1992/
A51:1995
EN 60335-2-30:1992/
A52:1997
EN 60335-2-30:1997

SIST EN 60335-2-30:1998/
A1:2001
SIST EN 60335-2-30:2003

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-30. del: Posebne zahteve za sobne grelnike
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 230. del: Posebne zahteve za sobne grelnike

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-30: Particular requirements for room heaters
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-30: Particular requirements for room heaters

EN 60335-2-30:1997/
A1:2000
EN 60335-2-30:2003

SIST EN 60335-2-31:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za kuhinjske nape
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za kuhinjske nape
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za kuhinjske nape
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-31. del: Posebne zahteve za kuhinjske nape

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for range hoods
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for range hoods
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for range hoods
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-31: Particular requirements for range hoods

EN 60335-2-31:1990

SIST EN 60335-2-31:1998/
A1:2000
SIST EN 60335-2-31:2003

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-31. del: Posebne zahteve za kuhinjske nape
Gospodinjske in podobne električne naprave – Varnost
– 2-31. del: Posebne zahteve za kuhinjske nape

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-31: Particular requirements for range hoods
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-31: Particular requirements for range hoods

EN 60335-2-31:1997/
A1:1999
EN 60335-2-31:2003

SIST EN 60335-2-32:1997

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-32. del: Posebne zahteve za masažne aparate
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-32. del: Posebne zahteve za masažne aparate
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 232. del: Posebne zahteve za masažne aparate

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-32: Particular requirements for massage appliances
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-32: Particular requirements for massage appliances
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-32: Particular requirements for massage appliances

EN 60335-2-32:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-34. del: Posebne zahteve za motorne kompresorje
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 234. del: Posebne zahteve za motorne kompresorje

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-34: Particular requirements for motor-compressors
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-34: Particular requirements for motor-compressors

EN 60335-2-34:2000

SIST EN 60335-2-31:1995/
A1:1991
SIST EN 60335-2-31:1995/
A51:1997
SIST EN 60335-2-31:1998

SIST EN 60335-2-32:1997/
A1:2001
SIST EN 60335-2-32:2003
SIST EN 60335-2-34:2001
SIST EN 60335-2-34:2003

EN 60335-2-31:1990/
A1:1991
EN 60335-2-31:1990/
A51:1995
EN 60335-2-31:1997

EN 60335-2-32:1995/
A1:2000
EN 60335-2-32:2003

EN 60335-2-34:2002

HD 278 S1:1987 +
A1:1988 + A2:1989 +
A3:1990 + A4:1990 +
A5:1990 + A6:1991
Opomba 2.1
Opomba 3
Opomba 3
EN 60335-2-30:1992 in
dopolnila
Opomba 2.1
Opomba 3
EN 60335-2-30:1997 in
dopolnilo
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda
Opomba 3
Opomba 3
EN 60335-2-31:1990 in
dopolnila
Opomba 2.1
Opomba 3
EN 60335-2-31:1997 in
dopolnilo
Opomba 2.1
EN 60335-2-32:1990
Opomba 2.1
Opomba 3
EN 60335-2-32:1995 in
dopolnilo
Opomba 2.1
EN 60335-2-34:1996
Opomba 2.1
EN 60335-2-34:2000
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 10. 2001

(Datum potekel)
1. 12. 1995
1. 12. 2004
(Datum potekel)
1. 3. 2003
1. 3. 2006
(Datum potekel)
1. 1. 1998
1. 2. 2006
(Datum potekel)
1. 1. 2002
1. 5. 2006
(Datum potekel)
1. 4. 2003
(Datum potekel)
1. 12. 2002
1. 4. 2006
(Datum potekel)
1. 12. 2002
1. 12. 2005

14301

EN 60335-2-30:1992

Stran

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for room heaters

119 / 5. 11. 2004 /

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za sobne grelnike

Datum
prenehanja
domneve6

Št.

SIST EN 60335-2-30:1995

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Referenčni dokument4

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za pretočne grelnike vode
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-35. del: Posebne zahteve za pretočne grelnike vode

Safety of household and similar electrical appliances – Part
EN 60335-2-35:1994/
2: Particular requirements for instantaneous water heaters
A51:1995
Safety of household and similar electrical appliances – Part
EN 60335-2-35:1998
2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters

SIST EN 60335-2-35:1998/
A1:2000
SIST EN 60335-2-35:2003

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-35. del: Posebne zahteve za pretočne grelnike vode
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 235. del: Posebne zahteve za pretočne grelnike vode

Safety of household and similar electrical appliances – Part
EN 60335-2-35:1998:
2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters A1:2000
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
EN 60335-2-35:2002
2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters

SIST EN 60335-2-36:2001

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-36 del: Posebne zahteve za komercialne električne
štedilnike, pečice, kuhalne plošče in njihove elemente
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost
– 2-36. del: Posebne zahteve za komercialne električne
štedilnike, pečice, kuhalne plošče in njihove elemente
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-37. del: Posebne zahteve za komercialne električne
cvrtnike
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost
– 2-37. del: Posebne zahteve za komercialne električne
cvrtnike
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-38. del: Posebne zahteve za komercialne električne
plošče in žare
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost
– 2-38. del: Posebne zahteve za komercialne električne
plošče in žare
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-39. del: Posebne zahteve za komercialne električne
večnamenske kuhalne posode
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost
– 2-39. del: Posebne zahteve za komercialne električne
plošče in žare
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za električne toplotne črpalke,
klimatske naprave in razvlažilnike zraka
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za električne toplotne črpalke,
klimatske naprave in razvlažilnike zraka

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-36: Particular requirements for commercial electric cooking
ranges, ovens, hobs and hob elements
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-36: Particular requirements for commercial electric cooking
ranges, ovens, hobs and hob elements
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-37: Particular requirements for commercial electric deep
fat fryers
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-37: Particular requirements for commercial electric deep
fat fryers
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-38: Particular requirements for commercial electric griddles
and griddle grills
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-38: Particular requirements for commercial electric griddles
and griddle grills
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-39: Particular requirements for commercial electric multipurpose cooking pans
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-39: Particular requirements for commercial electric griddles
and griddle grills
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for electrical heat pumps, airconditioners and dehumidiﬁers
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for electrical heat pumps, airconditioners and dehumidiﬁers

SIST EN 60335-2-37:2001
SIST EN 60335-2-37:2003
SIST EN 60335-2-38:2001
SIST EN 60335-2-38:2003
SIST EN 60335-2-39:2001
SIST EN 60335-2-39:2003
SIST EN 60335-2-40:1997
SIST EN 60335-2-40:1993/
A51:1996

EN 60335-2-36:2000
EN 60335-2-36:2002
EN 60335-2-37:2000

HD 282 S1:1990 +
A1:1992
Opomba 2.1
Opomba 3
EN 60335-2-35:1994 in
dopolnilo
Opomba 2.1
Opomba 3
EN 60335-2-35:1998 in
dopolnilo
Opomba 2.1
EN 60335-2-36:1995 +
A1:1996 + A2:1999
Opomba 2.1
EN 60335-2-36:2000
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 3. 2002
(Datum potekel)
1. 3. 2003
1. 1. 2005
(Datum potekel)
1. 12. 2002
1. 11. 2005
(Datum potekel)
1. 4. 2003
1. 12. 2005

EN 60335-2-37:1995 +
A1:1996 + A2:1999
Opomba 2.1
EN 60335-2-37:2000
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 4. 2003

EN 60335-2-38:1995 +
A1:1996 + A2:1999
Opomba 2.1
EN 60335-2-38:2000
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 4. 2003

EN 60335-2-39:1995 +
A1:1996 + A2:1999
Opomba 2.1
EN 60335-2-39:2000
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 4. 2003

EN 60335-2-40:1993

Ne nadomešča standarda

-

EN 60335-2-40:1993/
A51:1996

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 1997

EN 60335-2-37:2002
EN 60335-2-38:2000
EN 60335-2-38:2003
EN 60335-2-39:2000
EN 60335-2-39:2003

1. 12. 2005

1. 2. 2006

1. 2. 2006

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 60335-2-35:1995/
A51:1997
SIST EN 60335-2-35:1998

SIST EN 60335-2-36:2003

EN 60335-2-35:1994

119 / 5. 11. 2004

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for instantaneous water heaters

Št.

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za pretočne grelnike vode

Datum
prenehanja
domneve6

14302 /

SIST EN 60335-2-35:1995

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Stran

Oznaka standarda1

SIST EN 60335-2-40:1998
SIST EN 60335-2-40:1998/
A1:2001
SIST EN 60335-2-40:2003
SIST EN 60335-2-41:1997
SIST EN 60335-2-41:1997/
A1:2002
SIST EN 60335-2-41:2003
SIST EN 60335-2-42:2001

SIST EN 60335-2-42:2003

SIST EN 60335-2-43:1995

SIST EN 60335-2-44:1995

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, airconditioners and dehumidiﬁers
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-40: Particular requirements for electrical heat pumps,
air-conditioners and dehumidiﬁers (IEC 60335-2-40:1995/
A1:2000)
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, airconditioners and dehumidiﬁers
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-41: Particular requirements for pumps for liquids having a
temperature not exceeding 35 °C
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-41: Particular requirements for pumps for liquids having a
temperature not exceeding 35 °C
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-41: Particular requirements for pumps

EN 60335-2-40:1997

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-42. del: Posebne zahteve za komercialne električne
pečice s prisilnim kroženjem zraka, parne kuhalnike in
pečice s kroženjem pare
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost
– 2-42. del: Posebne zahteve za komercialne električne
pečice s prisilnim kroženjem zraka, parne kuhalnike in
pečice s kroženjem pare
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za sušilnike oblačil in brisač
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za sušilnike oblačil in brisač
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za sušilnike oblačil in brisač
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-43. del: Posebne zahteve za sušilnike oblačil in brisač

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-42: Particular requirements for commercial electric forced
convection ovens, steam cookers and steam-convection
ovens
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-42: Particular requirements for commercial electric forced
convection ovens, steam cookers and steam-convection
ovens
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for clothes dryers and towel rails
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for clothes dryers and towel rails
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for clothes dryers and towel rails
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel
rails
Household and similar electrical appliances – Safety – Part 243: Particular requirements for clothes dryers and towel rails
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for electric ironers
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for electric ironers

EN 60335-2-42:2000

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 243. del: Posebne zahteve za sušilnike oblačil in brisač
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za električne likalne stroje
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za električne likalne stroje

Datum
prenehanja
domneve6

EN 60335-2-40:1993 in
dopolnilo
Opomba 2.1
Opomba 3

1. 2. 2005

EN 60335-2-40:1997 in
dopolnilo
Opomba 2.1
EN 60335-2-41:1990 +
A1:1994
Opomba 2.2
Opomba 3

1. 3. 2006

EN 60335-2-41:1996 in
dopolnilo
Opomba 2.1
EN 60335-2-42:1995 +
A1:1996 + A2:1999
Opomba 2.1

1. 5. 2006

EN 60335-2-42:2003

EN 60335-2-42:2000
Opomba 2.1

1. 2. 2006

EN 60335-2-43:1989

Ne nadomešča standarda

-

EN 60335-2-43:1989/
A1:1990
EN 60335-2-43:1989/
A51:1992
EN 60335-2-43:1997

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 1998
(Datum potekel)
1. 4. 2000
1. 12. 2004

EN 60335-2-40:1997/
A1:2000
EN 60335-2-40:2003
EN 60335-2-41:1996
EN 60335-2-41:1996/
A1:2001
EN 60335-2-41:2003

EN 60335-2-43:2003
EN 60335-2-44:1991
EN 60335-2-44:1991/
A51:1995

Opomba 3
EN 60335-2-43:1989 in
dopolnila
Opomba 2.1
EN 60335-2-43:1997
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 4. 2003

(Datum potekel)
1. 12. 2003
1. 8. 2004

(Datum potekel)
1. 4. 2003

1. 5. 2006
(Datum potekel)
1. 7. 2003

14303

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-40. del: Posebne zahteve za električne toplotne
črpalke, klimatske naprave in razvlažilnike zraka
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-40. del: Posebne zahteve za električne toplotne
črpalke, klimatske naprave in razvlažilnike zraka (IEC
60335-2-40:1995/A1:2000)*
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 240. del: Posebne zahteve za električne toplotne črpalke,
klimatske naprave in razvlažilnike zraka
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-41. del: Posebne zahteve za črpalke za tekočine,
katerih temperatura ni višja od 35 °C
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-41. del: Posebne zahteve za črpalke za tekočine,
katerih temperatura ni višja od 35 °C
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 241. del: Posebne zahteve za črpalke

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Stran

SIST EN 60335-2-44:1995/
A51:1997

Referenčni dokument4

119 / 5. 11. 2004 /

SIST EN 60335-2-43:2003

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Št.

SIST EN 60335-2-43:1995/
A1:1990
SIST EN 60335-2-43:1995/
A51:1992
SIST EN 60335-2-43:1998

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 244. del: Posebne zahteve za električne likalne stroje
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za prenosna električna grelna
orodja in podobne aparate
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za prenosna električna grelna
orodja in podobne aparate
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za prenosna električna grelna
orodja in podobne aparate
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-45. del: Posebne zahteve za prenosna električna
grelna orodja in podobne aparate
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 245. del: Posebne zahteve za prenosna električna grelna
orodja in podobne aparate
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-47. del: Posebne zahteve za komercialne električne
kotle
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 247. del: Posebne zahteve za komercialne električne kotle

SIST EN 60335-2-45:1995/
A1:1992
SIST EN 60335-2-45:1995/
A51:1993
SIST EN 60335-2-45:1997
SIST EN 60335-2-45:2003
SIST EN 60335-2-47:2001
SIST EN 60335-2-47:2003
SIST EN 60335-2-48:2001
SIST EN 60335-2-48:2003

SIST EN 60335-2-49:2003
SIST EN 60335-2-50:2001
SIST EN 60335-2-50:2003

Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-44: Particular requirements for ironers
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for portable electric heating tools
and similar appliances
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for portable electric heating tools
and similar appliances
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for portable electric heating tools
and similar appliances
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-45: Particular requirements for portable heating tools and
similar appliances
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-45: Particular requirements for portable heating tools and
similar appliances
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-47: Particular requirements for commercial electric boiling
pans
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-47: Particular requirements for commercial electric boiling
pans
Safety of household and similar electrical appliances – Part
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-48. del: Posebne zahteve za komercialne električne
2-48: Particular requirements for commercial electric grillers
žare in opekače
and toasters
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 248. del: Posebne zahteve za komercialne električne žare 2-48: Particular requirements for commercial electric grillers
in opekače
and toasters
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
Safety of household and similar electrical appliances – Part
– 2-49. del: Posebne zahteve za komercialne gostinske
2-49: Particular requirements for commercial electric hot
električne grelne omare
cupboards
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost
– 2-49. del: Posebne zahteve za komercialne gostinske
2-49: Particular requirements for commercial electric hot
električne grelne omare
cupboards
Safety of household and similar electrical appliances – Part
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-50. del: Posebne zahteve za komercialne električne
2-50: Particular requirements for commercial electric bainsvodne kopeli za gretje hrane
marie
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2Household and similar electrical appliances – Safety – Part
50. del: Posebne zahteve za komercialne električne vodne 2-50: Particular requirementOpomba 2.1s for commercial
kopeli za gretje hrane
electric bains-marie

EN 60335-2-44:2002
EN 60335-2-45:1990

EN 60335-2-44:1991 in
dopolnilo
Opomba 2.1
EN 60335-2-44:1997
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

1. 7. 2005
1. 11. 2005
-

EN 60335-2-45:1990/
A1:1992

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 10. 2000

EN 60335-2-45:1990/
A51:1993

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 7. 2001

EN 60335-2-45:1996

EN 60335-2-45:1990 in
dopolnila
Opomba 2.1
EN 60335-2-45:1996
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 4. 2004

EN 60335-2-47:1997 +
A1:1998 + A2:1999
Opomba 2.1
EN 60335-2-47:2000
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 4. 2003

EN 60335-2-48:1997 +
A1:1998 + A2:1999
Opomba 2.1
EN 60335-2-48:2000
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 4. 2003

EN 60335-2-49:1997 +
A1:1998 + A2:1999
Opomba 2.1
EN 60335-2-49:2000
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 4. 2003

EN 60335-2-50:1997 +
A1:1998 + A2:1999
Opomba 2.1
EN 60335-2-50:2000
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 4. 2003

EN 60335-2-45:2002
EN 60335-2-47:2000
EN 60335-2-47:2003
EN 60335-2-48:2000
EN 60335-2-48:2003
EN 60335-2-49:2000
EN 60335-2-49:2003
EN 60335-2-50:2000
EN 60335-2-50:2003

1. 12. 2005

1. 2. 2006

1. 2. 2006

1. 2. 2006

1. 2. 2006

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 60335-2-49:2001

EN 60335-2-44:1997

Datum
prenehanja
domneve6

119 / 5. 11. 2004

SIST EN 60335-2-44:2003
SIST EN 60335-2-45:1995

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-44: Particular requirements for ironers

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Št.

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-44. del: Posebne zahteve za električne likalne stroje

Referenčni dokument4

14304 /

SIST EN 60335-2-44:1998

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Stran

Oznaka standarda1

SIST EN 60335-2-51:1995
SIST EN 60335-2-51:1998
SIST EN 60335-2-51:2003
SIST EN 60335-2-52:1997
SIST EN 60335-2-52:2003
SIST EN 60335-2-53:1995
SIST EN 60335-2-53:1995/
A51:1997
SIST EN 60335-2-53:1998
SIST EN 60335-2-53:2003
SIST EN 60335-2-54:1995

SIST EN 60335-2-54:1998/
A11:2000
SIST EN 60335-2-54:2003

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za vgrajene obtočne črpalke za
grelne sisteme in vodovodne instalacije
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-51. del: Posebne zahteve za vgrajene obtočne črpalke
za grelne sisteme in vodovodne instalacije
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 251. del: Posebne zahteve za vgrajene obtočne črpalke za
grelne sisteme in vodovodne instalacije
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-52. del: Posebne zahteve za aparate za ustno nego
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 252. del: Posebne zahteve za aparate za ustno nego
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za električne grelne aparate
za savne
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za električne grelne aparate
za savne
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-53. del: Posebne zahteve za električne grelne aparate
za savne
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 253. del: Posebne zahteve za električne grelne aparate za
savne
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za splošnonamenske čistilne
aparate
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-54. del: Posebne zahteve za aparate za čiščenje
površin s tekočinami
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-54. del: Posebne zahteve za aparate za čiščenje
površin s tekočinami
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-54. del: Posebne zahteve za aparate za čiščenje
površin s tekočinami
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 254. del: Posebne zahteve za aparate za čiščenje površin
s tekočinami
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za električne aparate za
uporabo v akvarijih in vrtnih ribnikih

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for stationary circulation pumps for
heating and service water installations
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-51: Particular requirements for stationary circulation pumps
for heating and service water installations
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-51: Particular requirements for stationary circulation pumps
for heating and service water installations
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-52: Particular requirements for oral hygiene appliances
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-52: Particular requirements for oral hygiene appliances
Safety of household and similar electrical appliances
– Part 2: Particular requirements for electric sauna heating
appliances
Safety of household and similar electrical appliances
– Part 2: Particular requirements for electric sauna heating
appliances
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-53: Particular requirements for sauna heating appliances

EN 60335-2-51:1991

Ne nadomešča standarda

-

EN 60335-2-51:1997

EN 60335-2-51:1991
Opomba 2.1

1. 7. 2005

EN 60335-2-51:2003

EN 60335-2-51:1997
Opomba 2.1

1. 5. 2006

EN 60335-2-52:1996

EN 60335-2-52:1991
Opomba 2.1
EN 60335-2-52:1996
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

(Datum potekel)
1. 1. 2004
1. 5. 2006

EN 60335-2-53:1991/
A51:1996

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 9. 1999

EN 60335-2-53:1997

1. 5. 2005

Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-53: Particular requirements for sauna heating appliances

EN 60335-2-53:2003

EN 60335-2-53:1991 in
dopolnilo
Opomba 2.1
EN 60335-2-53:1997
Opomba 2.1

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for general purpose cleaning
appliances
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances
employing liquids
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances
employing liquids
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances
employing liquids
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances
employing liquids
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for electrical appliances for use
with aquariums and garden ponds

EN 60335-2-54:1991

Ne nadomešča standarda

-

EN 60335-2-54:1997

EN 60335-2-54:1991
Opomba 2.1

1. 12. 2004

EN 60335-2-54:1997/
A1:1999

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 8. 2002

EN 60335-2-54:1997/
A11:1998

Opomba 3

-

EN 60335-2-54:2003

EN 60335-2-54:1997 in
dopolnila
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

1. 5. 2006

EN 60335-2-52:2003
EN 60335-2-53:1991

EN 60335-2-55:1993

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Datum
prenehanja
domneve6

-

1. 5. 2006

-

Stran

SIST EN 60335-2-55:1995

Referenčni dokument4

119 / 5. 11. 2004 /

SIST EN 60335-2-54:1998/
A1:2000

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Št.

SIST EN 60335-2-54:1998

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

14305

SIST EN 60335-2-56:1998
SIST EN 60335-2-56:2003
SIST EN 60335-2-58:1995
SIST EN 60335-2-58:1998
SIST EN 60335-2-58:1998/
A1:1999
SIST EN 60335-2-59:1995
SIST EN 60335-2-59:1998

SIST EN 60335-2-60:1995
SIST EN 60335-2-60:1995/
A51:1993
SIST EN 60335-2-60:1995/
A52:1994

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za vrtinčne kopeli in podobno
opremo
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za vrtinčne kopeli in podobno
opremo
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za vrtinčne kopeli in podobno
opremo

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for whirlpool baths and similar
equipment
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for whirlpool baths and similar
equipment
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for whirlpool baths and similar
equipment

Datum
prenehanja
domneve6

EN 60335-2-55:1997

EN 60335-2-55:1993
Opomba 2.1

1. 11. 2004

EN 60335-2-55:2003

EN 60335-2-55:1997
Opomba 2.1

1. 5. 2006

EN 60335-2-56:1991

Ne nadomešča standarda

-

EN 60335-2-56:1997

EN 60335-2-56:1991
Opomba 2.1

1. 1. 2005

EN 60335-2-56:2003

EN 60335-2-56:1997
Opomba 2.1

1. 3. 2006

EN 60335-2-58:1993

Ne nadomešča standarda

-

EN 60335-2-58:1997

EN 60335-2-58:1993
Opomba 2.1

1. 12. 2004

EN 60335-2-58:1997/
A1:1999

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 10. 2001

EN 60335-2-59:1994

Ne nadomešča standarda

-

EN 60335-2-59:1997

EN 60335-2-59:1994
Opomba 2.1
Opomba 3

1. 7. 2005

EN 60335-2-59:1997/
A1:2001
EN 60335-2-59:1997/
A11:2000
EN 60335-2-59:2003
EN 60335-2-60:1991

Opomba 3
EN 60335-2-59:1997 in
dopolnila
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

(Datum potekel)
1. 11. 2003
(Datum potekel)
1. 12. 2000
1. 5. 2006
-

EN 60335-2-60:1991/
A51:1993

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 3. 1994

EN 60335-2-60:1991/
A52:1994

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 2002

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 60335-2-59:1998/
A1:2002
SIST EN 60335-2-59:1998/
A11:2001
SIST EN 60335-2-59:2003

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-55: Particular requirements for electrical appliances for use
with aquariums and garden ponds
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-55: Particular requirements for electrical appliances for use
with aquariums and garden ponds
Safety of household and similar electrical appliances
– Part 2: Particular requirements for projectors and similar
appliances
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-56: Particular requirements for projectors and similar
appliances
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-56: Particular requirements for projectors and similar
appliances
Safety of household and similar electrical appliances
– Part 2: Particular requirements for commercial electric
dishwashing machines
Safety of household and similar electrical appliances
– Part 2-58: Particular requirements for commercial electric
dishwashing machines
Safety of household and similar electrical appliances
– Part 2-58: Particular requirements for commercial electric
dishwashing machines
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for insect killers
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-59: Particular requirements for insect killers
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-59: Particular requirements for insect killers
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-59: Particular requirements for insect killers
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-59: Particular requirements for insect killers

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004

SIST EN 60335-2-56:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-55. del: Posebne zahteve za električne aparate za
uporabo v akvarijih in vrtnih ribnikih
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost
– 2-55. del: Posebne zahteve za električne aparate za
uporabo v akvarijih in vrtnih ribnikih
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za projektorje in podobne
aparate
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-56. del: Posebne zahteve za projektorje in podobne
aparate
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost
– 2-56. del: Posebne zahteve za projektorje in podobne
aparate
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za komercialne električne
pomivalne stroje
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-58. del: Posebne zahteve za komercialne električne
pomivalne stroje
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-58. del: Posebne zahteve za komercialne električne
pomivalne stroje
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za uničevalnike insektov
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-59. del: Posebne zahteve za uničevalnike insektov
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-59. del: Posebne zahteve za uničevalnike insektov
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-59. del: Posebne zahteve za uničevalnike insektov
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 259. del: Posebne zahteve za uničevalnike insektov

Referenčni dokument4

Št.

SIST EN 60335-2-55:2003

Naslov standarda v angleškem jeziku3

14306 /

SIST EN 60335-2-55:1998

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Stran

Oznaka standarda1

SIST EN 60335-2-60:1995/
A53:1997
SIST EN 60335-2-60:1998
SIST EN 60335-2-60:2003
SIST EN 60335-2-61:1997
SIST EN 60335-2-61:1997/
A1:2001
SIST EN 60335-2-61:2003
SIST EN 60335-2-62:1995
SIST EN 60335-2-62:1997
SIST EN 60335-2-62:1997/
A1:1999
SIST EN 60335-2-62:1997/
A2:2001

SIST EN 60335-2-65:1997

Datum
prenehanja
domneve6

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za vrtinčne kopeli in podobno
opremo
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za vrtinčne kopeli

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for whirlpool baths and similar
equipment
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for whirlpool baths

EN 60335-2-60:1991/
A53:1997

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 6. 2001

EN 60335-2-60:1997

1. 7. 2005

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 260. del: Posebne zahteve za vrtinčne kopeli
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-61. del: Posebne zahteve za termoakumulacijske
grelnike prostorov
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-61. del: Posebne zahteve za termoakumulacijske
grelnike prostorov
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 261. del: Posebne zahteve za termoakumulacijske grelnike
prostorov
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za komercialna električna
pomivalna korita
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-62. del: Posebne zahteve za komercialna električna
pomivalna korita
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-62. del: Posebne zahteve za komercialna električna
pomivalna korita
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-62. del: Posebne zahteve za komercialna električna
pomivalna korita
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost
– 2-62. del: Posebne zahteve za komercialna električna
pomivalna korita
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2. del: Posebne zahteve za komercialne električne
bojlerje in grelnike tekočin
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-65. del: Posebne zahteve za aparate za čiščenje zraka
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-65. del: Posebne zahteve za aparate za čiščenje zraka
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 265. del: Posebne zahteve za aparate za čiščenje zraka

Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-60: Particular requirements for whirlpool baths
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-61: Particular requirements for thermal storage room
heaters
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-61: Particular requirements for thermal storage room
heaters
Household and similar electrical appliances – Safety – Part 261: Particular requirements for thermal storage room heaters

EN 60335-2-60:2003

EN 60335-2-60:1991 in
dopolnila
Opomba 2.1
EN 60335-2-60:1997
Opomba 2.1
HD 283 S1:1992
Opomba 2.1

EN 60335-2-61:1996/
A1:2000

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 4. 2003

EN 60335-2-61:2003

1. 5. 2006

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for commercial electric rinsing
sinks
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-62: Particular requirements for commercial electric rinsing
sinks
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-62: Particular requirements for commercial electric rinsing
sinks
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-62: Particular requirements for commercial electric rinsing
sinks
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-62: Particular requirements for commercial electric rinsing
sinks
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2: Particular requirements for commercial electric water
boilers and liquid heaters
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-65: Particular requirements for air-cleaning appliances
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-65: Particular requirements for air-cleaning appliances
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-65: Particular requirements for air-cleaning appliances

EN 60335-2-62:1992

EN 60335-2-61:1996 in
dopolnilo
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

EN 60335-2-62:1997

EN 60335-2-62:1992
Opomba 2.1

1. 7. 2004

EN 60335-2-62:1997/
A1:1999

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 10. 2001

EN 60335-2-62:1997/
A2:2000

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 4. 2003

EN 60335-2-62:2003

1. 2. 2006

EN 60335-2-63:1993

EN 60335-2-62:1997 in
dopolnila
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

EN 60335-2-65:1995

Ne nadomešča standarda

-

EN 60335-2-65:1995/
A1:2001
EN 60335-2-65:2003

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 11. 2003
1. 5. 2006

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-66. del: Posebne zahteve za grelnike vodnih postelj

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-66: Particular requirements for water-bed heaters

EN 60335-2-66:1995

EN 60335-2-61:1996

EN 60335-2-65:1995 in
dopolnilo
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

1. 5. 2006
(Datum potekel)
1. 1. 2004

-

-

-

14307

SIST EN 60335-2-66:1997

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Stran

SIST EN 60335-2-65:1997/
A1:2002
SIST EN 60335-2-65:2003

Referenčni dokument4

119 / 5. 11. 2004 /

SIST EN 60335-2-63:1995

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Št.

SIST EN 60335-2-62:2003

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Referenčni dokument4

SIST EN 60335-2-67:1999

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-67. del: Posebne zahteve za stroje za nego in čiščenje
tal za industrijsko in komercialno uporabo
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-67. del: Posebne zahteve za stroje za nego in čiščenje
tal za industrijsko in komercialno uporabo
(IEC 60335-2-67:1997/A1:2000)*
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 267. del: Posebne zahteve za stroje za nego in čiščenje tal
za industrijsko in komercialno uporabo
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-68. del: Posebne zahteve za pršilnike za industrijsko
in komercialno uporabo
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-68. del: Posebne zahteve za pršilnike za industrijsko
in komercialno uporabo (IEC 60335-2-68:1997/A1:2000)*

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-67: Particular requirements for ﬂoor treatment and ﬂoor
cleaning machines, for industrial and commercial use
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-67: Particular requirements for ﬂoor treatment and ﬂoor
cleaning machines, for industrial and commercial use
(IEC 60335-2-67:1997/A1:2000)
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-67: Particular requirements for ﬂoor treatment and ﬂoor
cleaning machines, for industrial and commercial use
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-68: Particular requirements for spray extraction appliances,
for industrial and commercial use
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-68: Particular requirements for spray extraction appliances,
for industrial and commercial use
(IEC 60335-2-68:1997/A1:2000)
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-68: Particular requirements for spray extraction appliances,
for industrial and commercial use
Safety of household and similar electrical appliances
– Part 2-69: Particular requirements for wet and dry
vacuum cleaners, including power brush, for industrial and
commercial use
Safety of household and similar electrical appliances
– Part 2-69: Particular requirements for wet and dry
vacuum cleaners, including power brush, for industrial and
commercial use (IEC 60335-2-69:1997/A1:2000)
Safety of household and similar electrical appliances
– Part 2-69: Particular requirements for wet and dry
vacuum cleaners, including power brush, for industrial and
commercial use
Household and similar electrical appliances – Safety – Part 269: Particular requirements for wet and dry vacuum cleaners,
including power brush, for industrial and commercial use

EN 60335-2-67:1998

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-70: Particular requirements for milking machines
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-70: Particular requirements for milking machines

SIST EN 60335-2-67:1999/
A1:2001
SIST EN 60335-2-67:2003
SIST EN 60335-2-68:1999
SIST EN 60335-2-68:1999/
A1:2001
SIST EN 60335-2-68:2003
SIST EN 60335-2-69:1999

SIST EN 60335-2-69:1999/
A1:2001
SIST EN 60335-2-69:1999/
A11:2003
SIST EN 60335-2-69:2003

SIST EN 60335-2-70:1997
SIST EN 60335-2-70:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 268. del: Posebne zahteve za stroje za nego in pršilnike za
industrijsko in komercialno uporabo
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-69. del: Posebne zahteve za sesalnike za suho
in mokro sesanje, vključno s krtačo, za industrijsko in
komercialno uporabo
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-69. del: Posebne zahteve za sesalnike za suho
in mokro sesanje, vključno s krtačo, za industrijsko in
komercialno uporabo (IEC 60335-2-69:1997/A1:2000)*
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-69. del: Posebne zahteve za sesalnike za suho
in mokro sesanje, vključno s krtačo, za industrijsko in
komercialno uporabo
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 269. del: Posebne zahteve za sesalnike za suho in mokro
sesanje, vključno s krtačo, za industrijsko in komercialno
uporabo
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-70. del: Posebne zahteve za molzne aparate
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 270. del: Posebne zahteve za molzne aparate

Opomba 3
EN 60335-2-66:1995 in
dopolnilo
Opomba 2.1
EN 60335-2-67:1994
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 11. 2003
1. 3. 2006
(Datum potekel)
1. 4. 2002

EN 60335-2-67:1998/
A1:2000

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 9. 2003

EN 60335-2-67:2003

EN 60335-2-67:1998 in
dopolnilo
Opomba 2.1
EN 60335-2-68:1994
Opomba 2.1

1. 3. 2006

EN 60335-2-68:1998/
A1:2000

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 9. 2003

EN 60335-2-68:2003

EN 60335-2-68:1998 in
dopolnilo
Opomba 2.1
EN 60335-2-69:1995
Opomba 2.1

1. 3. 2006

EN 60335-2-69:1998/
A1:2000

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 9. 2003

EN 60335-2-69:1998/
A11:2002

Opomba 3

1. 10. 2005

EN 60335-2-69:2003

EN 60335-2-69:1998 in
dopolnila
Opomba 2.1

1. 3. 2006

EN 60335-2-70:1996

Ne nadomešča standarda

-

EN 60335-2-70:2002

EN 60335-2-70:1996
Opomba 2.1

1. 10. 2005

EN 60335-2-68:1998

EN 60335-2-69:1998

(Datum potekel)
1. 4. 2002

(Datum potekel)
1. 4. 2002

Uradni list Republike Slovenije

EN 60335-2-66:1995/
A1:2001
EN 60335-2-66:2003

119 / 5. 11. 2004

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-66: Particular requirements for water-bed heaters
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-66: Particular requirements for water-bed heaters

Št.

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-66. del: Posebne zahteve za grelnike vodnih postelj
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 266. del: Posebne zahteve za grelnike vodnih postelj

Datum
prenehanja
domneve6

14308 /

SIST EN 60335-2-66:1997/
A1:2002
SIST EN 60335-2-66:2003

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Stran

Oznaka standarda1

SIST EN 60335-2-71:1997
SIST EN 60335-2-71:1997/
A1:1998
SIST EN 60335-2-71:1997/
A2:2000
SIST EN 60335-2-71:2003
SIST EN 60335-2-73:1997
SIST EN 60335-2-73:2003
SIST EN 60335-2-74:1997
SIST EN 60335-2-74:2003
SIST EN 60335-2-75:2002

SIST EN 60335-2-78:1998

SIST EN 60335-2-79:1998/
A1:2002
SIST EN 60335-2-79:1998/
A11:2000

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-71. del: Posebne zahteve za električne grelne aparate
za vzrejo in rejo živali
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-71. del: Posebne zahteve za električne grelne aparate
za vzrejo in rejo živali
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-71. del: Posebne zahteve za električne grelne aparate
za vzrejo in rejo živali
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 271. del: Posebne zahteve za električne grelne aparate za
vzrejo in rejo živali
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-73. del: Posebne zahteve za pritrjene potopne grelnike

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-71: Particular requirements for electrical heating appliances
for breeding and rearing animals
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-71: Particular requirements for electrical heating appliances
for breeding and rearing animals
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-71: Particular requirements for electrical heating appliances
for breeding and rearing animals
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-71: Particular requirements for electrical heating appliances
for breeding and rearing animals
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-73: Particular requirements for ﬁxed immersion heaters

EN 60335-2-71:1995

Ne nadomešča standarda

-

EN 60335-2-71:1995/
A1:1998

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 2001

EN 60335-2-71:1995/
A2:1999

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 4. 2002

EN 60335-2-71:2003

1. 6. 2006

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 273. del: Posebne zahteve za pritrjene potopne grelnike
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-74. del: Posebne zahteve za prenosne potopne
grelnike
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 274. del: Posebne zahteve za prenosne potopne grelnike
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-75. del: Posebne zahteve za komercialne aparate za
prodajo hrane in pijače in
prodajne avtomate (električne ali plinske)*
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-78. del: Posebne zahteve za zunanje ražnje
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 278. del: Posebne zahteve za zunanje ražnje
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-79. del: Posebne zahteve za visokotlačne čistilnike in
parne čistilnike za industrijsko in komercialno uporabo
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-79. del: Posebne zahteve za visokotlačne čistilnike in
parne čistilnike za industrijsko in komercialno uporabo
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-79. del: Posebne zahteve za visokotlačne čistilnike in
parne čistilnike za industrijsko in komercialno uporabo
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-80. del: Posebne zahteve za ventilatorje

Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-73: Particular requirements for ﬁxed immersion heaters
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-74: Particular requirements for portable immersion heaters

EN 60335-2-73:2003

Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-74: Particular requirements for portable immersion heaters
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-75: Particular requirements for commercial dispensing
appliances and vending machines (electric or gas-heated)

EN 60335-2-74:2003
EN 60335-2-75:2002

EN 60335-2-71:1995 in
dopolnila
Opomba 2.1
HD 262 S1:1977 in
dopolnila
Opomba 2.3
EN 60335-2-73:1996
Opomba 2.1
HD 262 S1:1977 in
dopolnila
Opomba 2.3
EN 60335-2-74:1996
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-78: Particular requirements for outdoor barbecues
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-78: Particular requirements for outdoor barbecues
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-79: Particular requirements for high pressure cleaners and
steam cleaners, for industrial and commercial use
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-79: Particular requirements for high pressure cleaners and
steam cleaners, for industrial and commercial use
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-79: Particular requirements for high pressure cleaners and
steam cleaners, for industrial and commercial use
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-80: Particular requirements for fans

EN 60335-2-78:1997

Ne nadomešča standarda

-

EN 60335-2-78:2003

EN 60335-2-78:1997
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

1. 5. 2006

EN 60335-2-79:1998/
A1:2001

Opomba 3

1. 1. 2005

EN 60335-2-79:1998/
A11:1999

Opomba 3

1. 1. 2005

EN 60335-2-80:1997

HD 280 S1:1986 + HD
280.3 S1:1990
Opomba 2.1

1. 4. 2005

EN 60335-2-73:1996

EN 60335-2-74:1996

EN 60335-2-79:1998

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Datum
prenehanja
domneve6

(Datum potekel)
1. 4. 2004
1. 5. 2006
(Datum potekel)
1. 1. 2004
1. 3. 2006
-

-

Stran

SIST EN 60335-2-80:1998

Referenčni dokument4

119 / 5. 11. 2004 /

SIST EN 60335-2-79:1998

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Št.

SIST EN 60335-2-78:2003

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

14309

SIST EN 60335-2-82:2000

SIST EN 60335-2-82:2003
SIST EN 60335-2-83:2003
SIST EN 60335-2-84:1999
SIST EN 60335-2-84:2003
SIST EN 60335-2-85:1998
SIST EN 60335-2-85:1998/
A1:2001
SIST EN 60335-2-85:2003

SIST EN 60335-2-86:2003
SIST EN 60335-2-87:1999
SIST EN 60335-2-87:2003
SIST EN 60335-2-88:1998

1. 3. 2006

EN 60335-2-81:2003

EN 60335-2-81:1997
Opomba 2.1

1. 3. 2006

EN 60335-2-82:2000

Ne nadomešča standarda

-

Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-82: Particular requirements for service machines and
amusement machines
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-83: Particular requirements for heated gullies for roof
drainage
Safety of household and similar electrical appliances – Part
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-84. del: Posebne zahteve za stranišča
2-84: Particular requirements for toilets
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 284. del: Splošne zahteve za stranišča
2-84: Particular requirements for toilets
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
Safety of household and similar electrical appliances – Part
– 2-85. del: Posebne zahteve za parne aparate za tkanine 2-85: Particular requirements for fabric steamers
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
Safety of household and similar electrical appliances – Part
– 2-85. del: Posebne zahteve za parne aparate za tkanine 2-85: Particular requirements for fabric steamers
(IEC 60335-2-85:1997/A1:2000)*
(IEC 60335-2-85:1997/A1:2000)
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 285. del: Splošne zahteve za parne aparate za tkanine
2-85: Particular requirements for fabric steamers

EN 60335-2-82:2003

EN 60335-2-82:2000
Opomba 2.1

1. 5. 2006

EN 60335-2-83:2002

Ne nadomešča standarda

-

EN 60335-2-84:1998

Ne nadomešča standarda

-

EN 60335-2-84:2003

EN 60335-2-84:1998
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

1. 5. 2006

EN 60335-2-85:1998/
A1:2000

Opomba 3

1. 1. 2005

EN 60335-2-85:2003

1. 5. 2006

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-86. del: Posebne zahteve za električne ribiške stroje
(IEC 60335-2-86:1998, spremenjen)*
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 286. del: Splošne zahteve za električne ribiške stroje
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-87. del: Posebne zahteve za električno opremo za
omamljanje živali
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost
– 2-87. del: Splošne zahteve za električno opremo za
omamljanje živali
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-88. del: Posebne zahteve za vlažilnike zraka,
namenjene za uporabo v grelnih, prezračevalnih ali
klimatskih sistemih

EN 60335-2-86:2000

EN 60335-2-85:1998 in
dopolnilo
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda
EN 60335-2-86:2000
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

1. 8. 2007

EN 60335-2-87:1999 in
dopolnilo
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

1. 10. 2005

Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-86: Particular requirements for electric ﬁshing machines
(IEC 60335-2-86:1998, modiﬁed)
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-86: Particular requirements for electric ﬁshing machines
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-87: Particular requirements for electric animal-stunning
equipment
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-87: Particular requirements for electric animal-stunning
equipment
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-88: Particular requirements for humidiﬁers intended for use
with heating, ventilation or air conditioning systems

EN 60335-2-81:1997

EN 60335-2-85:1998

EN 60335-2-86:2003
EN 60335-2-87:1999
EN 60335-2-87:2002
EN 60335-2-88:1997

-

-

-

-

-

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 60335-2-86:2001

EN 60335-2-80:2003

Datum
prenehanja
domneve6

EN 60335-2-80:1997
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost
– 2-81. del: Posebne zahteve za grelnike nog in grelnih
pregrinjal
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-82. del: Posebne zahteve za delovne stroje in za
stroje za zabavo
(IEC 60335-2-82:1999)*
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 282. del: Posebne zahteve za delovne stroje in za stroje
za zabavo
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 283. del: Posebne zahteve za ogrevanje strešnih žlebov

Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-80: Particular requirements for fans
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-81: Particular requirements for foot warmers and heating
mats
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-81: Particular requirements for foot warmers and heating
mats
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-82: Particular requirements for service machines and
amusement machines (IEC 60335-2-82:1999)

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004

SIST EN 60335-2-81:2003

Referenčni dokument4

Št.

SIST EN 60335-2-81:1998

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 280. del: Posebne zahteve za ventilatorje
Varnost gospodinjskih in podobnih aparatov – 2-81. del:
Posebne zahteve za grelnike nog in grelnih pregrinjal

Naslov standarda v angleškem jeziku3

14310 /

SIST EN 60335-2-80:2003

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Stran

Oznaka standarda1

SIST EN 60335-2-88:2003

SIST EN 60335-2-89:2003

SIST EN 60335-2-90:1998

SIST EN 60335-2-90:2003
SIST EN 60335-2-90:2003/
A1:2004
SIST EN 60335-2-96:2003
SIST EN 60335-2-97:2001

SIST EN 60335-2-98:1998

SIST EN 60335-2-101:2003
SIST EN 60360:1999

Datum
prenehanja
domneve6

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 288. del: Splošne zahteve za vlažilnike zraka, namenjene
za uporabo v grelnih, prezračevalnih ali klimatskih
sistemih
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 289. del: Posebne zahteve za komercialne hladilne naprave
z vgrajeno ali zunanjo hladilno kondenzatorsko enoto ali
kompresorjem
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov –
2-90. del: Posebne zahteve za komercialne mikrovalovne
pečice

Household and similar electrical appliances – Safety – Part
EN 60335-2-88:2002
2-88: Particular requirements for humidiﬁers intended for use
with heating, ventilation or air conditioning systems

EN 60335-2-88:1997
Opomba 2.1

1. 12. 2005

Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-89: Particular requirements for commercial refrigerating
appliances with an incorporated or remote condensing unit
or compressor
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-90: Particular requirements for commercial microwave
ovens

EN 60335-2-89:2002

Ne nadomešča standarda

-

EN 60335-2-90:1997

Ne nadomešča standarda

-

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 290. del: Splošne zahteve za komercialne mikrovalovne
pečice
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 290. del: Posebne zahteve za komercialne mikrovalovne
pečice
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 296. del: Posebne zahteve za grelne elemente z zvijavimi
ploščami za sobno gretje
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-97. del: Posebne zahteve za gonilnike (motorje) za
roloje, ponjave, senčnike in podobno opremo
(IEC 60335-2-97:1998, spremenjen)*
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-98. del: Posebne zahteve za vlažilnike
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– 2-98. del: Posebne zahteve za vlažilnike
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 298. del: Posebne zahteve za vlažilnike

Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2- EN 60335-2-90:2002
90: Particular requirements for commercial microwave ovens

EN 60335-2-90:1997
Opomba 2.1

1. 10. 2005

Household and similar electrical appliances – Safety -- Part
2-90: Particular requirements for commercial microwave
ovens
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-96: Particular requirements for ﬂexible sheet heating
elements for room heating
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-97: Particular requirements for drives for rolling shutters,
awnings, blinds and similar equipment
(IEC 60335-2-97:1998, modiﬁed)
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-98: Particular requirements for humidiﬁers
Safety of household and similar electrical appliances – Part
2-98: Particular requirements for humidiﬁers
Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-98: Particular requirements for humidiﬁers

EN 60335-2-90:2002/
A1:2003

Opomba 3

1. 9. 2006

EN 60335-2-96:2002

Ne nadomešča standarda

-

EN 60335-2-97:2000

Ne nadomešča standarda

-

EN 60335-2-98:1997

Ne nadomešča standarda

-

EN 60335-2-98:1997/
A1:2000
EN 60335-2-98:2003

Opomba 3

Gospodinjske in podobne električne naprave – Varnost
– 2-99. del: Posebne zahteve za komercialne električne
kuhinjske nape
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2101. del: Posebne zahteve za vlažilnike zraka
Standardna metoda za merjenje porasta temperature na
vznožku žarnice ali sijalke

Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-99: Particular requirements for commercial electric hoods

EN 60335-2-99:2003

EN 60335-2-98:1997 in
dopolnilo
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

(Datum potekel)
1. 12. 2002
1. 5. 2006

Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-101: Particular requirements for vaporizers
Standard method of measurement of lamp cap temperature
rise

EN 60335-2-101:2002

Ne nadomešča standarda

EN 60360:1998

Listi standarda za sodčkasti navoj za okove žarnic in sijalk
E14 in E27 z nosilnim obročem za senčnik
Listi standarda za sodčkasti navoj za okove žarnic in sijalk
E14 in E27 z nosilnim obročem za senčnik

Standard sheets for barrel thread for E14 and E27
lampholders with shade holder ring
Standard sheets for barrel thread for E14 and E27
lampholders with shade holder ring

EN 60399:1993

EN 60360:1989 + A1:1994 (Datum potekel)
+ A2:1997
1. 5. 2001
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

EN 60399:1993/
A1:1997

Opomba 3

-

(Datum potekel)
1. 7. 1998

14311

SIST EN 60399:2000/
A1:2000

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Stran

SIST EN 60399:2000

Referenčni dokument4

119 / 5. 11. 2004 /

SIST EN 60335-2-99:2004

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Št.

SIST EN 60335-2-98:1998/
A1:2001
SIST EN 60335-2-98:2003

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

SIST EN 60400:2000/
A1:2004
SIST EN 60432-1:2000
SIST EN 60432-2:2000
SIST EN 60432-3:2004
SIST EN 60439-1:2000

SIST EN 60439-2:2000

SIST EN 60439-3:1998/
A1:1998

SIST EN 60439-3:1998/
A2:2002

Standard sheets for barrel thread for E14 and E27
EN 60399:1993/
lampholders with shade holder ring
A2:1999
(IEC 60399:1972/A2:1999)
Lampholders for tubular ﬂuorescent lamps and starterholders EN 60400:1996

Okovi za cevne ﬂuorescenčne sijalke in starterski okovi

Lampholders for tubular ﬂuorescent lamps and starterholders EN 60400:1996/
A1:1997
Lampholders for tubular ﬂuorescent lamps and starterholders EN 60400:1996/
A2:1998
EN 60400:2000
Lampholders for tubular ﬂuorescent lamps and starter
holders

Okovi za cevne ﬂuorescenčne sijalke in starterski okovi
Okovi za cevne ﬂuorescenčne sijalke in starterski okovi*
Okovi za cevne ﬂuorescenčne sijalke in starterski okovi

Lampholders for tubular ﬂuorescent lamps and starterholders EN 60400:2000/
A1:2002
EN 60432-1:2000
Električne žarnice – Varnostne zahteve za žarnice – 1. del: Incandescent lamps – Safety speciﬁcations – Part 1:
Žarnice za uporabo v stanovanjih in podobnih splošnih
Tungsten ﬁlament lamps for domestic and similar general
primerih razsvetljave*
lighting purposes
Incandescent lamps – Safety speciﬁcations – Part 2:
EN 60432-2:2000
Varnostne zahteve za žarnice – 2. del: Halogenske
žarnice za uporabo v stanovanjih in podobnih splošnih
Tungsten halogen lamps for domestic and similar general
primerih razsvetljave*
lighting purposes
Varnostne zahteve za žarnice – 3. del: Halogenske
Incandescent lamps – Safety speciﬁcations – Part 3:
EN 60432-3:2003
žarnice (ne za vozila)
Tungsten halogen lamps (non-vehicle)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: EN 60439-1:1999
Sklopi nizkonapetostnih stikalnih naprav – 1. del: Tipsko
preskušeni in delno tipsko preskušeni sklopi
Type-tested and partially type-tested assemblies
Sklopi nizkonapetostnih stikalnih naprav – 2. del: Posebne Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part
zahteve za zbiralčni razdelilnik (zbiralčna vodila)*
2: Particular requirements for busbar trunking systems
(busways) (IEC 60439-2:2000)
Sklopi nizkonapetostnih stikalnih naprav – 3. del:
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part
Posebne zahteve za sklope nizkonapetostnih stikalnih
3: Particular requirements for low-voltage switchgear
naprav, predvidene za vgraditev na mestih, do katerih
and controlgear assemblies intended to be installed in
imajo za njihovo rabo dostop osebe, ki niso strokovnjaki
places where unskilled persons have access for their use
nestrokovne – Razdelilne plošče
– Distribution boards
Sklopi nizkonapetostnih stikalnih naprav – 3. del:
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part
Posebne zahteve za sklope nizkonapetostnih stikalnih
3: Particular requirements for low-voltage switchgear
naprav, predvidene za vgraditev na mestih, do katerih
and controlgear assemblies intended to be installed in
imajo za njihovo rabo dostop osebe, ki niso strokovnjaki
places where unskilled persons have access for their use
nestrokovne – Razdelilne plošče
– Distribution boards
Sklopi nizkonapetostnih stikalnih naprav – 3. del:
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part
Posebne zahteve za sklope nizkonapetostnih stikalnih
3: Particular requirements for low-voltage switchgear
naprav, predvidene za vgraditev na mestih, do katerih
and controlgear assemblies intended to be installed in
imajo za njihovo rabo dostop osebe, ki niso strokovnjaki
places where unskilled persons have access for their use
nestrokovne – Razdelilne plošče
– Distribution boards

Opomba 3

Datum
prenehanja
domneve6
1. 4. 2006

EN 60400:1992 + A1:1994 (Datum potekel)
+ A2:1995
1. 4. 2002
Opomba 2.1
Opomba 3
(Datum potekel)
1. 1. 2003
Opomba 3
(Datum potekel)
1. 10. 1998
EN 60400:1996 in
1. 1. 2007
dopolnila
Opomba 2.1
Opomba 3
1. 1. 2007
EN 60432-1:1994 +
A1:1997 + A2:1997
Opomba 2.1
EN 60432-2:1994 +
A1:1996 + A2:1997
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

(Datum potekel)
1. 1. 2003

EN 60439-1:1994 +
A1:1995 + A11:1996 +
A2:1997
Opomba 2.1
EN 60439-2:1993
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 8. 2002

EN 60439-3:1991

Ne nadomešča standarda

-

EN 60439-3:1991/
A1:1994

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 12. 1999

EN 60439-3:1991/
A2:2001

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 5. 2004

EN 60439-2:2000

(Datum potekel)
1. 1. 2003
-

(Datum potekel)
1. 4. 2003

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 60439-3:1998

Listi standarda za sodčkasti navoj za okove žarnic in
sijalk E14 in E27 z nosilnim obročem za senčnik (IEC
60399:1972/ A2:1999)*
Okovi za cevne ﬂuorescenčne sijalke in starterski okovi

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004

SIST EN 60400:1998/
A1:1998
SIST EN 60400:1998/
A1:2000
SIST EN 60400:2000

Referenčni dokument4

Št.

SIST EN 60400:1998

Naslov standarda v angleškem jeziku3

14312 /

SIST EN 60399:2000/
A2:2000

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Stran

Oznaka standarda1

SIST EN 60439-4:1995
SIST EN 60439-4:1995/
A1:2000
SIST EN 60439-4:1995/
A2:2000
SIST EN 60439-5:1999

SIST EN 60439-5:1999/
A1:1999
SIST EN 60446:2000
SIST EN 60477:2000
SIST EN 60477:2000/
A1:2000
SIST EN 60477-2:2000

SIST EN 60519-1:2004
SIST EN 60519-2:1999
SIST EN 60519-3:1999

Laboratory resistors – Part 2: Laboratory a.c. resistors

Varnost pri električnih grelnih instalacijah – 1. del: Splošne
zahteve
Varnost pri električnih grelnih instalacijah – 1. del: Splošne
zahteve
Varnost pri električnih grelnih instalacijah – 2. del:
Posebne zahteve za opremo z uporovnim gretjem
Varnost pri električnih grelnih instalacijah – 3. del:
Posebne zahteve za indukcijske in kondukcijske
segrevalne in indukcijske talilne instalacije
Varnost pri električnih grelnih instalacijah – 4. del:
Posebne zahteve za instalacije obločnih peči
Varnost pri električnih grelnih instalacijah – 4. del:
Posebne zahteve za instalacije obločnih peči*

Safety in electroheat installations – Part 1: General
requirements
Safety in electroheat installations – Part 1: General
requirements
Safety in electroheat installations – Part 2: Particular
requirements for resistance heating equipment
Safety in electroheat installations – Part 3: Particular
requirements for induction and conduction heating and
induction melting installations
Safety in electroheat installations – Part 4: Particular
requirements for arc furnace installations
Safety in electroheat installations –
Part 4: Particular requirements for arc furnace installations

Laboratory resistors – Part 2: Laboratory a.c. resistors
Safety requirements for electronic ﬂash apparatus for
photographic purposes

Datum
prenehanja
domneve6

EN 60439-4:1991

Ne nadomešča standarda

-

EN 60439-4:1991/
A1:1995

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 9. 2001

EN 60439-4:1991/
A2:1999

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 8. 2002

EN 60439-5:1996

Ne nadomešča standarda

-

EN 60439-5:1996/
A1:1998

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 5. 2001

EN 60446:1999

HD 324 S1:1977
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 4. 2002

EN 60477:1997
EN 60477:1997/
A1:1997
EN 60477-2:1997

Ne nadomešča standarda
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 9. 1998
-

EN 60477-2:1997/
A1:1997
EN 60491:1995

Opomba 3

EN 60519-1:1993
EN 60519-1:2003

Ne nadomešča standarda

HD 327 S2:1988 +
A1:1991
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

(Datum potekel)
1. 9. 1998
(Datum potekel)
1. 9. 1996
-

EN 60519-1:1993
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

1. 10. 2006

EN 60519-3:1995

HD 491.3 S1:1990
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 9. 1996

EN 60519-4:1997

Ne nadomešča standarda

-

EN 60519-4:1997/
A1:2000

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 2. 2003

EN 60519-2:1993

-

14313

SIST EN 60519-4:1999/
A1:2001

Laboratorijski upori – 2. del: Laboratorijski upori za
izmenični tok
Laboratorijski upori – 2. del: Laboratorijski upori za
izmenični tok
Varnostne zahteve za elektronske bliskovne luči za
fotografske namene

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Stran

SIST EN 60519-4:1999

Sklopi nizkonapetostnih stikalnih naprav – 4. del: Posebne Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part
zahteve za sklope na gradbiščih (ACS)
4: Particular requirements for assemblies for construction
sites (ACS)
Sklopi nizkonapetostnih stikalnih naprav – 4. del: Posebne Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part
zahteve za sklope na gradbiščih (ACS)
4: Particular requirements for assemblies for construction
sites (ACS)
Sklopi nizkonapetostnih stikalnih naprav – 4. del: Posebne Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part
zahteve za sklope na gradbiščih (ACS)
4: Particular requirements for assemblies for construction
sites (ACS)
Sklopi nizkonapetostnih stikalnih naprav – 5. del: Posebne Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part
zahteve za sklope, predvidene za zunanjo postavitev
5: Particular requirements for assemblies intended to be
na javnih mestih – Kabelske razdelilne omare (CDC) za
installed outdoors in public places – Cable distribution
elektroenergetska omrežja
cabinets (CDCs) for power distribution in networks
Sklopi nizkonapetostnih stikalnih naprav – 5. del: Posebne Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part
zahteve za sklope, predvidene za zunanjo postavitev
5: Particular requirements for assemblies intended to be
na javnih mestih – Kabelske razdelilne omare (CDC) za
installed outdoors in public places – Cable distribution
elektroenergetska omrežja
cabinets (CDCs) for power distribution in networks
Osnovna in varnostna načela za vmesnik človek-stroj,
Basic and safetypr inciples for manmachine interface,
označevanje in identiﬁkacijo – Identiﬁkacija vodnikov z
marking and identiﬁcation – Identiﬁcation of conductors by
barvami ali številkami*
colours or numerals
Laboratorijski upori za enosmerni tok
Laboratory d.c. resistors
Laboratorijski upori za enosmerni tok
Laboratory d.c. resistors

Referenčni dokument4

119 / 5. 11. 2004 /

SIST EN 60519-1:1999

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Št.

SIST EN 60477-2:2000/
A1:2000
SIST EN 60491:1999

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Referenčni dokument4

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Datum
prenehanja
domneve6

Ne nadomešča standarda

-

Safety in electroheat installations – Part 9: Particular
requirements for high-frequency dielectric heating
installations
Safety in electroheat installations – Part 11: Particular
requirements for installations for electromagnetic stirring,
transport or pouring of metal liquids
Safety in electroheat installations – Part 21: Particular
requirements for resistance heating equipment – Heating and
melting glass equipment
Direct-current potentiometers
Direct-current potentiometers

EN 60519-9:1995

HD 491.9 S1:1991
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 9. 1996

EN 60519-11:1997

Ne nadomešča standarda

-

EN 60519-21:1998

Ne nadomešča standarda

-

Ne nadomešča standarda
Opomba 3

Uporovni enosmerni napetostni delilniki
Uporovni enosmerni napetostni delilniki

Direct-current resistive volt ratio boxes
Direct-current resistive volt ratio boxes

Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP)
Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP)

Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

Enosmerni mostički za meritve rezistance
Enosmerni mostički za meritve rezistance

D.C. bridges for measuring resistance
D.C. bridges for measuring resistance

Električni tračni napajalni sistemi za svetilke

Electrical supply track systems for luminaires

EN 60523:1993
EN 60523:1993/
A2:1997
EN 60524:1993
EN 60524:1993/
A2:1997
EN 60529:1991
EN 60529:1991/
A1:2000
EN 60564:1993
EN 60564:1993/
A2:1997
EN 60570:1996

SIST EN 60570:1999/
A1:1999
SIST EN 60570:1999/
A2:2002

Električni tračni napajalni sistemi za svetilke

Electrical supply track systems for luminaires

(Datum potekel)
1. 7. 1998
(Datum potekel)
1. 7. 1998
(Datum potekel)
1. 1. 2003
(Datum potekel)
1. 7. 2003
(Datum potekel)
1. 3. 2002
1. 4. 2005

Električni tračni napajalni sistemi za svetilke

Electrical supply track systems for luminaires

SIST EN 60570:1999/
A11:2000
SIST EN 60570:1999/
A12:2001
SIST EN 60570:2004

Električni tračni napajalni sistemi za svetilke

Electrical supply track systems for luminaires

Električni tračni napajalni sistemi za svetilke

Electrical supply track systems for luminaires

Električni tračni napajalni sistemi za svetilke

Electrical supply track systems for luminaires

SIST EN 60570-2-1:1999

Električni tračni napajalni sistemi za svetilke – 2. del:
Mešani napajalni sistemi – 1. oddelek: Razreda I in III

Electrical supply track systems for luminaires – Part 2: Mixed EN 60570-2-1:1994
supply systems – Section 1: Classes I and III

SIST EN 60519-9:1999
SIST EN 60519-11:1999
SIST EN 60519-21:1999
SIST EN 60523:2000
SIST EN 60523:2000/
A2:2000
SIST EN 60524:2000
SIST EN 60524:2000/
A2:2000
SIST EN 60529:1997
SIST EN 60529:1997/
A1:2000
SIST EN 60564:1999
SIST EN 60564:1999/
A2:1999
SIST EN 60570:1999

EN 60570:1996/
A1:1998
EN 60570:1996/
A2:2000
EN 60570:1996/
A11:1998
EN 60570:1996/
A12:2000
EN 60570:2003

Ne nadomešča standarda
Opomba 3
Ne nadomešča standarda
Opomba 3
Ne nadomešča standarda
Opomba 3
EN 60570:1993
Opomba 2.1
Opomba 3
EN 60570:1996/
A11:1998 +
EN 60570:1996/
A12:2000
Opomba 3
Opomba 3
EN 60570:1996 in
dopolnila +
EN 60570-2-1:1994 in
dopolnilo
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

(Datum potekel)
1. 8. 2001
(Datum potekel)
1. 10. 1999
1. 3. 2010

-

Uradni list Republike Slovenije

EN 60519-6:2002

119 / 5. 11. 2004

Safety in electroheat installations – Part 6: Speciﬁcations for
safety in industrial microwave heating equipment

Št.

Varnost pri električnih grelnih instalacijah – 6. del:
Speciﬁkacije za varnost pri industrijski opremi za
mikrovalovno ogrevanje*
Varnost pri električnih grelnih instalacijah – 9. del:
Posebne zahteve za instalacije za visokofrekvenčno
dielektrično segrevanje
Varnost pri električnih grelnih instalacijah – 11. del:
Posebne zahteve za instalacije za elektromagnetno
mešanje, prevoz ali pretakanje tekočih kovin
Varnost pri električnih grelnih instalacijah – 21. del:
Posebne zahteve za opremo z uporovnim gretjem
– Oprema za segrevanje in taljenje stekla
Potenciometri za enosmerni tok
Potenciometri za enosmerni tok

14314 /

SIST EN 60519-6:2003

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Stran

Oznaka standarda1

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Referenčni dokument4

Svetilke – 1. del: Splošne zahteve in preskusi

Luminaires – Part 1: General requirements and tests

Svetilke – 1. del: Splošne zahteve in preskusi

Luminaires – Part 1: General requirements and tests

Svetilke – 1. del: Splošne zahteve in preskusi

Luminaires – Part 1: General requirements and test s

Svetilke – 1. del: Splošne zahteve in preskusi

Luminaires – Part 1: General requirements and tests

SIST EN 60598-1:1998/
A15:2003

Svetilke – 1. del: Splošne zahteve in preskusi

Luminaires – Part 1: General requirements and tests

SIST EN 60598-1:2001

Svetilke – 1. del: Splošne zahteve in preskusi

Luminaires – Part 1: General requirements and tests

EN 60598-1:2000

SIST EN 60598-1:2001/
A11:2003

Svetilke – 1. del: Splošne zahteve in preskusi

Luminaires – Part 1: General requirements and tests

EN 60598-1:2000/
A11:2000

SIST EN 60598-1:2001/
A12:2004
SIST EN 60598-2-1:1995

Svetilke – 1. del: Splošne zahteve in preskusi

Luminaires – Part 1: General requirements and tests

Svetilke – 2. del: Posebne zahteve –
1. oddelek: Trajno nameščene svetilke za splošno
uporabo
Svetilke – 2. del: Posebne zahteve –
2. oddelek: Vgradne svetilke

Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 1:
Fixed general purpose luminaires

EN 60598-1:2000/
A12:2002
EN 60598-2-1:1989

Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 2:
Recessed luminaires

EN 60598-2-2:1996

Svetilke – 2. del: Posebne zahteve –
2. oddelek: Vgradne svetilke
Svetilke – 2-3. del: Posebne zahteve – Svetilke za cestno
in ulično razsvetljavo
Svetilke – 2-3. del: Posebne zahteve – Svetilke za cestno
in ulično razsvetljavo
Svetilke – 2-3. del: Posebne zahteve – Svetilke za cestno
in ulično razsvetljavo
Svetilke – 2-3. del: Posebne zahteve – Svetilke za cestno
in ulično razsvetljavo

Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 2:
Recessed luminaires
Luminaires – Part 2-3: Particular requirements – Luminaires
for road and street lighting
Luminaires – Part 2-3: Particular requirements – Luminaires
for road and street lighting
Luminaires – Part 2-3: Particular requirements – Luminaires
for road and street lighting
Luminaires – Part 2-3: Particular requirements: Luminaires
for road and street lighting

EN 60598-2-2:1996/
A1:1997
EN 60598-2-3:1994

Svetilke – 2. del: Posebne zahteve –
4. oddelek: Prenosne svetilke za splošno uporabo

Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 4:
Portable general purpose luminaires

EN 60598-2-4:1997

SIST EN 60598-2-2:1999
SIST EN 60598-2-2:1999/
A1:1998
SIST EN 60598-2-3:1995
SIST EN 60598-2-3:1995/
A1:1999
SIST EN 60598-2-3:1995/
A2:2002
SIST EN 60598-2-3:2004
SIST EN 60598-2-4:1999

EN 60598-1:1997/
A1:1998
EN 60598-1:1997/
A12:1998
EN 60598-1:1997/
A13:1999
EN 60598-1:1997/
A14:2000
EN 60598-1:1997/
A15:2002

EN 60598-2-3:1994/
A1:1997
EN 60598-2-3:1994/
A2:2001
EN 60598-2-3:2003

EN 60598-1:1993 +
A1:1996
Opomba 2.1
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 4. 2002
(Datum potekel)
1. 12. 2002
1. 4. 2005

Opomba 3

-

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 12. 1999
(Datum potekel)
1. 9. 2002
(Datum potekel)
1.12.2002

Opomba 3
EN 60598-1:1997
/A13:1999
Opomba 3
EN 60598-1:1997
in dopolnila
Opomba 2.1
EN 60598-1:1997
/A14:2000
Opomba 3
Opomba 3
Ne nadomešča standarda
EN 60598-2-2:1989 +
A2:1996
Opomba 2.1
Opomba 3
Ne nadomešča standarda
Opomba 3
Opomba 3
EN 60598-2-3:1994 in
dopolnila
Opomba 2.1
EN 60598-2-4:1989 +
A3:1993
Opomba 2.1

1. 4. 2007
(Datum potekel)
1. 9. 2002
(Datum potekel)
1.12.2002
(Datum potekel)
1. 4. 2002
(Datum potekel)
1. 12. 2002
(Datum potekel)
1. 1. 2003
1. 12. 2007
1. 2. 2010
(Datum potekel)
1. 4. 2003

14315

SIST EN 60598-1:1998/
A1:2000
SIST EN 60598-1:1998/
A12:2000
SIST EN 60598-1:1999/
A13:2000
SIST EN 60598-1:1997/ A14:2000

Opomba 3

Stran

Electrical supply track systems for luminaires – Part 2: Mixed EN 60570-2-1:1994/
supply systems – Section 1: Classes I and III
A1:1996
Luminaires – Part 1: General requirements and tests
EN 60598-1:1997

119 / 5. 11. 2004 /

Električni tračni napajalni sistemi za svetilke – 2. del:
Mešani napajalni sistemi – 1. oddelek: Razreda I in III
Svetilke – 1. del: Splošne zahteve in preskusi

Datum
prenehanja
domneve6

Št.

SIST EN 60570-2-1:1999/
A1:1999
SIST EN 60598-1:1998

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

SIST EN 60598-2-6:1995
SIST EN 60598-2-6:1995/
A1:1999
SIST EN 60598-2-7:1995
SIST EN 60598-2-7:1995/
A2:1999
SIST EN 60598-2-7:1995/
A12:1999
SIST EN 60598-2-7:1995/
A13:1999
SIST EN 60598-2-8:1998
SIST EN 60598-2-8:1998/
A1:2000
SIST EN 60598-2-9:1995
SIST EN 60598-2-9:1995

SIST EN 60598-2-17:1995

SIST EN 60598-2-17:1995

SIST EN 60598-2-19:1995

Datum
prenehanja
domneve6

Svetilke – 2. del: Posebne zahteve –
5. oddelek: Žarometi in sojniki
Svetilke – 2. del: Posebne zahteve –
5. oddelek: Žarometi in sojniki
Svetilke – 2-5. del: Posebne zahteve – Žarometi in sojniki

Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 5:
Floodlights
Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 5:
Floodlights
Luminaires – Part 2-5: Particular requirements – Floodlights

EN 60598-2-5:1989

Ne nadomešča standarda

-

EN 60598-2-5:1989/
A2:1994
EN 60598-2-5:1998

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 3. 2000
1. 4. 2005

Svetilke – 2. del: Posebne zahteve –
6. oddelek: Svetilke z vgrajenimi transformatorji ali
pretvorniki za žarnice
Svetilke – 2. del: Posebne zahteve –
6. oddelek: Svetilke z vgrajenimi transformatorji ali
pretvorniki za žarnice
Svetilke – 2. del: Posebne zahteve –
7. oddelek: Prenosne svetilke za uporabo na vrtovih
Svetilke – 2. del: Posebne zahteve –
7. oddelek: Prenosne svetilke za uporabo na vrtovih
Svetilke – 2. del: Posebne zahteve –
7. oddelek: Prenosne svetilke za uporabo na vrtovih
Svetilke – 2. del: Posebne zahteve –
7. oddelek: Prenosne svetilke za uporabo na vrtovih
Svetilke – 2. del: Posebne zahteve –
8. oddelek: Ročne svetilke

Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section
6: Luminaires with built-in transformers or convertors for
ﬁlament lamps
Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section
6: Luminaires with built-in transformers or convertors for
ﬁlament lamps
Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 7:
Portable luminaires for garden use
Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 7:
Portable luminaires for garden use
Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 7:
Portable luminaires for garden use
Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 7:
Portable luminaires for garden use
Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 8:
Handlamps

EN 60598-2-6:1994

Svetilke – 2. del: Posebne zahteve –
8. oddelek: Ročne svetilke
Svetilke – 2. del: Posebne zahteve –
9. oddelek: Fotografske in ﬁlmske svetilke
(neprofesionalne)
Svetilke – 2. del: Posebne zahteve –
9. oddelek: Fotografske in ﬁlmske svetilke
(neprofesionalne)
Svetilke – 2-10. del: Posebne zahteve –
Prenosne svetilke za otroke
Svetilke – 2. del: Posebne zahteve –
17. oddelek: Svetilke za razsvetljavo odrov ter televizijskih,
ﬁlmskih in fotografskih studijev (zunanja in notranja
uporaba)
Svetilke – 2. del: Posebne zahteve –
17. oddelek: Svetilke za razsvetljavo odrov ter televizijskih,
ﬁlmskih in fotografskih studijev (zunanja in notranja
uporaba)
Svetilke – 2. del: Posebne zahteve –
19. oddelek: Prezračevalne svetilke (varnostne zahteve)

Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 8:
Handlamps
Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 9:
Photo and ﬁlm luminaires (non-professional)

EN 60598-2-8:1997/
A1:2000
EN 60598-2-9:1989

Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 9:
Photo and ﬁlm luminaires (non-professional)

EN 60598-2-9:1989/
A1:1994

EN 60598-2-6:1994/
A1:1997

EN 60598-2-5:1989 in
dopolnilo
Opomba 2.1
EN 60598-2-6:1989 +
A2:1991
Opomba 2.1
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 7. 2000
(Datum potekel)
1. 9. 2002

EN 60598-2-7:1989

Ne nadomešča standarda

-

EN 60598-2-7:1989/
A2:1996
EN 60598-2-7:1989/
A12:1995
EN 60598-2-7:1989/
A13:1997
EN 60598-2-8:1997

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 3. 2002
(Datum potekel)
1. 10. 2000
-

Opomba 3
Opomba 3
EN 60598-2-8:1989 +
A2:1993
Opomba 2.1
Opomba 3
Ne nadomešča standarda

(Datum potekel)
1. 3. 2003
(Datum potekel)
1. 5. 2003
-

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 4. 2000

Luminaires – Part 2-10: Particular requirements – Portable
EN 60598-2-10:2003
luminiaires for children
Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 17:
EN 60598-2-17:1989
Luminaires for stage lighting, television ﬁlm and photographic
studios (outdoor and indoor)

Ne nadomešča standarda

-

Ne nadomešča standarda

-

Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 17:
EN 60598-2-17:1989/
Luminaires for stage lighting, television ﬁlm and photographic A2:1991
studios (outdoor and indoor)

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 11. 1997

Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 19:
Air-handling luminaires (safety requirements)

Ne nadomešča standarda

-

EN 60598-2-19:1989

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 60598-2-10:2004

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004

SIST EN 60598-2-5:1999

Referenčni dokument4

Št.

SIST EN 60598-2-5:1995

Naslov standarda v angleškem jeziku3

14316 /

SIST EN 60598-2-5:1995

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Stran

Oznaka standarda1

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

SIST EN 60598-2-19:1995/
A2:1999
SIST EN 60598-2-20:1999

Svetilke – 2. del: Posebne zahteve –
19. oddelek: Prezračevalne svetilke (varnostne zahteve)
Svetilke – 2-20. del: Posebne zahteve – Svetlobni nizi

SIST EN 60598-2-20:1999/
A1:2000
SIST EN 60598-2-22:1996

Svetilke – 2-20. del: Posebne zahteve – Svetlobni nizi

SIST EN 60598-2-22:2000
SIST EN 60598-2-22:2000/
A1:2004
SIST EN 60598-2-23:1999
SIST EN 60598-2-23:1999/
A1:2002
SIST EN 60598-2-24:2000
SIST EN 60598-2-25:1999

SIST EN 60645-4:1999

Avdiometri – 3. del: Kratkotrajni slišni preskuševalni signali
za avdiometrijo in nevrootologijo
Avdiometri – 4. del: Oprema za razširjeno
visokofrekvenčno avdiometrijo
Merilniki nivojev zvoka
Merilniki nivojev zvoka

Audiometers – Part 3: Auditory test signals of short duration
for audiometric and neuro-otological purposes
Audiometers – Part 4: Equipment for extended highfrequency audiometry
Sound level meters
Sound level meters

Merilniki nivojev zvoka

Sound level meters

Visokotlačne natrijeve sijalke
Visokotlačne natrijeve sijalke

High-pressure sodium vapour lamps
High-pressure sodium vapour lamps

Visokotlačne natrijeve sijalke

High-pressure sodium vapour lamps

EN 60598-2-20:1991 +
A11:1992
Opomba 2.1
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 10. 1998
(Datum potekel)
1. 4. 2003
1. 4. 2005

Ne nadomešča standarda

-

EN 60598-2-22:1990
Opomba 2.1
Opomba 3

1. 10. 2005

Ne nadomešča standarda

-

EN 60598-2-23:1996/
A1:2000
EN 60598-2-24:1998

Opomba 3

1. 8. 2007

Ne nadomešča standarda

-

EN 60598-2-25:1994

Ne nadomešča standarda

-

EN 60618:1997
EN 60618:1997/
A2:1997
EN 60645-1:1994
EN 60645-1:2001

Ne nadomešča standarda
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 9. 1998
1. 10. 2004

EN 60645-3:1995

Ne nadomešča standarda

-

EN 60645-4:1995

Ne nadomešča standarda

-

EN 60651:1994
EN 60651:1994/
A1:1994
EN 60651:1994/
A2:2001
EN 60662:1993
EN 60662:1993/
A4:1994
EN 60662:1993/
A5:1994

Ne nadomešča standarda
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 12. 1994
(Datum potekel)
1. 11. 2003
(Datum potekel)
15. 3. 2000
(Datum potekel)
15. 7. 2000

EN 60598-2-22:1998
EN 60598-2-22:1998/
A1:2003
EN 60598-2-23:1996

Ne nadomešča standarda
EN 60645-1:1994
Opomba 2.1

Opomba 3
Ne nadomešča standarda
Opomba 3
Opomba 3

1. 10. 2009

14317

SIST EN 60662:1996

Audiometers – Part 1: Pure-tone audiometers
Avdiometri – 1. del: Avdiometri za čisti ton
Elektroakustika – Avdiologična oprema – 1. del: Avdiometri Electroacoustics – Audiological equipment – Part 1: Pureza čisti ton
tone audiometers

EN 60598-2-20:1997/
A1:1998
EN 60598-2-22:1990

Opomba 3

Datum
prenehanja
domneve6

Stran

SIST EN 60651:1997
SIST EN 60651:1997/
A1:1997
SIST EN 60651:1997/
A2:2003
SIST EN 60662:1996
SIST EN 60662:1996

Luminaires – Part 2-20: Particular requirements – Lighting
chains
Svetilke – 2. del: Posebne zahteve –
Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 22:
22. oddelek: Svetilke za razsvetljavo v sili
Luminaires for emergency lighting
Svetilke – 2-22. del: Posebne zahteve –
Luminaires – Part 2-22: Particular requirements
Svetilke za razsvetljavo v sili
– Luminaires for emergency lighting
Svetilke – 2-22. del: Posebne zahteve – Svetilke za
Luminaires – Part 2-22: Particular requirements – Luminaires
razsvetljavo v sili
for emergency lighting
Svetilke – 2-23. del: Posebne zahteve – Malonapetostni
Luminaires – Part 2-23: Particular requirements – Extra lowsistemi za razsvetljavo z žarnicami
voltage lighting systems for ﬁlament lamps
Svetilke – 2-23. del: Posebne zahteve – Malonapetostni
Luminaires – Part 2-23: Particular requirements – Extra lowsistemi za razsvetljavo z žarnicami
voltage lighting systems for ﬁlament lamps
Svetilke – 2. del: Posebne zahteve – 24. oddelek: Svetilke Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 24:
z omejeno površinsko temperaturo
Luminaires with limited surface temperatures
Svetilke – 2-25. del: Posebne zahteve –
Luminaires – Part 2-25: Particular requirements – Luminaires
Svetilke za uporabo v kliničnih območjih bolnišnic in
for use in clinical areas of hospitals and health care buildings
zdravstvenih ustanovah
Induktivni napetostni delilniki
Inductive voltage dividers
Induktivni napetostni delilniki
Inductive voltage dividers

EN 60598-2-19:1989/
A2:1998
EN 60598-2-20:1997

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004 /

SIST EN 60645-3:1999

Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 19:
Air-handling luminaires (safety requirements)
Luminaires – Part 2-20: Particular requirements – Lighting
chains

Referenčni dokument4

Št.

SIST EN 60618:2000
SIST EN 60618:2000/
A2:2000
SIST EN 60645-1:1999
SIST EN 60645-1:2002

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Visokotlačne natrijeve sijalke

High-pressure sodium vapour lamps

Visokotlačne natrijeve sijalke

High-pressure sodium vapour lamps

Visokotlačne natrijeve sijalke

High-pressure sodium vapour lamps

Uskladitev izolacije za opremo v okviru nizkonapetostnih
sistemov – 1. del: Načela, zahteve in preskusi
Uskladitev izolacije za opremo v okviru nizkonapetostnih
sistemov -- 3. del: Zaščita pred onesnaženjem s
prevlekami, zapiranjem v ohišja ali zalivanjem
Uskladitev izolacije za opremo v nizkonapetostnih sistemih
– 5. del: Celovita metoda za ugotavljanje izolacijskih in
plazilnih razdalj, velikih 2 mm ali manj

Insulation coordination for equipment within low-voltage
systems – Part 1: Principles, requirements and tests
Insulation coordination for equipment within low-voltage
systems -- Part 3: Use of coating, potting or moulding for
protection against pollution
Insulation coordination for equipment within low-voltage
systems – Part 5: A comprehensive method for determining
clearances and creepage distances equal to or less than 2
mm
Switches for household and similar ﬁxed electrical
installations –
Part 1: General requirements
Switches for household and similar ﬁxed electrical
installations –
Part 1: General requirements
Switches for household and similar ﬁxed electrical
installations –
Part 1: General requirements
Switches for household and similar ﬁxed electrical
installations –
Part 1: General requirements
Switches for household and similar ﬁxed-electrical
installations –
Part 2: Particular requirements – Section 1: Electronic
switches
Switches for household and similar ﬁxed-electrical
installations –
Part 2: Particular requirements – Section 1: Electronic
switches
Switches for household and similar ﬁxed electrical
installations –
Part 2-1: Particular requirements
– Electronic switches
Switches for household and similar ﬁxed electrical
installations –
Part 2-1: Particular requirements
– Electronic switches

EN 60664-3:
EN 60664-5:

SIST EN 60669-1:1996

Stikala za gospodinjstvo in podobne trajne električne
inštalacije – 1. del: Splošne zahteve

SIST EN 60669-1:1996/
A2:1997

Stikala za gospodinjstvo in podobne trajne električne
inštalacije – 1. del: Splošne zahteve

SIST EN 60669-1:2000

Stikala za gospodinjstvo in podobne trajne električne
inštalacije – 1. del: Splošne zahteve

SIST EN 60669-1:2000/
A1:2004

Stikala za gospodinjstvo in podobne trajne električne
inštalacije – 1. del: Splošne zahteve

SIST EN 60669-2-1:1997

Stikala za gospodinjstvo in podobne trajne električne
inštalacije – 2. del: Posebne zahteve – 1. oddelek:
Elektronska stikala

SIST EN 60669-2-1:1997/
A11:1998

Stikala za gospodinjstvo in podobne trajne električne
inštalacije – 2. del: Posebne zahteve – 1. oddelek:
Elektronska stikala

SIST EN 60669-2-1:2001

Stikala za gospodinjstvo in podobne trajne električne
inštalacije – 2-1. del: Posebne zahteve – Elektronska
stikala*
Stikala za gospodinjstvo in podobne trajne električne
inštalacije – 2-1. del: Posebne zahteve – Elektronska
stikala*

SIST EN 60669-2-1:2001/
A2:2003

EN 60664-3:2003

Opomba 3
Opomba 3
Opomba 3
Opomba 3
HD 625.1 S1:1996
Opomba 2.1
HD 625.3 S1:1997
Opomba 2.1

(Datum potekel)
15. 7. 2000
(Datum potekel)
1. 9. 2001
(Datum potekel)
1. 4. 2003
(Datum potekel)
1. 7. 2003
1. 4. 2006
1. 4. 2006

EN 60664-5:2003

Ne nadomešča standarda

-

EN 60669-1:1995

Ne nadomešča standarda

-

EN 60669-1:1995/
A2:1996

Opomba 3

15. 10. 2010

EN 60669-1:1999

1. 10. 2005

EN 60669-1:1999/ A1:2002

EN 60669-1:1995 in
dopolnilo
Opomba 2.1
Opomba 3

EN 60669-2-1:1996

Ne nadomešča standarda

-

EN 60669-2-1:1996/
A11:1997

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 6. 1999

EN 60669-2-1:2000

EN 60669-2-1:1996
in dopolnilo
Opomba 2.1
Opomba 3

1. 10. 2005

EN 60669-2-1:2000/
A2:2001

1. 10. 2005

1. 10. 2005

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 60662:1996/
A7:1999
SIST EN 60662:1996/
A9:1999
SIST EN 60662:1996/
A10:1998
EN 60664-1:

EN 60662:1993/
A6:1994
EN 60662:1993/
A7:1995
EN 60662:1993/
A9:1997
EN 60662:1993/
A10:1997
EN 60664-1:2003

119 / 5. 11. 2004

High-pressure sodium vapour lamps

Datum
prenehanja
domneve6

Št.

Visokotlačne natrijeve sijalke

Oznaka nadomeščenega
standarda5

14318 /

SIST EN 60662:1996/ A6:2002

Referenčni dokument4

Stran

Oznaka standarda1

SIST EN 60669-2-2:1997

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Referenčni dokument4

SIST EN 60691:1998/ A2:2002

Termični členi – Zahteve in navodila za uporabo

Thermal-links – Requirements and application guide

SIST EN 60691:2004

Termični členi – Zahteve in navodila za uporabo (IEC
60691:2002)

Thermal-links – Requirements and application guide (IEC
60691:2002)

SIST EN 60695-1-1:2000

Preskušanje požarne ogroženosti –
1-1. del: Navodila za ocenjevanje požarne ogroženosti
pri elektrotehničnih proizvodih – Splošna navodila (IEC
60695-1-1:1999+corrigendum 2000)*
Preskušanje požarne ogroženosti – 2-2. del:
Preskušanje z iglastim plamenom (IEC 60695-2-2:1991)
Preskušanje požarne ogroženosti – 2-2. del:
Preskušanje z iglastim plamenom
Preskušanje požarne ogroženosti –
2. del: Preskuševalne metode –
4. oddelek/0. list: Preskuševalne metode s plamenom
difuznega tipa in predmešanega tipa
Preskušanje požarne ogroženosti –
2. del: Preskuševalne metode –
4. oddelek/1. list: 1-kilowattni nazivni predmešani
preskuševalni plamen in navodila
Preskušanje požarne ogroženosti –
2. del: Preskuševalne metode –
4. oddelek/1. list: 1-kilowattni nazivni predmešani
preskuševalni plamen in navodila
Preskušanje požarne ogroženosti –
2-10. del: Preskuševalne metode z žarilno žico – Aparat z
žarilno žico in postopek splošnega preskusa
Preskušanje požarne ogroženosti –
2-11. del: Preskuševalne metode z žarilno žico
– Preskušanje vnetljivosti končnega proizvoda z žarilno
žico in navodila

Fire hazard testing – Part 1-1: Guidance for assessing the
ﬁre hazard of electrotechnical products – General guidelines
(IEC 60695-1-1:1999+corrigendum 2000)

EN 60695-1-1:2000

Fire hazard testing – Part 2: Test methods – Section 2:
Needle-ﬂame test (IEC 60695-2-2:1991)
Fire hazard testing – Part 2: Test methods – Section 2:
Needle-ﬂame test
Fire hazard testing – Part 2: Test methods – Section 4/sheet
0: Diffusion type and premixed type ﬂame test methods

EN 60695-2-2:1994

Fire hazard testing – Part 2: Test methods – Section 4/sheet
1: 1 kW nominal pre-mixed test ﬂame and guidance
Fire hazard testing – Part 2: Test methods – Section 4/sheet
1: 1 kW nominal pre-mixed test ﬂame and guidance

SIST EN 60695-2-2:1999
SIST EN 60695-2-2:1999/
A1:1999
SIST EN 60695-2-4/0:1999

SIST EN 60695-2-4/1:1999/
A1:1999
SIST EN 60695-2-10:2002
SIST EN 60695-2-11:2002

EN 60669-2-2:1997

EN 60669-2-2:1996
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 6. 1999

EN 60669-2-2:1997/
A1:1997

Opomba 3

1. 6. 2004

EN 60669-2-3:1997

EN 60669-2-3:1996
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 6. 1999

EN 60691:1995
EN 60691:1995/
A2:2000
EN 60691:2003

EN 60691:1987
Opomba 2.1
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 10. 1996
(Datum potekel)
1. 11. 2003
1. 12. 2005

EN 60691:1995 in
dopolnilo
Opomba 2.1
EN 60695-1-1:1995
Opomba 2.1

Ne nadomešča standarda

(Datum potekel)
15. 12. 1994
(Datum potekel)
1. 9. 1996
-

EN 60695-2-4/1:1993

Ne nadomešča standarda

-

EN 60695-2-4/1:1993/
A1:1996

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 3. 1997

Fire hazard testing – Part 2-10: Glowing/hot-wire based test EN 60695-2-10:2001
methods – Glow-wire apparatus and common test procedure

EN 60695-2-1/0:1996
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 11. 2003

Fire hazard testing – Part 2-11: Glowing/hot-wire based
test methods – Glow-wire ﬂammability test method for endproducts

EN 60695-2-1/1:1996
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 11. 2003

EN 60695-2-2:1994/
A1:1995
EN 60695-2-4/0:1993

EN 60695-2-11:2001

HD 444.2.2 S2:1992
Opomba 2.1
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 2003

Št.

SIST EN 60695-2-4/1:1999

Datum
prenehanja
domneve6

Stran

Termični členi – Zahteve in navodila za uporabo

SIST EN 60669-2-3:1997

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004 /

SIST EN 60691:1998

Switches for household and similar ﬁxed electrical
installations – Part 2: Particular requirements – Section 2:
Electromagnetic remote-control switches (RCS)
Switches for household and similar ﬁxed electrical
installations – Part 2: Particular requirements – Section 2:
Electromagnetic remote-control switches (RCS)
Switches for household and similar ﬁxed electrical
installations –
Part 2-3: Particular requirements – Time-delay switches
(TDS)
Thermal-links – Requirements and application guide

SIST EN 60669-2-2:1997/
A1:1999

Stikala za gospodinjstvo in podobne trajne električne
inštalacije – 2. del: Posebne zahteve – 2. oddelek:
Elektromagnetna daljinsko krmiljena stikala (RCS)
Stikala za gospodinjstvo in podobne trajne električne
inštalacije – 2. del: Posebne zahteve – 2. oddelek:
Elektromagnetna daljinsko krmiljena stikala (RCS)
Stikala za gospodinjstvo in podobne trajne električne
inštalacije – 2-3. del: Posebne zahteve – Časovno
zakasnilna stikala (TDS)

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

14319

SIST EN 60695-10-3:2002
SIST EN 60695-11-2:2004

SIST EN 60695-11-10:
2000
SIST EN 60695-11-10:2000/
A1:2004
SIST EN 60695-11-20:
2000
SIST EN 60695-11-20:2000/
A1:2004
SIST EN 60702-1:2002

SIST EN 60715:2002
SIST EN 60719:1998
SIST EN 60730-1:1999
SIST EN 60730-1:1999/
A1:1999

Datum
prenehanja
domneve6

Fire hazard testing – Part 2-12: Glowing/hot-wire based test
methods – Glow-wire ﬂammability test method for materials

EN 60695-2-12:2001

EN 60695-2-1/2:1996
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 11. 2003

Fire hazard testing – Part 2-13: Glowing/hot-wire based test
methods – Glow-wire ignitability test method for materials

EN 60695-2-13:2001

EN 60695-2-1/3:1996
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 11. 2003

Fire hazard testing – Part 10-2: Abnormal heat – Ball
pressure test (IEC 60695-10-2:2003)

EN 60695-10-2:2003

Ne nadomešča standarda

-

Fire hazard testing – Part 10-3: Abnormal heat – Mould
stress relief distortion test

EN 60695-10-3:2002

Ne nadomešča standarda

-

Fire hazard testing – Part 11-2: Test ﬂames – 1 kW nominal
pre-mixed ﬂame – Apparatus, conﬁrmatory test arrangement
and guidance (IEC 60695-11-2:2003)

EN 60695-11-2:2003

EN 60695-2-4/1:1993 in
dopolnilo
Opomba 2.1

1. 10. 2006

Fire hazard testing – Part 11-10: Test ﬂames – 50 W
horizontal and vertical ﬂame test methods

EN 60695-11-10:1999

Ne nadomešča standarda

-

Fire hazard testing – Part 11-10: Test ﬂames – 50 W
horizontal and vertical ﬂame test methods (IEC 60695-1110:1999/A1:2003)

EN 60695-11-10:1999/
A1:2003

Opomba 3

1. 9. 2006

Fire hazard testing – Part 11-20: Test ﬂames – 500 W ﬂame
test methods

EN 60695-11-20:1999

Ne nadomešča standarda

-

Fire hazard testing – Part 11-20: Test ﬂames – 500 W ﬂame
test methods (IEC 60695-11-20:1999/A1:2003)

EN 60695-11-20:1999/
A1:2003

Opomba 3

1. 9. 2006

Mineral insulated cables and their terminations with a rated
voltage not exceeding 750 V – Part 1: Cables
Mineral insulated cables and their terminations with a rated
voltage not exceeding 750 V – Part 2: Terminations
Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear
– Standardized mounting on rails for mechanical support of
electrical devices in switchgear and control gear installations
Calculation of the lower and upper limits for the average
outer dimensions of cables with circular copper conductors
and of rated voltages up to and including 450/750 V
Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 1: General requirements

EN 60702-1:2002

1. 3. 2005

EN 60715:2001

HD 586.1 S1:1994
Opomba 2.1
HD 586.2 S1:1994
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

EN 60719:1993

Ne nadomešča standarda

-

EN 60730-1:1991

Ne nadomešča standarda

-

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 1: General requirements

EN 60730-1:1991/
A1:1991

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 7. 1995

EN 60702-2:2002

1. 3. 2005
-

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 60702-2:2002

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004

SIST EN 60695-10-2:2004

Referenčni dokument4

Št.

SIST EN 60695-2-13:2002

Preskušanje požarne ogroženosti –
2-12. del: Preskuševalne metode z žarilno žico
– Preskušanje vnetljivosti materialov z žarilno žico
Preskušanje požarne ogroženosti –
2-13. del: Preskuševalne metode z žarilno žico
– Preskušanje vžigljivosti materialov z žarilno žico
Preskušanje požarne nevarnosti – 10-2. del:
Nenormalna vročina – Preskus z jekleno kroglico (IEC
60695-10-2:2003)
Preskušanje požarne ogroženosti –
10-3. del: Nenormalna toplota – Sproščanje obremenitve
po porušitvenem preizkusu odlitka
Preskušanje požarne nevarnosti –
11-2. del: Preskušalni plameni – Predmešani plamen
z nazivno močjo 1 kW – Aparat, način potrditvenega
preskušanja in navodilo (IEC 60695-11-2:2003)
Preskušanje požarne ogroženosti –
11-10. del: Preskuševalni plameni – preskuševalne
metode s 50-wattnim vodoravnim in navpičnim plamenom
Preskušanje požarne ogroženosti – 11-10. del:
Preskuševalni plameni – Preskuševalne metode s 50vatnim vodoravnim in navpičnim plamenom (IEC 6069511-10:1999/A1:2003)
Preskušanje požarne ogroženosti –
11-20. del: Preskuševalni plameni – preskuševalne
metode s 500-wattnim plamenom
Preskušanje požarne ogroženosti – 11-20. del:
Preskuševalni plameni – Preskuševalne metode s 500vatnim plamenom (IEC 60695-11-20:1999/A1:2003)
Kabli z mineralno izolacijo in njihovi priključki z naznačeno
napetostjo, ki ne presega 750 V – 1. del: Kabli*
Kabli z mineralno izolacijo in njihovi priključki z naznačeno
napetostjo, ki ne presega 750 V – 2. del: Priključki*
Mere nizkonapetostnih stikalnih naprav – Standardizirana
vgradnja na tračnice za mehansko podporo električnih
naprav v instalacijah stikalnih naprav*
Izračun spodnjih in zgornjih mej za poprečne zunanje
mere kablov z okroglimi bakrenimi vodniki in naznačenimi
napetostmi do vključno 450/750 V
Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v
gospodinjstvu in za podobno uporabo – 1. del: Splošne
zahteve
Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v
gospodinjstvu in za podobno uporabo – 1. del: Splošne
zahteve

Naslov standarda v angleškem jeziku3

14320 /

SIST EN 60695-2-12:2002

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Stran

Oznaka standarda1

SIST EN 60730-1:1999/
A11:1999
SIST EN 60730-1:1999/
A12:1999
SIST EN 60730-1:1999/
A14:1999
SIST EN 60730-1:1997
SIST EN 60730-1:1997/
A1:1999
SIST EN 60730-1:1997/
A2:1998
SIST EN 60730-1:1997/
A11:1999
SIST EN 60730-1:1997/
A12:1999
SIST EN 60730-1:1997/
A13:1998

SIST EN 60730-1:1997/
A16:2000
SIST EN 60730-1:1997/
A17:2001

Datum
prenehanja
domneve6

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 1: General requirements

EN 60730-1:1991/
A11:1991

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 7. 1995

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 1: General requirements

EN 60730-1:1991/
A12:1993

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 7. 1995

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 1: General requirements

EN 60730-1:1991/
A14:1995

Opomba 3

-

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 1: General requirements

EN 60730-1:1995

-

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 1: General requirements

EN 60730-1:1995/
A1:1997

EN 60730-1:1991 in
dopolnila
Opomba 2.1
Opomba 3

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 1: General requirements

EN 60730-1:1995/
A2:1998

Opomba 3

-

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 1: General requirements

EN 60730-1:1995/
A11:1996

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 1998

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 1: General requirements

EN 60730-1:1995/
A12:1996

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 12. 1996

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 1: General requirements

EN 60730-1:1995/
A13:1998

Opomba 3

-

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 1: General requirements

EN 60730-1:1995/
A14:1998

Opomba 3

-

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 1: General requirements

EN 60730-1:1995/
A15:1998

Opomba 3

-

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 1: General requirements

EN 60730-1:1995/
A16:1999

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 10. 2000

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 1: General requirements

EN 60730-1:1995/
A17:2000

(Datum potekel)
1. 10. 2002

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 1: General requirements

EN 60730-1:1995/
A18:2003

EN 60730-1:1995/
A13:1998
Opomba 3
Opomba 3

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 1: General requirements
(IEC 60730-1:1999, modiﬁed)

EN 60730-1:2000

EN 60730-1:1995
in dopolnila
Opomba 2.1

-

-

1. 6. 2010

14321

SIST EN 60730-1:2001

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Stran

SIST EN 60730-1:1997/ A18:2003

Referenčni dokument4

119 / 5. 11. 2004 /

SIST EN 60730-1:1997/
A15:1998

Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v
gospodinjstvu in za podobno uporabo – 1. del: Splošne
zahteve
Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v
gospodinjstvu in za podobno uporabo – 1. del: Splošne
zahteve
Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v
gospodinjstvu in za podobno uporabo – 1. del: Splošne
zahteve
Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v
gospodinjstvu in za podobno uporabo – 1. del: Splošne
zahteve
Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v
gospodinjstvu in za podobno uporabo – 1. del: Splošne
zahteve
Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v
gospodinjstvu in za podobno uporabo – 1. del: Splošne
zahteve
Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v
gospodinjstvu in za podobno uporabo – 1. del: Splošne
zahteve
Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v
gospodinjstvu in za podobno uporabo – 1. del: Splošne
zahteve
Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v
gospodinjstvu in za podobno uporabo – 1. del: Splošne
zahteve
Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v
gospodinjstvu in za podobno uporabo – 1. del: Splošne
zahteve
Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v
gospodinjstvu in za podobno uporabo – 1. del: Splošne
zahteve
Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v
gospodinjstvu in za podobno uporabo – 1. del: Splošne
zahteve
Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v
gospodinjstvu in za podobno uporabo – 1. del: Splošne
zahteve
Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v
gospodinjstvu in za podobno uporabo – 1. del: Splošne
zahteve
Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v
gospodinjstvu in za podobno uporabo – 1. del: Splošne
zahteve (IEC 60730-1:1999;spremenjen)

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Št.

SIST EN 60730-1:1997/
A14:1998

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

SIST EN 60730-2-1:1996
SIST EN 60730-2-1:1996
SIST EN 60730-2-1:1996
SIST EN 60730-2-1:1997
SIST EN 60730-2-2:1995
SIST EN 60730-2-2:1995/
A1:1998
SIST EN 60730-2-2:1995/
A2:1999

SIST EN 60730-2-2:2002
SIST EN 60730-2-3:1996

SIST EN 60730-2-3:1996/
A1:1998

Datum
prenehanja
domneve6

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 1: General requirements

EN 60730-1:2000/
A11:2002

Opomba 3

1. 2. 2009

Automatic electrical controls for houshold and similar use
– Part 1: General requirements

EN 60730-1:2000/
A12:2003

Opomba 3

1. 6. 2010

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2: Particular requirements for electrical controls for
electrical household appliances
Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2: Particular requirements for electrical controls for
electrical household appliances
Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2: Particular requirements for electrical controls for
electrical household appliances
Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2: Particular requirements for electrical controls for
electrical household appliances
Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2: Particular requirements for electrical controls for
electrical household appliances
Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2: Particular requirements for thermal motor protectors

EN 60730-2-1:1991

Ne nadomešča standarda

-

EN 60730-2-1:1991/
A11:1992

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 1997

EN 60730-2-1:1991/
A12:1993

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 1997

EN 60730-2-1:1991/
A13:1995

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 3. 1996

EN 60730-2-1:1997

EN 60730-2-1:1991 in
dopolnila
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

(Datum potekel)
1. 4. 2004

Automatic electrical controls for household and similar use
EN 60730-2-2:1991/
– Part 2: Particular requirements for thermal motor protectors A1:1997

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 9. 2002

Automatic electrical controls for household and similar use
EN 60730-2-2:1991/
– Part 2: Particular requirements for thermal motor protectors A2:1997

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 4. 2004

Automatic electrical controls for household and similar use
EN 60730-2-2:1991/
– Part 2: Particular requirements for thermal motor protectors A11:1995

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 3. 1996

Automatic electrical controls for household and similar use
—
Part 2-2: Particular requirements for thermal motor
protectors
Automatic electrical controls for household and similar
use –
Part 2-3: Particular requirements for thermal
protectors for ballasts for tubular ﬂuorescent lamps

EN 60730-2-2:2002

EN 60730-2-2:1991 in
dopolnila
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

1. 3. 2009

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2-3: Particular requirements for thermal protectors for
ballasts for tubular ﬂuorescent lamps

EN 60730-2-3:1992/
A1:1998

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 2004

EN 60730-2-2:1991

EN 60730-2-3:1992

-

-

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 60730-2-2:1995/
A11:1998

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004

SIST EN 60730-2-1:1996

Referenčni dokument4

Št.

SIST EN 60730-1:2001/ A12:2004

Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v
gospodinjstvu in za podobno uporabo – 1. del: Splošne
zahteve
Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v
gospodinjstvu in za podobno uporabo – 1. del: Splošne
zahteve
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
električna krmilja za električne gospodinjske aparate
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
električna krmilja za električne gospodinjske aparate
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
električna krmilja za električne gospodinjske aparate
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
električna krmilja za električne gospodinjske aparate
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
električna krmilja za električne gospodinjske aparate
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
naprave za toplotno zaščito motorjev
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
naprave za toplotno zaščito motorjev
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
naprave za toplotno zaščito motorjev
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
naprave za toplotno zaščito motorjev
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2-2. del: Posebne zahteve za
naprave za toplotno zaščito motorjev*
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2-3. del: Posebne zahteve
za toplotno zaščito predstikalnih naprav cevnih
ﬂuorescenčnih sijalk
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2-3. del: Posebne zahteve
za toplotno zaščito predstikalnih naprav cevnih
ﬂuorescenčnih sijalk

Naslov standarda v angleškem jeziku3

14322 /

SIST EN 60730-1:2001/
A11:2002

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Stran

Oznaka standarda1

SIST EN 60730-2-3:1996/
A2:2002
SIST EN 60730-2-4:1995

SIST EN 60730-2-4:1995/
A1:1999
SIST EN 60730-2-4:1995/
A2:2003
SIST EN 60730-2-5:1996

SIST EN 60730-2-5:1996/
A1:1997
SIST EN 60730-2-5:1996/
A2:1999

SIST EN 60730-2-6:1997/
A1:1998

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Datum
prenehanja
domneve6

EN 60730-2-3:1992/
A2:2001

Opomba 3

1. 7. 2008

Automatic electrical controls for household and similar
use – Part 2-4: Particular requirements for thermal motor
protectors for motor-compressors of hermetic and semihermetic type
Automatic electrical controls for household and similar
use – Part 2-4: Particular requirements for thermal motor
protectors for motor-compressors of hermetic and semihermetic type
Automatic electrical controls for household and similar
use – Part 2-4: Particular requirements for thermal motor
protectors for motor-compressors of hermetic and semihermetic type
Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2: Particular requirements for automatic electrical
burner control systems

EN 60730-2-4:1993

Ne nadomešča standarda

-

EN 60730-2-4:1993/
A1:1998

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 2004

EN 60730-2-4:1993/
A2:2002

Opomba 3

1. 10. 2009

EN 60730-2-5:1995

Ne nadomešča standarda

-

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2: Particular requirements for automatic electrical
burner control systems

EN 60730-2-5:1995/
A1:1996

Opomba 3

(Datum potekel)
15. 12. 2000

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2: Particular requirements for automatic electrical
burner control systems

EN 60730-2-5:1995/
A2:1998

Opomba 3

(Datum potekel)
15. 12. 2000

Automatic electrical controls for household and similar
use –
Part 2-5: Particular requirements for automatic
electrical burner control systems

EN 60730-2-5:2002

EN 60730-2-5:1995 in
dopolnila
Opomba 2.1

1. 12. 2008

Automatic electrical controls for household and similar use
EN 60730-2-6:1995
– Part 2: Particular requirements for automatic electrical
pressure sensing controls including mechanical requirements

Ne nadomešča standarda

-

Automatic electrical controls for household and similar use
EN 60730-2-6:1995/
– Part 2: Particular requirements for automatic electrical
A1:1997
pressure sensing controls including mechanical requirements

Opomba 3

(Datum potekel)
15. 12. 2003

Automatic electrical controls for household and similar use
EN 60730-2-6:1995/
– Part 2: Particular requirements for automatic electrical
A2:1998
pressure sensing controls including mechanical requirements

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 2004

14323

Automatic electrical controls for household and similar use
- Part 2-3: Particular requirements for thermal protectors for
ballasts for tubular ﬂuorescent lamps

Stran

SIST EN 60730-2-6:1997/
A2:1998

Referenčni dokument4

119 / 5. 11. 2004 /

SIST EN 60730-2-6:1997

Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2-3. del: Posebne zahteve
za toplotno zaščito predstikalnih naprav cevnih
ﬂuorescenčnih sijalk
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2-4. del: Posebne zahteve
za toplotno zaščito motorjev motornih kompresorjev
hermetičnega ali polhermetičnega tipa
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2-4. del: Posebne zahteve
za toplotno zaščito motorjev motornih kompresorjev
hermetičnega ali polhermetičnega tipa
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2-4. del: Posebne zahteve
za toplotno zaščito motorjev motornih kompresorjev
hermetičnega ali polhermetičnega tipa
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
avtomatične električne krmilne sisteme (regulatorje)
gorilnikov
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
avtomatične električne krmilne sisteme (regulatorje)
gorilnikov
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
avtomatične električne krmilne sisteme (regulatorje)
gorilnikov
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2-5. del: Posebne zahteve
za avtomatične električne krmilne sisteme (regulatorje)
gorilnikov*
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
avtomatične električne regulatorje z zaznavanjem tlaka,
vključno z mehanskimi lastnostmi
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
avtomatične električne regulatorje z zaznavanjem tlaka,
vključno z mehanskimi lastnostmi
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
avtomatične električne regulatorje z zaznavanjem tlaka,
vključno z mehanskimi lastnostmi

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Št.

SIST EN 60730-2-5:2002

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

Referenčni dokument4

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Datum
prenehanja
domneve6
-

Automatic electrical controls for household and similar use
EN 60730-2-7:1991/
– Part 2: Particular requirements for timers and time switches A1:1997

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 2004

Automatic electrical controls for household and similar use
EN 60730-2-7:1991/
– Part 2: Particular requirements for timers and time switches A11:1994

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 2004

Automatic electrical controls for household and similar use
EN 60730-2-7:1991/
– Part 2: Particular requirements for timers and time switches A12:1993

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 2004

Automatic electrical controls for household and similar
use – Part 2: Particular requirements for timers and time
switches
Automatic electrical controls for household and similar
use – Part 2: Particular requirements for timers and time
switches
Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2: Particular requirements for electrically operated
water valves, including mechanical requirements
Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2: Particular requirements for electrically operated
water valves, including mechanical requirements
Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2: Particular requirements for electrically operated
water valves, including mechanical requirements
Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2-8: Particular requirements for electricallyo perated
water valves, including mechanical requirements

EN 60730-2-7:1991/
A13:2003

Opomba 3

1. 3. 2006

EN 60730-2-7:1991/
A14:2003

Opomba 3

1. 6. 2010

EN 60730-2-8:1995

Ne nadomešča standarda

-

EN 60730-2-8:1995/
A1:1997

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 2004

EN 60730-2-8:1995/
A2:1997

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 2004

EN 60730-2-8:2002

EN 60730-2-8:1995 in
dopolnila
Opomba 2.1

1. 12. 2008

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2-8: Particular requirements for electrically operated
water valves, including mechanical requirements
Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2: Particular requirements for temperature sensing
controls
Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2: Particular requirements for temperature sensing
controls
Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2: Particular requirements for temperature sensing
controls

EN 60730-2-8:2002/
A1:2003

Opomba 3

1. 12. 2008

EN 60730-2-9:1995

Ne nadomešča standarda

-

EN 60730-2-9:1995/
A1:1996

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 2004

EN 60730-2-9:1995/
A2:1997

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 2004

Uradni list Republike Slovenije

Ne nadomešča standarda

119 / 5. 11. 2004

Automatic electrical controls for household and similar use
EN 60730-2-7:1991
– Part 2: Particular requirements for timers and time switches

Št.

Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
časovnike (časovne releje) in časovna stikala
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
SIST EN 60730-2-7:1995/
A1:1998
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
časovnike (časovne releje) in časovna stikala
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
SIST EN 60730-2-7:1995/
A11:1998
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
časovnike (časovne releje) in časovna stikala
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
SIST EN 60730-2-7:1995/
A12:1998
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
časovnike (časovne releje) in časovna stikala
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
SIST EN 60730-2-7:1995/
A13:2003
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
časovnike (časovne releje) in časovna stikala
SIST EN 60730-2-7:1995/
Avtomatsko električno krmiljenje za uporabo v
A14:2003
gospodinjstvu in za podobno uporabo – 2. del: Posebne
zahteve za časovnike (časovne releje) in časovna stikala
SIST EN 60730-2-8:1997
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
električne vodne ventile, vključno z mehanskimi lastnostmi
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
SIST EN 60730-2-8:1997/
A1:1998
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
električne vodne ventile, vključno z mehanskimi lastnostmi
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
SIST EN 60730-2-8:1997/
A2:1998
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
električne vodne ventile, vključno z mehanskimi lastnostmi
SIST EN 60730-2-8:2002
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2-8. del: Posebne zahteve
za električne vodne ventile, vključno z mehanskimi
lastnostmi*
SIST EN 60730-2-8:2002/ A1:2003 Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2-8. del: Posebne zahteve za
električne vodne ventile, vključno z mehanskimi lastnostmi
SIST EN 60730-2-9:1997
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
temperaturne regulatorje
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
SIST EN 60730-2-9:1997/
A1:1997
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
temperaturne regulatorje
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
SIST EN 60730-2-9:1997/
A2:1998
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
temperaturne regulatorje

Naslov standarda v angleškem jeziku3

14324 /

SIST EN 60730-2-7:1995

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Stran

Oznaka standarda1

SIST EN 60730-2-9:1997/
A11:1998

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Referenčni dokument4

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Datum
prenehanja
domneve6
(Datum potekel)
1. 1. 2004

EN 60730-2-9:1995/
A12:2001

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 2004

EN 60730-2-9:2002

EN 60730-2-9:1995 in
dopolnila
Opomba 2.1
Opomba 3

1.12.2008

EN 60730-2-9:2002/
A11:2003

Opomba 3

1. 12. 2008

EN 60730-2-10:1995

Ne nadomešča standarda

-

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2-10: Particular requirements for motor starting relays

EN 60730-2-10:1995/
A1:1996

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 2004

Automatic electrical controls for household and similar use
EN 60730-2-10:1995/
– Part 2-10: Particular requirements for motor starting relays A2:2002

Opomba 3

1. 9. 2009

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2: Particular requirements for energy regulators

EN 60730-2-11:1993

Ne nadomešča standarda

-

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2: Particular requirements for energy regulators

EN 60730-2-11:1993/
A1:1997

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 7. 2000

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2: Particular requirements for energy regulators

EN 60730-2-11:1993/
A2:1998

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 3. 2004

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2: Particular requirements for electrically operated
door locks
Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2: Particular requirements for electrically operated
door locks
Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2-13: Particular requirements for humidity sensing
controls
Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2-13: Particular requirements for humidity sensing
controls

EN 60730-2-12:1993

Ne nadomešča standarda

-

EN 60730-2-12:1993/
A1:1997

Opomba 3

1. 6. 2005

EN 60730-2-13:1998

Ne nadomešča standarda

-

EN 60730-2-13:1998/
A1:1998

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 8. 2003

EN 60730-2-9:2002/
A1:2003

1. 12. 2008

14325

Opomba 3

Stran

EN 60730-2-9:1995/
A11:1997

119 / 5. 11. 2004 /

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2: Particular requirements for temperature sensing
controls
Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2: Particular requirements for temperature sensing
controls
Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing
controls
Automatic electrical controls for household and similar use
- Part 2-19: Particular requirements for temperature sensing
controls
Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2-19: Particular requirements for temperature sensing
controls
Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2-10: Particular requirements for motor starting relays

Št.

Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
temperaturne regulatorje
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
SIST EN 60730-2-9:1997/
A12:2002
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
temperaturne regulatorje
SIST EN 60730-2-9:2002
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2-9. del: Posebne zahteve za
temperaturne regulatorje*
SIST EN 60730-2-9:2002/ A1:2004 Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2-9. del: Posebne zahteve za
temperaturne regulatorje
SIST EN 60730-2-9:2002/
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2-9. del: Posebne zahteve za
A11:2003
temperaturne regulatorje
SIST EN 60730-2-10:1997
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2-10. del: Posebne zahteve za
zagonske releje motorjev
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
SIST EN 60730-2-10:1997/
A1:1997
in za podobno uporabo – 2-10. del: Posebne zahteve za
zagonske releje motorjev
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
SIST EN 60730-2-10:1997/
A2:2002
in za podobno uporabo – 2-10. del: Posebne zahteve za
zagonske releje motorjev
SIST EN 60730-2-11:1998
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
regulatorje moči
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
SIST EN 60730-2-11:1998/
A1:1998
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
regulatorje moči
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
SIST EN 60730-2-11:1998/
A2:1999
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
regulatorje moči
SIST EN 60730-2-12:1996
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
električne vratne ključavnice
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
SIST EN 60730-2-12:1996/
A1:1998
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
električne vratne ključavnice
SIST EN 60730-2-13:1999
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2-13. del: Posebne zahteve za
zaznavala (senzorje) vlage
SIST EN 60730-2-13:1999/
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
A1:1999
in za podobno uporabo – 2-13. del: Posebne zahteve za
zaznavala (senzorje) vlage

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

SIST EN 60730-2-15:1997

SIST EN 60730-2-15:1997/
A1:1998

SIST EN 60730-2-16:1998

SIST EN 60730-2-16:1998/
A1:1999
SIST EN 60730-2-16:1998/
A2:2002
SIST EN 60730-2-18:2000

SIST EN 60730-2-19:2002

SIST EN 60742:1999

Datum
prenehanja
domneve6

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2-13: Particular requirements for humidity sensing
controls
Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2-14: Particular requirements for electric actuators

EN 60730-2-13:1998/
A2:2002

Opomba 3

1. 2. 2009

EN 60730-2-14:1997

Ne nadomešča standarda

-

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2-14: Particular requirements for electric actuators

EN 60730-2-14:1997/
A1:2001

Opomba 3

1. 7. 2008

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2: Particular requirements for automatic electrical
water level sensing controls of the ﬂoat or electrode-sensor
type used in boiler applications

EN 60730-2-15:1995

Ne nadomešča standarda

-

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2: Particular requirements for automatic electrical
water level sensing controls of the ﬂoat or electrode-sensor
type used in boiler applications

EN 60730-2-15:1995/
A1:1998

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 2004

Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2-16: Particular requirements for automatic electrical
water level operating controls of the ﬂoat type for household
and similar applications
Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2-16: Particular requirements for automatic electrical
water level operating controls of the ﬂoat type for household
and similar applications
Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2-16: Particular requirements for automatic electrical
water level operating controls of the ﬂoat type for household
and similar applications
Automatic electrical controls for household and similar use
– Part 2: Particular requirements for automatic electrical
water and air ﬂow sensing controls, including mechanical
requirements
Automatic electrical controls for household and similar use –
Part 2-19: Particular requirements for electricallyoper – ated
oil valves, including mechanical requirements

EN 60730-2-16:1997

Ne nadomešča standarda

-

EN 60730-2-16:1997/
A1:1998

Opomba 3

1. 6. 2004

EN 60730-2-16:1997/
A2:2001

Opomba 3

1. 7. 2008

EN 60730-2-18:1999

Ne nadomešča standarda

-

EN 60730-2-19:2002

Ne nadomešča standarda

-

Isolating transformers and safety isolating transformers
– Requirements
Electrical accessories – Cord sets and interconnection cord
sets
Integrating-averaging sound level meters

EN 60742:1995

Ne nadomešča standarda

-

EN 60799:1998

EN 60799:1987 + A1:1994
Opomba 2.1
EN 60804:1994 + A2:1994
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 7. 2001
(Datum potekel)
1. 11. 2003

EN 60804:2000

Uradni list Republike Slovenije

Zvokomeri z integracijskim povprečenjem

SIST EN 60730-2-14:1998/
A1:2002

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004

SIST EN 60804:2002

SIST EN 60730-2-14:1998

Referenčni dokument4

Št.

SIST EN 60799:2000

Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2-13. del: Posebne zahteve za
zaznavala (senzorje) vlage
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2-14. del: Posebne zahteve za
električna prožila (aktuatorje)
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2-14. del: Posebne zahteve za
električna prožila (aktuatorje)
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
avtomatične električne regulatorje, ki zaznavajo vodni
nivo s plovcem ali elektrodnim zaznavalom (senzorjem),
uporabljene v bojlerjih
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
avtomatične električne regulatorje, ki zaznavajo vodni
nivo s plovcem ali elektrodnim zaznavalom (senzorjem),
uporabljene v bojlerjih
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2-16. del: Posebne zahteve za
avtomatične električne regulatorje, ki zaznavajo vodni nivo
s plovcem v gospodinjski in podobni uporabi
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2-16. del: Posebne zahteve za
avtomatične električne regulatorje, ki zaznavajo vodni nivo
s plovcem v gospodinjski in podobni uporabi
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2-16. del: Posebne zahteve za
avtomatične električne regulatorje, ki zaznavajo vodni nivo
s plovcem v gospodinjski in podobni uporabi
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2. del: Posebne zahteve za
avtomatične električne regulatorje z zaznavanjem pretoka
vode in zraka, vključno z mehanskimi lastnostmi
Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo – 2-19. del: Posebne zahteve za
električno delujoče oljne ventile, vključno z mehanskimi
lastnostmi*
Ločilni transformatorji in varnostni ločilni transformatorji
– Zahteve
Električni pribor – Priključni kabli in povezovalni kabli

Naslov standarda v angleškem jeziku3

14326 /

SIST EN 60730-2-13:1999/
A2:2002

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Stran

Oznaka standarda1

SIST EN 60811-1-1:1999

SIST EN 60811-1-1:1999/
A1:2002
SIST EN 60811-1-2:1999
SIST EN 60811-1-2:1999/
A2:2002
SIST EN 60811-1-3:1998

SIST EN 60811-1-3:1998/
A1:2002
SIST EN 60811-1-4:1999
SIST EN 60811-1-4:1999/
A2:2002

SIST EN 60811-3-1:1999

Datum
prenehanja
domneve6

Insulating and sheathing materials of electric cables
– Common test methods – Part 1-1: General application
– Measurement of thickness and overall dimensions – Tests
for determining the mechanical properties
Insulating and sheathing materials of electric cables
– Common test methods – Part 1-1: General application
– Measurement of thickness and overall dimensions – Tests
for determining the mechanical properties
Insulating and sheathing materials of electric cables
– Common test methods – Part 1-2: General application
–Thermal ageing methods
Common test methods for insulating and sheathing materials
of electric and optical cables – Part 1-2: Methods for general
application – Thermal ageing methods
Insulating and sheathing materials of electric cables
– Common test methods – Part 1-3: General application
– Methods for determining the density – Water absorption
tests – Shrinkage test
Insulating and sheathing materials of electric cables
– Common test methods – Part 1-3: General application
– Methods for determining the density – Water absorption
tests – Shrinkage test
Insulating and sheathing materials of electric cables
– Common test methods – Part 1-4: General application
– Tests at low temperature
Insulating and sheathing materials of electric cables
– Common test methods – Part 1-4: General application
– Tests at low temperature
Insulating and sheathing materials of electric and optical
cables – Common test methods – Part 2-1: Methods speciﬁc
to elastomeric compounds – Ozone resistance, hot set and
mineral oil immersion tests

EN 60811-1-1:1995

HD 505.1.1 S3:1991
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 12. 1996

EN 60811-1-1:1995/
A1:2001

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 5. 2004

EN 60811-1-2:1995

HD 505.1.2 S2:1991
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 3. 1996

EN 60811-1-2:1995/
A2:2000

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 11. 2003

EN 60811-1-3:1995

HD 505.1.3 S2:1991
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 12. 1996

EN 60811-1-3:1995/
A1:2001

Opomba 3

1. 7. 2004

EN 60811-1-4:1995

HD 505.1.4 S1:1988
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 12. 1996

EN 60811-1-4:1995/
A2:2001

Opomba 3

1. 9. 2004

EN 60811-2-1:1998

EN 60811-2-1:1995
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 5. 2000

Insulating and sheathing materials of electric and optical
cables – Common test methods – Part 2-1: Methods speciﬁc
to elastomeric compounds – Ozone resistance, hot set and
mineral oil immersion tests

EN 60811-2-1:1998/
A1:2001

Opomba 3

1. 9. 2004

HD 505.3.1 S1:1988
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 3. 1996

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 6. 1997

14327

Materiali za izoliranje in oplaščenje električnih kablov
– Splošne preskuševalne metode – 1-1. del: Področje
uporabe – Merjenje debeline in splošnih mer – Preskusi
za ugotavljanje mehanskih lastnosti
Materiali za izoliranje in oplaščenje električnih kablov
– Splošne preskuševalne metode – 1-1. del: Področje
uporabe – Merjenje debeline in splošnih mer – Preskusi
za ugotavljanje mehanskih lastnosti
Materiali za izoliranje in oplaščenje električnih kablov
– Splošne preskuševalne metode – 1-2. del: Področje
uporabe – Metode toplotnega staranja
Splošne preskuševalne metode za izoliranje in oplaščenje
električnih in optičnih kablov – 1-2. del: Preskuševalne
metode za splošno uporabo – Metode toplotnega staranja
Materiali za izoliranje in oplaščenje električnih kablov
– Splošne preskuševalne metode – 1-3. del: Področje
uporabe – Metode za ugotavljanje gostote – Preskušanje
vpijanja vode – Preskus krčenja
Materiali za izoliranje in oplaščenje električnih kablov
– Splošne preskuševalne metode – 1-3. del: Področje
uporabe – Metode za ugotavljanje gostote – Preskušanje
vpijanja vode – Preskus krčenja
Materiali za izoliranje in oplaščenje električnih kablov
– Splošne preskuševalne metode – 1-4. del: Področje
uporabe – Preskušanje pri nizkih temperaturah
Materiali za izoliranje in oplaščenje električnih kablov
– Splošne preskuševalne metode – 1-4. del: Področje
uporabe – Preskušanje pri nizkih temperaturah
Materiali za izoliranje in oplaščenje električnih kablov
– Splošne preskuševalne metode – 2-1. del: Posebne
metode za elastomerne mase – Preskusi odpornosti proti
ozonu z naleganjem na vročo podlago in potapljanjem v
mineralna olja
Materiali za izoliranje in oplaščenje električnih kablov
– Splošne preskuševalne metode – 2-1. del: Posebne
metode za elastomerne mase – Preskusi odpornosti proti
ozonu z naleganjem na vročo podlago in potapljanjem v
mineralna olja
Materiali za izoliranje in oplaščenje električnih kablov
– Splošne preskuševalne metode – 3-1. del: Posebne
metode za mase PVC – Tlačni preskus pri visoki
temperaturi – Preskus odpornosti proti razpokanju
Materiali za izoliranje in oplaščenje električnih kablov
– Splošne preskuševalne metode – 3-1. del: Posebne
metode za mase PVC – Tlačni preskus pri visoki
temperaturi – Preskus odpornosti proti razpokanju

Insulating and sheathing materials of electric cables
EN 60811-3-1:1995
– Common test methods – Part 3-1: Methods speciﬁc to PVC
compounds –Pressure test at high temperature – Tests for
resistance to cracking
Insulating and sheathing materials of electric cables
EN 60811-3-1:1995/
– Common test methods – Part 3-1: Methods speciﬁc to PVC A1:1996
compounds –Pressure test at high temperature – Tests for
resistance to cracking

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Stran

SIST EN 60811-3-1:1999/
A1:1998

Referenčni dokument4

119 / 5. 11. 2004 /

SIST EN 60811-2-1:1999/
A1:2002

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Št.

SIST EN 60811-2-1:1999

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

SIST EN 60811-4-2:2000

SIST EN 60811-5-1:2000

SIST EN 60825-1:1999

SIST EN 60825-1:1999/
A2:2002
SIST EN 60825-1:1999/
A11:1999
SIST EN 60825-2:2001
SIST EN 60825-4:1999
SIST EN 60825-4:1999/
A1:2003

Datum
prenehanja
domneve6

Materiali za izoliranje in oplaščenje električnih kablov
– Splošne preskuševalne metode – 3-1. del: Posebne
metode za mase PVC –Tlačni preskus pri visoki
temperaturi – Preskus odpornosti proti razpokanju*
Materiali za izoliranje in oplaščenje električnih kablov
– Splošne preskuševalne metode – 3-2. del: Posebne
metode za mase PVC – Preskus izgubljanja mase
– Preskus toplotne stabilnosti
Materiali za izoliranje in oplaščenje električnih kablov
– Splošne preskuševalne metode – 4. del: Posebne
metode za polietilenske in polipropilenske mase – 1.
oddelek: Odpornost proti razpokanju zaradi okoljskih
vplivov – Preskus z ovijanjem po toplotnem staranju v
zraku – Merjenje indeksa talilnega lezenja – Merjenje
količine saj oziroma mineralov v PE
Materiali za izoliranje in oplaščenje električnih in optičnih
kablov – Splošne preskuševalne metode – 4. del:
Posebne metode za polietilenske in polipropilenske mase
– 2. oddelek: Natezna trdnost in raztezek pri pretrgu po
predhodnem kondicioniranju – Preskus z ovijanjem po
toplotnem staranju v zraku – Merjenje večanja mase
– Preskus dolgoročne stabilnosti – Preskusna metoda za
staranje materiala zaradi z bakrom katalizirane oksidacije
Materiali za izoliranje in oplaščenje električnih kablov
– Splošne preskuševalne metode – 5-1. del: Posebne
metode za polnilne mase –Točka kapljanja – Ločevanje
olja – Krhkost pri nizki temperaturi – Celotna kislost
– Odsotnost korozivnih sestavin – Permitivnost pri 23 °C
– Rezistivnost pri 23 °C in 100 °C
Varnost laserskih proizvodov –
1. del: Klasiﬁkacija opreme, zahteve in navodila za
uporabo
Varnost laserskih proizvodov – 1. del: Klasiﬁkacija
opreme, zahteve in navodila za uporabo

Insulating and sheathing materials of electric cables
EN 60811-3-1:1995/
– Common test methods – Part 3-1: Methods speciﬁc to PVC A2:2001
compounds – Pressure test at high temperature --Tests for
resistance to cracking
Insulating and sheathing materials of electric cables
EN 60811-3-2:1995
– Common test methods – Part 3-2: Methods speciﬁc to PVC
compounds – Loss of mass test – Thermal stability test

Opomba 3

1. 7. 2004

HD 505.3.2 S1:1988
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 12. 1996

Insulating and sheathing materials of electric cables
EN 60811-4-1:1995
– Common test methods – Part 4: Methods speciﬁc to
polyethylene and polypropylene compounds – Section 1:
Resistance to environmental stress cracking – Wrapping test
after thermal ageing in air – Measurement of the melt ﬂow
index – Carbon black and/or mineral content measurement
in PE
Insulating and sheathing materials of electric and optical ﬁbre EN 60811-4-2:1999
cables – common test methods – part 4: Methods speciﬁc
to polyethylene and polypropylene compounds – Section 2:
and elongation at break after pre-conditioning – wrapping test
after thermal ageing in air – measurement of mass increase
– long-term stability test – test method for copper-catalysed
oxidative degradation

HD 505.4.1 S2:1990
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 12. 1996

HD 505.4.2 S1:1992
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 7. 2001

Insulating and sheathing materials of electric and optical ﬁbre EN 60811-5-1:1999
cables – Common test methods – Part 5-1: Methods speciﬁc
to ﬁlling compounds – Drop point – Separation of oil – Lower
temperature brittleness – Total acid number – Absence
of corrosive components – Permittivity at 23 °C – D.C.
resistivity at 23 °C and 100 °C
Safety of laser products – Part 1: Equipment classiﬁcation,
EN 60825-1:1994
requirements and user's guide

HD 505.5.1 S1:1992
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 4. 2001

Ne nadomešča standarda

-

Safety of laser products – Part 1: Equipment classiﬁcation,
requirements and user's guide

EN 60825-1:1994/ A1:2002

(Datum potekel)
1. 1. 2004

Varnost laserskih proizvodov – 1. del: Klasiﬁkacija
opreme, zahteve in navodila za uporabo
Varnost laserskih proizvodov – 1. del: Klasiﬁkacija
opreme, zahteve in navodila za uporabo
Varnost laserskih proizvodov – 2. del: Varnost
komunikacijskih sistemov z optičnimi kabli (IEC 608252:2000)*
Varnost laserskih proizvodov – 4. del: Laserske zaščite
Varnost laserskih proizvodov – 4. del: Laserske zaščite

Safety of laser products – Part 1: Equipment classiﬁcation,
requirements and user's guide
Safety of laser products – Part 1: Equipment classiﬁcation,
requirements and user's guide
Safety laser products – Part 2: Safety of optical ﬁbre
communication system (IEC 60825-2:2000)

EN 60825-1:1994/
A2:2001
EN 60825-1:1994/
A11:1996
EN 60825-2:2000

EN 60825-1:1994/
A11:1996
Opomba 3
Opomba 3

Safety of laser products – Part 4: Laser guards
Safety of laser products – Part 4: Laser guards

EN 60825-4:1997
EN 60825-4:1997/ A1:2002

Opomba 3
EN 60825-2:1994 +
A1:1998
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 2004
(Datum potekel)
1. 1. 1997
(Datum potekel)
1. 4. 2003
1. 10. 2005

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 60825-1:1999/ A1:2004

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004

SIST EN 60811-4-1:1999

Referenčni dokument4

Št.

SIST EN 60811-3-2:1999

Naslov standarda v angleškem jeziku3

14328 /

SIST EN 60811-3-1:1998/
A2:2002

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Stran

Oznaka standarda1

SIST EN 60825-4:1999/ A2:2004
SIST EN 60831-1:1999

SIST EN 60831-1:1999/ A1:2003

SIST EN 60831-2:1999

SIST EN 60838-1:1999

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Varnost laserskih proizvodov – 4. del: Laserske zaščite
Vzporedni močnostni samoozdravljivi kondenzatorji za
sisteme z izmeničnim tokom in naznačeno napetostjo do
vključno 1 kV – 1. del: Splošno – Zmogljivost, preskušanje
in razvrščanje – Navodilo za instalacijo in obratovanje
Vzporedni močnostni samoozdravljivi kondenzatorji za
sisteme z izmeničnim tokom in naznačeno napetostjo do
vključno 1 kV – 1. del: Splošno – Zmogljivost, preskušanje
in razvrščanje – Varnostne zahteve – Navodilo za
instalacijo in obratovanje
Vzporedni močnostni samoozdravljivi kondenzatorji za
sisteme z izmeničnim tokom in naznačeno napetostjo do
vključno 1 kV – 2. del: Staralni preskus, samoozdravitveni
preskus in porušitveni preskus
Različni okovi – 1. del: Splošne zahteve in preskusi

SIST EN 60838-2-1:1999/
A1:2000
SIST EN 60898:1995
SIST EN 60898:1995
SIST EN 60898:1995
SIST EN 60898:1995/
A12:1997
SIST EN 60898:1995/
A13:1997
SIST EN 60898:1995/
A14:1997
SIST EN 60898:1995/
A15:1999
SIST EN 60898:1995/
A16:1997
SIST EN 60898:1995/
A17:1999

Safety of laser products – Part 4: Laser guards
EN 60825-4:1997/ A2:2003
Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c.
EN 60831-1:1996
systems having a rated voltage up to and including
1 kV – Part 1: General – Performance, testing and rating
– Safety requirements – Guide for installation and operation
Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c.
EN 60831-1:1996/ A1:2003
systems having a rated voltage up to and including 1 kV
-- Part 1: General – Performance, testing and rating – Safety
requirements – Guide for installation and operation

Opomba 3
EN 60831-1:1993
Opomba 2.1

1. 10. 2006
(Datum potekel)
1. 8. 1997

Opomba 3

1. 2. 2006

Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c.
systems having a rated voltage up to and including
1 kV – Part 2: Ageing test, self-healing test and destruction
test
Miscellaneous lampholders – Part 1: General requirements
and tests

EN 60831-2:1996

EN 60831-2:1993
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 12. 2001

EN 60838-1:1998

(Datum potekel)
1. 10. 1998

Miscellaneous lampholders – Part 1: General requirements
and tests
Miscellaneous lampholders -- Part 1: General requirements
and tests
Miscellaneous lampholders – Part 2: Particular requirements
– Section 1: Lampholders S14
Miscellaneous lampholders – Part 2: Particular requirements
– Section 1: Lampholders S14
Circuit-breakers for overcurrent protection for household and
similar installations
Circuit-breakers for overcurrent protection for household and
similar installations
Circuit-breakers for overcurrent protection for household and
similar installations
Circuit-breakers for overcurrent protection for household and
similar installations
Circuit-breakers for overcurrent protection for household and
similar installations
Circuit-breakers for overcurrent protection for household and
similar installations
Circuit-breakers for overcurrent protection for household and
similar installations
Circuit-breakers for overcurrent protection for household and
similar installations
Circuit-breakers for overcurrent protection for household and
similar installations

EN 60838-1:1998/
A1:1999
EN 60838-1:1998/
A2:2002
EN 60838-2-1:1996

EN 60838-1:1994 +
A1:1997
Opomba 2.1
Opomba 3
Opomba 3

1. 12. 2006

Ne nadomešča standarda

-

EN 60838-2-1:1996/
A1:1998
EN 60898:1991

Opomba 3

1. 8. 2005

Ne nadomešča standarda

-

EN 60898:1991/
A1:1991
EN 60898:1991/
A11:1994
EN 60898:1991/
A12:1995
EN 60898:1991/
A13:1995
EN 60898:1991/
A14:1995
EN 60898:1991/
A15:1995
EN 60898:1991/
A16:1996
EN 60898:1991/
A17:1998

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 7. 1994
(Datum potekel)
15. 7. 2000
(Datum potekel)
31. 12. 2000
(Datum potekel)
15. 8. 2001
(Datum potekel)
15. 8. 2001
(Datum potekel)
1. 2. 1999
(Datum potekel)
1. 9. 1999
(Datum potekel)
1. 1. 2001

Opomba 3
Opomba 3
Opomba 3
Opomba 3
Opomba 3
Opomba 3
Opomba 3

1. 12. 2006

14329

Različni okovi – 2. del: Posebne zahteve – 1. oddelek:
Okovi S14
Različni okovi – 2. del: Posebne zahteve – 1. oddelek:
Okovi S14
Odklopniki za nadtokovno zaščito za gospodinjske in
podobne inštalacije
Odklopniki za nadtokovno zaščito za gospodinjske in
podobne inštalacije
Odklopniki za nadtokovno zaščito za gospodinjske in
podobne inštalacije
Odklopniki za nadtokovno zaščito za gospodinjske in
podobne inštalacije
Odklopniki za nadtokovno zaščito za gospodinjske in
podobne inštalacije
Odklopniki za nadtokovno zaščito za gospodinjske in
podobne inštalacije
Odklopniki za nadtokovno zaščito za gospodinjske in
podobne inštalacije
Odklopniki za nadtokovno zaščito za gospodinjske in
podobne inštalacije
Odklopniki za nadtokovno zaščito za gospodinjske in
podobne inštalacije

Datum
prenehanja
domneve6

Stran

SIST EN 60838-2-1:1999

Različni okovi – 1. del: Splošne zahteve in preskusi

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004 /

Različni okovi – 1. del: Splošne zahteve in preskusi

Referenčni dokument4

Št.

SIST EN 60838-1:1999/
A1:2000
SIST EN 60838-1:1999/ A2:2004

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

Odklopniki za nadtokovno zaščito za gospodinjske in
podobne inštalacije
Odklopniki za nadtokovno zaščito za gospodinjske in
podobne inštalacije
Električni pribor – Odklopniki za nadtokovno zaščito za
gospodinjske in podobne instalacije – 1. del: Odklopniki za
izmenično delovanje

Circuit-breakers for overcurrent protection for household and
similar installations
Circuit-breakers for overcurrent protection for household and
similar installations
Electrical accessories – Circuit breakers for overcurrent
protection for household and similar installations – Part 1:
Circuit-breakers for a.c. operation

EN 60898:1991/
A18:1998
EN 60898:1991/
A19:2000
EN 60898-1:2003

Opomba 3

EN 60898:1991/
A19:2000 + EN
60898:1991 in dopolnila
Opomba 2.1

1. 10. 2008

SIST EN 60898-2:2003

Odklopniki za nadtokovno zaščito za gospodinjske in
podobne inštalacije –
2. del: Odklopniki za izmenično in enosmerno delovanje*
Dušilke za cevne ﬂuorescenčne sijalke – Splošne in
varnostne zahteve
Dušilke za cevne ﬂuorescenčne sijalke – Splošne in
varnostne zahteve
Dušilke za cevne ﬂuorescenčne sijalke – Splošne in
varnostne zahteve
Dušilke za cevne ﬂuorescenčne sijalke – Splošne in
varnostne zahteve
Pribor za svetilke – Predstikalna naprava za
razelektritvene sijalke (razen cevnih ﬂuorescenčnih sijalk)
– Splošne in varnostne zahteve
Z enosmernim tokom napajane elektronske predstikalne
naprave za cevne ﬂuorescenčne sijalke – Splošne in
varnostne zahteve
Z enosmernim tokom napajane elektronske predstikalne
naprave za cevne ﬂuorescenčne sijalke – Splošne in
varnostne zahteve
Pribor za sijalke – Starterji (ki niso tlivni starterji – Splošne
in varnostne zahteve
Pribor za sijalke – Starterji (ki niso tlivni starterji – Splošne
in varnostne zahteve
Pribor za sijalke – Z izmeničnim tokom napajane
elektronske predstikalne naprave za cevne ﬂuorescenčne
sijalke – Splošne in varnostne zahteve
Pribor za sijalke – Z izmeničnim tokom napajane
elektronske predstikalne naprave za cevne ﬂuorescenčne
sijalke – Splošne in varnostne zahteve
Vzporedni močnostni nesamoozdravljivi kondenzatorji za
sisteme z izmeničnim tokom in naznačeno napetostjo do
vključno 1 kV – 1. del: Splošno – Zmogljivost, preskušanje
in razvrščanje – Navodilo za instalacijo in obratovanje

Circuit-breakers for overcurrent protection for household and
similar installations – Part 2: Circuit-breakers for a.c. and d.c.
operation
Ballasts for tubular ﬂuorescent lamps – General and safety
requirements
Ballasts for tubular ﬂuorescent lamps – General and safety
requirements
Ballasts for tubular ﬂuorescent lamps – General and safety
requirements
Ballasts for tubular ﬂuorescent lamps – General and safety
requirements
Auxiliaries for lamps – Ballasts for discharge lamps
(excluding tubular ﬂuorescent lamps) – General and safety
requirements
D.C. supplied electronic ballasts for tubular ﬂuorescent lamps
– General and safety requirements

EN 60898-2:2001

Ne nadomešča standarda

-

EN 60920:1991

Ne nadomešča standarda

-

EN 60920:1991/
A1:1993
EN 60920:1991/
A2:1996
EN 60920:1991/
A11:2000
EN 60922:1997

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 12. 1999
(Datum potekel)
1. 9. 2001
-

SIST EN 60920:1995
SIST EN 60920:1995/
A2:1996
SIST EN 60920:1995/
A11:2001
SIST EN 60922:1999
SIST EN 60924:1995
SIST EN 60924:1995
SIST EN 60926:1996

SIST EN 60928:1995
SIST EN 60928:1995/
A1:2000
SIST EN 60931-1:1999

Opomba 3

Opomba 3
Opomba 3

Datum
prenehanja
domneve6
(Datum potekel)
1. 3. 2003
-

EN 60922:1991 + A2:1993 (Datum potekel)
Opomba 2.1
1. 10. 2002
Ne nadomešča standarda

-

D.C. supplied electronic ballasts for tubular ﬂuorescent lamps EN 60924:1991/
– General and safety requirements
A1:1994

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 10. 1999

Auxiliaries for lamps – Starting devices (other than glow
starters) – General and safety requirements
Auxiliaries for lamps – Starting devices (other than glow
starters) – General and safety requirements
Auxiliaries for lamps – A.C. supplied electronic ballasts for
tubular ﬂuorescent lamps – General and safety requirements

EN 60926:1996

EN 60926:1990 + A2:1994 (Datum potekel)
Opomba 2.1
1. 9. 2001
Opomba 3
1. 12. 2006

Auxiliaries for lamps – A.C. supplied electronic ballasts for
tubular ﬂuorescent lamps – General and safety requirements

EN 60928:1995/
A1:1999

Opomba 3

1. 8. 2006

Shunt power capacitors of the non-self-healing type for a.c.
systems having a rated voltage up to and including 1 kV
– Part 1: General – Performance, testing and rating – Safety
requirements – Guide for installation and operation

EN 60931-1:1996

EN 60931-1:1993
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 8. 1997

EN 60926:1996/
A1:1999
EN 60928:1995

EN 60928:1991 + A2:1994 (Datum potekel)
Opomba 2.1
15. 2. 2001

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 60926:1996/ A1:2000

EN 60924:1991

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004

SIST EN 60898:1995/
A18:1999
SIST EN 60898:1995/
A19:2001
SIST EN 60898-1:2004

SIST EN 60920:1995

Referenčni dokument4

Št.

Naslov standarda v angleškem jeziku3

14330 /

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Stran

Oznaka standarda1

SIST EN 60931-1:1999/ A1:2003

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Referenčni dokument4

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Datum
prenehanja
domneve6

Vzporedni močnostni nesamoozdravljivi kondenzatorji za
sisteme z izmeničnim tokom in naznačeno napetostjo do
vključno 1 kV – 1. del: Splošno – Zmogljivost, preskušanje
in razvrščanje – Varnostne zahteve – Navodilo za
instalacijo in obratovanje
Vzporedni močnostni nesamoozdravljivi kondenzatorji
za sisteme z izmeničnim tokom in naznačeno napetostjo
do vključno 1 kV – 2. del: Staralni preskus in porušitveni
preskus
Vzporedni močnostni nesamoozdravljivi kondenzatorji za
sisteme z izmeničnim tokom in naznačeno napetostjo do
vključno 1 kV – 3. del: Notranje varovalke
Odklopniki za opremo (CBE)

Shunt power capacitors of the non-self-healing type for a.c.
EN 60931-1:1996/
systems having a rated voltage up to and including 1 kV
A1:2003
-- Part 1: General – Performance, testing and rating – Safety
requirements – Guide for installation and operation

Opomba 3

1. 2. 2006

Shunt power capacitors of the non-self-healing type for a.c.
systems having a rated voltage up to and including 1 kV
– Part 2: Ageing test and destruction test

EN 60931-2:1996

EN 60931-2:1993
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 12. 2001

Shunt power capacitors of the non-self-healing type for a.c.
systems having a rated voltage up to and including 1 kV
– Part 3: Internal fuses
Circuit-breakers for equipment (CBE)

EN 60931-3:1996

Ne nadomešča standarda

-

EN 60934:2001

(Datum potekel)
1. 11. 2003

SIST EN 60947-1:2000

Nizkonapetostne stikalne naprave –
1. del: Splošna pravila

Low-voltage switchgear and controlgear – Part 1: General
rules

EN 60947-1:1999

SIST EN 60947-1:2000/
A1:2001
SIST EN 60947-1:2000/
A2:2003
SIST EN 60947-2:1998

Nizkonapetostne stikalne naprave –
1. del: Splošna pravila
Nizkonapetostne stikalne naprave –
1. del: Splošna pravila
Nizkonapetostne stikalne naprave –
2. del: Odklopniki

Low-voltage switchgear and controlgear – Part 1: General
rules
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 1: General
rules
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuitbreakers

EN 60947-1:1999/
A1:2000
EN 60947-1:1999/
A2:2001
EN 60947-2:1996

EN 60934:1994.+ A1:1994
+ A2:1997 + A11:1998
Opomba 2.1
EN 60947-1:1997 +
A1:1998 + A2:1998
Opomba 2.1
Opomba 3

SIST EN 60947-2:1998/
A1:1999

Nizkonapetostne stikalne naprave –
2. del: Odklopniki

Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuitbreakers

EN 60947-2:1996/
A1:1997

SIST EN 60947-2:1998/
A2:2002
SIST EN 60947-2:2003

Nizkonapetostne stikalne naprave –
2. del: Odklopniki
Nizkonapetostne stikalne naprave –
2. del: Odklopniki

Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuitbreakers
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuitbreakers

EN 60947-2:1996/
A2:2001
EN 60947-2:2003

Low-voltage switchgear and controlgear – Part 3: Switches,
disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination
units
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 3: Switches,
disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination
units
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 4-1:
Contactors and motor-starters – Electromechanical
contactors and motor-starters
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 4-1:
Contactors and motor-starters – Electromechanical
contactors and motor-starters

EN 60947-3:1999

SIST EN 60931-2:1999

SIST EN 60931-3:1999
SIST EN 60934:2002

EN 60947-3:1999/
A1:2001

(Datum potekel)
1. 10. 1997

EN 60947-2:1996 in
dopolnila
Opomba 2.1
EN 60947-3:1992 +
A1:1995 + A2:1997
Opomba 2.1
Opomba 3

1. 6. 2006

EN 60947-4-1:1992 +
A1:1995 + A2:1997
Opomba 2.1
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 9. 2003

(Datum potekel)
1. 8. 1998
1. 7. 2004

(Datum potekel)
1. 1. 2002
(Datum potekel)
1. 3. 2004

1. 10. 2005

14331

EN 60947-4-1:2001/
A1:2002

EN 60947-2:1991 +
A1:1993 + A2:1995
Opomba 2.1
EN 60947-2:1996/
A11:1997
Opomba 3
Opomba 3

Stran

EN 60947-4-1:2001

(Datum potekel)
1. 9. 2003
1. 12. 2004

119 / 5. 11. 2004 /

Nizkonapetostne stikalne (in krmilne) naprave – 3.
del: Stikala, ločilniki, ločilna stikala in stikalni aparati z
varovalkami
Nizkonapetostne stikalne (in krmilne) naprave – 3.
SIST EN 60947-3:1998/
A1:2002
del: Stikala, ločilniki, ločilna stikala in stikalni aparati z
varovalkami
Nizkonapetostne stikalne naprave –
SIST EN 60947-4-1:2002
4-1. del: Kontaktorji in motorski zaganjalniki
– Elektromehanski krmilniki in zaganjalniki motorjev*
SIST EN 60947-4-1:2002/ A1:2003 Nizkonapetostne stikalne naprave – 4-1. del:
Kontaktorji in motorski zaganjalniki – Elektromehanski
krmilniki in zaganjalniki motorjev

(Datum potekel)
1. 11. 2001

Št.

SIST EN 60947-3:2000

Opomba 3

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

SIST EN 60947-5-1:2000

SIST EN 60947-5-1:2000/
A1:2000
SIST EN 60947-5-1:2000/
A2:2001
SIST EN 60947-5-1:2000/
A12:2000
SIST EN 60947-5-2:2000
SIST EN 60947-5-2:2000/
A1:2000

SIST EN 60947-5-4:1999

SIST EN 60947-5-5:1999

Low-voltage switchgear and controlgear – Part 4-2:
Contactors and motor-starters – AC semiconductor motor
controllers and starters

EN 60947-4-2:2000

Low-voltage switchgear and controlgear – Part 4-2:
Contactors and motor-starters – AC semiconductor motor
controllers and starters

EN 60947-4-2:2000/
A1:2002

Low-voltage switchgear and controlgear – Part 4-3:
Contactors and motor-starters –
AC semiconductor controllers and contactors for non-motor
loads
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-1: Control
circuit devices and switching elements – Electromechanical
control circuit devices

Nizkonapetostne stikalne naprave –
5-1. del: Krmilne naprave in stikalni elementi
– Elektromehanske krmilne naprave
Nizkonapetostne stikalne naprave –
5-1. del: Krmilne naprave in stikalni elementi
– Elektromehanske krmilne naprave
Nizkonapetostne stikalne naprave –
5-1. del: Krmilne naprave in stikalni elementi
– Elektromehanske krmilne naprave
Nizkonapetostne stikalne naprave –
5-2. del: Krmilne naprave in stikalni elementi – Bližinska
stikala
Nizkonapetostne stikalne naprave –
5-2. del: Krmilne naprave in stikalni elementi – Bližinska
stikala
Nizkonapetostne stikalne naprave –
5-3. del: Krmilne naprave in stikalni elementi – Zahteve za
bližinske naprave z določenim ponašanjem ob okvarnih
razmerah (PDF)
Nizkonapetostne stikalne naprave –
5. del: Krmilne naprave in stikalni elementi – 4. oddelek:
Metode za ocenitev lastnosti nizkoenergijskih kontaktov
– Posebni preskusi
Nizkonapetostne stikalne naprave –
5-5. del: Krmilne naprave in stikalni elementi – Električna
(varnostna) naprava z mehanično zaporno funkcijo za
zaustavitev v sili

Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-1: Control
circuit devices and switching elements – Electromechanical
control circuit devices
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-1: Control
circuit devices and switching elements – Electromechanical
control circuit devices
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-1: Control
circuit devices and switching elements – Electromechanical
control circuit devices –
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-2: Control
circuit devices and switching elements – Proximity switches

EN 60947-5-1:1997/
A1:1999

Datum
prenehanja
domneve6

EN 60947-4-2:1996 +
A1:1997 + A2:1998 +
HD 419. 2 S1:1987
Opomba 2.1
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 12. 2002

EN 60947-4-3:2000

HD 419. 2 S1:1987
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 12. 2002

EN 60947-5-1:1997

EN 60947-5-1:1991
+ A1:1997
+ A12:1997
+ A2:1997
Opomba 2.1
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 7. 1998

EN 60947-5-1:1997/
A2:2000

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 12. 2002

EN 60947-5-1:1997/
A12:1999

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 10. 2002

EN 60947-5-2:1998

EN 60947-5-2:1997
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 10. 2001

Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-2: Control
circuit devices and switching elements – Proximity switches

EN 60947-5-2:1998/
A1:1999

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 8. 2002

Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-3: Control
circuit devices and switching elements – Requirements
for proximity devices with deﬁned behaviour under fault
conditions (PDF)
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5: Control
circuit devices and switching elements – Section 4: Methods
of assessing the performance of low energy contacts
– Special tests
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-5:
Control circuit devices and switching elements – Electrical
emergency stop device with mechanical latching function

EN 60947-5-3:1999

Ne nadomešča standarda

-

EN 60947-5-4:1997

Ne nadomešča standarda

-

EN 60947-5-5:1997

Ne nadomešča standarda

-

1. 3. 2005

(Datum potekel)
1. 8. 2002

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 60947-5-3:2000

Nizkonapetostne stikalne naprave –
4-2. del: Kontaktorji in motorski zaganjalniki
– Polprevodniški krmilniki in zaganjalniki motorjev na
izmenični tok*
Nizkonapetostne stikalne naprave –
4-2. del: Kontaktorji in motorski zaganjalniki
– Polprevodniški krmilniki in zaganjalniki motorjev na
izmenični tok*
Nizkonapetostne stikalne naprave –
4-3. del: Kontaktorji in motorski zaganjalniki,
polprevodniški krmilniki in kontaktorji za izmenični tok za
nemotorske obremenitve*
Nizkonapetostne stikalne naprave –
5-1. del: Krmilne naprave in stikalni elementi
– Elektromehanske krmilne naprave*

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004

SIST EN 60947-4-3:2000

Referenčni dokument4

Št.

SIST EN 60947-4-2:2000/
A1:2002

Naslov standarda v angleškem jeziku3

14332 /

SIST EN 60947-4-2:2000

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Stran

Oznaka standarda1

SIST EN 60947-5-7:2003
SIST EN 60947-6-1:1995
SIST EN 60947-6-1:1995
SIST EN 60947-6-1:1995/
A2:1999
SIST EN 60947-6-2:1998
SIST EN 60947-6-2:1998/
A1:1999
SIST EN 60947-6-2:1998/
A2:2000
SIST EN 60947-6-2:2003
SIST EN 60947-7-1:1995

SIST EN 60947-7-1:2003
SIST EN 60947-7-2:1999

Datum
prenehanja
domneve6

Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-7: Control
EN 60947-5-7:2003
circuit devices and switching elements – Requirements for
proximity devices with analogue output
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 6-1: Multiple EN 60947-6-1:1991
function equipment – Automatic transfer switching equipment

EN 50319:1999
Opomba 2.1

1. 9. 2006

Ne nadomešča standarda

-

Low-voltage switchgear and controlgear – Part 6-1: Multiple EN 60947-6-1:1991/
function equipment – Automatic transfer switching equipment A1:1994

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 10. 2000

Low-voltage switchgear and controlgear – Part 6-1: Multiple EN 60947-6-1:1991/
function equipment – Automatic transfer switching equipment A2:1997

EN 60947-6-1:1991
/A11:1997
Opomba 3
Ne nadomešča standarda

(Datum potekel)
1. 7. 1998

EN 60947-6-2:1993
/A11:1997
Opomba 3
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 7. 1998

EN 60947-6-2:1993 in
dopolnila
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

1. 9. 2005

EN 60947-7-1:1991
/A11:1997
Opomba 3
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 8. 2002

EN 60947-7-1:1991 in
dopolnila
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

1. 10. 2005

EN 60947-7-2:2002

EN 60947-7-2:1995
Opomba 2.1

1. 10. 2005

EN 60947-7-3:2002

Ne nadomešča standarda

-

Low-voltage switchgear and controlgear – Part 6-2: Multiple
function equipment – Control and protective switching
devices (or equipment) (CPS)
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 6-2: Multiple
function equipment – Control and protective switching
devices (or equipment) (CPS)
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 6-2: Multiple
function equipment – Control and protective switching
devices (or equipment) (CPS)
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 6-2: Multiple
function equipment – Control and protective switching
devices (or equipment) (CPS)
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 7-1: Ancillary
equipment – Terminal blocks for copper conductors

EN 60947-6-2:1993

Low-voltage switchgear and controlgear – Part 7-1: Ancillary
equipment – Terminal blocks for copper conductors

EN 60947-7-1:1991/
A1:1999

Low-voltage switchgear and controlgear – Part 7-1: Ancillary
equipment – Terminal blocks for copper conductors

EN 60947-7-1:1991/
A11:1997

Low-voltage switchgear and controlgear – Part 7-1: Ancillary
equipment – Terminal blocks for copper conductors

EN 60947-7-1:2002

Low-voltage switchgear and controlgear – Part 7: Ancillary
equipment – Section 2: Protective conductor terminal blocks
for copper conductors
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 7-2: Ancillary
equipment – Protective conductor terminal blocks for copper
conductors
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 7-3: Ancillary
equipment – Safety requirements for fuse terminal blocks

EN 60947-7-2:1995

EN 60947-6-2:1993/
A1:1997
EN 60947-6-2:1993/
A2:1999
EN 60947-6-2:2003
EN 60947-7-1:1991

-

(Datum potekel)
1. 10. 2001

-

(Datum potekel)
1. 10. 1997

-

14333

SIST EN 60947-7-3:2003

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Stran

SIST EN 60947-7-2:2003

Referenčni dokument4

119 / 5. 11. 2004 /

SIST EN 60947-7-1:1995/
A11:1999

Nizkonapetostne stikalne naprave – 5-7. del: Krmilne
naprave in stikalni elementi – Zahteve za bližinske
naprave z analognim izhodom
Nizkonapetostne stikalne naprave –
6-1. del: Večfunkcijska oprema –
Oprema za samodejno predajanje stikanja
Nizkonapetostne stikalne naprave –
6-1. del: Večfunkcijska oprema –
Oprema za samodejno predajanje stikanja
Nizkonapetostne stikalne naprave –
6-1. del: Večfunkcijska oprema –
Oprema za samodejno predajanje stikanja
Nizkonapetostne stikalne naprave –
6-2. del: Večfunkcijska oprema – Krmilne in zaščitne
stikalne naprave (ali oprema) (CPS)
Nizkonapetostne stikalne naprave –
6-2. del: Večfunkcijska oprema – Krmilne in zaščitne
stikalne naprave (ali oprema) (CPS)
Nizkonapetostne stikalne naprave –
6-2. del: Večfunkcijska oprema – Krmilne in zaščitne
stikalne naprave (ali oprema) (CPS)
Nizkonapetostne stikalne naprave –
6. del:
Večfunkcijska oprema –
2. oddelek: Krmilne in
zaščitne stikalne naprave (ali oprema) (CPS)
Nizkonapetostne stikalne naprave –
7-1. del: Pomožna oprema – Bloki za priključevanje
bakrenih vodnikov
Nizkonapetostne stikalne naprave –
7-1. del: Pomožna oprema – Bloki za priključevanje
bakrenih vodnikov
Nizkonapetostne stikalne naprave –
7-1. del: Pomožna oprema – Bloki za priključevanje
bakrenih vodnikov
Nizkonapetostne stikalne naprave –
7-1. del: Pomožna oprema – Bloki za priključevanje
bakrenih vodnikov
Nizkonapetostne stikalne naprave –
7. del: Pomožna oprema – 2. oddelek: Zaščitni bloki za
priključevanje bakrenih vodnikov
Nizkonapetostne stikalne naprave –
7-2. del: Pomožna oprema – Zaščitni bloki za
priključevanje bakrenih vodnikov
Nizkonapetostne stikalne naprave – 7-3. del: Pomožna
oprema – Varnostne zahteve za skupine sponk za
varovalke

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Št.

SIST EN 60947-7-1:1995/
A1:2000

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

SIST EN 60950-21:

SIST EN 60968:1999
SIST EN 60968:1999/
A1:1999
SIST EN 60968:1999/
A1:2000
SIST EN 60974-1:2000

SIST EN 60974-2:2003
SIST EN 60974-3:2004
SIST EN 60974-5:2002
SIST EN 60974-6:2003

Datum
prenehanja
domneve6

Nizkonapetostne stikalne naprave – 8. del: Krmilne
enote za vgrajeno toplotno zaščito (PTC) rotacijskih
električnih strojev (IEC 60947-8:2003)
Varnost naprav za informacijsko tehnologijo
Varnost naprav za informacijsko tehnologijo

Low-voltage switchgear and controlgear – Part 8: Control
units for built-in thermal protection (PTC) for rotating
electrical machines (IEC 60947-8:2003)
Safety of information technology equipment
Safety of information technology equipment

Varnost naprav za informacijsko tehnologijo

Safety of information technology equipment

Varnost naprav za informacijsko tehnologijo

Safety of information technology equipment

Varnost naprav za informacijsko tehnologijo

Safety of information technology equipment

Varnost naprav za informacijsko tehnologijo

Safety of information technology equipment

Varnost opreme za informacijsko tehnologijo*

Safety of information technology equipment

Oprema za informacijsko tehnologijo – Varnost – 1. del:
Splošne zahteve
Oprema za informacijsko tehnologijo –Varnost – 21. del:
Daljinsko napajanje

Information technologyeq uipment – Safety – Part 1: General EN 60950-1:2001
requirements
Information technology equipment – Safety – Part 21:
EN 60950-21:2003
Remote power feeding

Sijalke za splošno razsvetljavo z vgrajeno predstikalno
napravo – Varnostne zahteve
Sijalke za splošno razsvetljavo z vgrajeno predstikalno
napravo – Varnostne zahteve
Sijalke za splošno razsvetljavo z vgrajeno predstikalno
napravo – Varnostne zahteve
Naprave za obločno varjenje – 1 del: Viri varilnega toka

Self-ballasted lamps for general lighting services – Safety
requirements
Self-ballasted lamps for general lighting services – Safety
requirements
Self-ballasted lamps for general lighting services – Safety
requirements
Arc welding equipment – Part 1: Welding power sources

EN 60968:1990

Ne nadomešča standarda

-

EN 60968:1990/
A1:1993
EN 60968:1990/
A2:1999
EN 60974-1:1998

Opomba 3

Naprave za obločno varjenje – 1 del: Viri varilnega toka*

Arc welding equipment – Part 1: Welding power sources

Naprave za obločno varjenje – 1 del: Viri varilnega toka

Arc welding equipment – Part 1: Welding power sources

Oprema za obločno varjenje -- 2. del: Sistemi s
tekočinskim hlajenjem
Oprema za obločno varjenje -- 3. del: Naprave za obločne
udare in stabilizacijo (IEC 60974-3:2003)
Naprave za obločno varjenje – 5. del: Žični podajalniki*
Oprema za obločno varjenje – 6. del: Napajalni viri za
krajše obremenitve za ročne kovinske obločne varilnike

Arc welding equipment – Part 2: Liquid cooling systems

EN 60974-1:1998/
A1:2000
EN 60974-1:1998/
A2:2003
EN 60974-2:2003

EN 60974-1:1990
Opomba 2.1
EN 50192:1995
Opomba 2.3
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 12. 1998
(Datum potekel)
1. 10. 2002
(Datum potekel)
1. 1. 2001
(Datum potekel)
1. 4. 2003
1. 6. 2006

Ne nadomešča standarda

-

EN 60974-3:2003

Ne nadomešča standarda

-

EN 60974-5:2002
EN 60974-6:2003

Ne nadomešča standarda
Ne nadomešča standarda

-

Arc welding equipment – Part 3: Arc striking and stabilizing
devices (IEC 60974-3:2003)
Arc welding equipment — Part 5: Wire feeders
Arc welding equipment – Part 6: Limited duty manual metal
arc welding power sources

EN 60947-8:2003

Ne nadomešča standarda

-

EN 60950:1992
EN 60950:1992/
A1:1993
EN 60950:1992/
A2:1993
EN 60950:1992/
A3:1995
EN 60950:1992/
A4:1997
EN 60950:1992/
A11:1997
EN 60950:2000

Ne nadomešča standarda
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 3. 2000
(Datum potekel)
1. 3. 2000
(Datum potekel)
1. 1. 2002
(Datum potekel)
1. 8. 2003
(Datum potekel)
1. 8. 2003
1. 1. 2005

Opomba 3
Opomba 3
Opomba 3
Opomba 3
EN 60950:1992
in dopolnila
Opomba 2.1
EN 60950:2000
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

Opomba 3

1. 7. 2006
-

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 60974-1:2000/
A1:2001
SIST EN 60974-1:1998/ A2:2003

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004

SIST EN 60950-1:2003

Referenčni dokument4

Št.

SIST EN 60950:1996
SIST EN 60950:1996/
A1:1996
SIST EN 60950:1996/
A2:1996
SIST EN 60950:1996/
A3:1999
SIST EN 60950:1996/
A4:1999
SIST EN 60950:1996/
A11:1999
SIST EN 60950:2001

Naslov standarda v angleškem jeziku3

14334 /

SIST EN 60947-8:2003

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Stran

Oznaka standarda1

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Referenčni dokument4

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 8. 2003

EN 60998-2-1:1993

Ne nadomešča standarda

-

EN 60998-2-2:1993

Ne nadomešča standarda

-

EN 60998-2-3:1993

Ne nadomešča standarda

-

EN 60998-2-4:1993

Ne nadomešča standarda

-

EN 60999-1:2000

EN 60999-1:1993
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 1. 2003

EN 60999-2:2003

Ne nadomešča standarda

-

EN 61008-1:1994

Ne nadomešča standarda

-

EN 61008-1:1994/
A2:1995

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 7. 2000

Arc welding equipment – Part 7: Torches

EN 60974-7:2000

SIST EN 60974-11:1996

Naprave za obločno varjenje – 11. del: Držala elektrod

Arc welding equipment – Part 11: Electrode holders

EN 60974-11:1995

SIST EN 60974-12:1996

Naprave za obločno varjenje – 12. del: Razstavljivi vtični
spoji za varilne vodnike
Povezovalne naprave v nizkonapetostnih tokokrogih za
uporabo v gospodinjstvu in za podobne namene – 1. del:
Splošne zahteve
Povezovalne naprave v nizkonapetostnih tokokrogih za
uporabo v gospodinjstvu in za podobne namene – 1. del:
Splošne zahteve
Povezovalne naprave v nizkonapetostnih tokokrogih za
uporabo v gospodinjstvu in za podobne namene – 21. del: Posebne zahteve za samostojne povezovalne
naprave z vijačnimi pritrdilnimi enotami
Povezovalne naprave v nizkonapetostnih tokokrogih za
uporabo v gospodinjstvu in za podobne namene – 22. del: Posebne zahteve za samostojne povezovalne
naprave z brezvijačnimi pritrdilnimi enotami
Povezovalne naprave v nizkonapetostnih tokokrogih za
uporabo v gospodinjstvu in za podobne namene – 23. del: Posebne zahteve za samostojne povezovalne
naprave z izolacijo prebodnimi pritrdilnimi enotami
Povezovalne naprave v nizkonapetostnih tokokrogih za
uporabo v gospodinjstvu in za podobne namene – 2-4.
del: Posebne zahteve za ovijalne povezovalne naprave
Povezovalne naprave – Varnostne zahteve za vijačne in
brezvijačne pritrdilne enote za električne bakrene vodnike
– 1. del: Splošne in posebne zahteve za vodnike od 0,5
mm2 do vključno 35 mm2

Arc welding equipment – Part 12: Coupling devices for
EN 60974-12:1995
welding cables
Connecting devices for low-voltage circuits for household and EN 60998-1:1993
similar purposes – Part 1: General requirements

SIST EN 60998-1:1996
SIST EN 60998-1:1996/
A1:2002
SIST EN 60998-2-1:1996

SIST EN 60998-2-2:1996

SIST EN 60998-2-3:1996

SIST EN 60998-2-4:1996
SIST EN 60999-1:2001

SIST EN 60999-2:2003

SIST EN 61008-1:1996
SIST EN 61008-1:1996/
A2:1998

Connecting devices for low-voltage circuits for household and EN 60998-1:1993/
similar purposes – Part 1: General requirements
A1:2001

Connecting devices for low-voltage circuits for household
and similar purposes – Part 2-1: Particular requirements
for connecting devices as separate entities with screw-type
clamping units
Connecting devices for low-voltage circuits for household
and similar purposes – Part 2-2: Particular requirements for
connecting devices as separate entities with screwless-type
clamping units
Connecting devices for low-voltage circuits for household
and similar purposes – Part 2-3: Particular requirements
for connecting devices as separate entities with insulation
piercing clamping units
Connecting devices for low-voltage circuits for household
and similar purposes – Part 2-4: Particular requirements for
twist-on connecting devices
Connecting devices – Electrical copper conductors – Safety
requirements for screw-type and screwless-type clamping
units –
Part 1: General requirements and particular requirements for
clamping units for conductors from 0,2 mm2 up to 35 mm2
(included)
Connecting devices – Electrical copper conductors – Safety
Povezovalne naprave – Varnostne zahteve za vijačne in
brezvijačne pritrdilne enote za električne bakrene vodnike requirements for screw-type and screwless-type clamping
– 2. del: Posebne zahteve za pritrdilne enote za vodnike
units – Part 2: Particular requirements for clamping units
nad 35 mm2 do vključno 300 mm2 (IEC 60999-2:2003)
for conductors above 35 mm˛ up to 300 mm (included) (IEC
60999-2:2003)
Električni pribor – Odklopniki na preostali (diferenčni) tok brez Electrical accessories – Residual current operated circuitbreakers without integral overcurrent protection for household
vgrajene nadtokovne zaščite za uporabo v gospodinjstvu in
and similar uses (RCCB's) – Part 1: General rules
za podobno uporabo (RCCB) – 1. del: Splošna pravila
Električni pribor – Odklopniki na preostali (diferenčni)
Electrical accessories – Residual current operated circuittok brez vgrajene nadtokovne zaščite za uporabo v
breakers without integral overcurrent protection for household
gospodinjstvu in za podobno uporabo (RCCB) – 1. del:
and similar uses (RCCB's) – Part 1: General rules
Splošna pravila

(Datum potekel)
1. 12. 2000
(Datum potekel)
1. 12. 2000
-

14335

(Datum potekel)
1. 12. 2002

Oprema za obločno varjenje – 7. del: Pištole

Stran

EN 50192:1995 +
EN 50078:1993
Opomba 2.1
HD 362 S1:1977
Opomba 2.1
HD 433 S1:1983
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

SIST EN 60974-7:2001

119 / 5. 11. 2004 /

Datum
prenehanja
domneve6

Št.

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

SIST EN 61008-1:1996/
A14:1999
SIST EN 61008-1:1996/
A17:2000
SIST EN 61008-2-1:1996

SIST EN 61008-2-1:1996/
A11:1999

SIST EN 61009-1:1996

SIST EN 61009-1:1996/
A2:1999
SIST EN 61009-1:1996/
A11:1997
SIST EN 61009-1:1996/
A13:1999

Datum
prenehanja
domneve6

Electrical accessories – Residual current operated circuitEN 61008-1:1994/
breakers without integral overcurrent protection for household A11:1995
and similar uses (RCCB's) – Part 1: General rules

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 7. 2000

Electrical accessories – Residual current operated circuitEN 61008-1:1994/
breakers without integral overcurrent protection for household A12:1998
and similar uses (RCCB's) – Part 1: General rules

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 2001

Electrical accessories – Residual current operated circuitEN 61008-1:1994/
breakers without integral overcurrent protection for household A13:1998
and similar uses (RCCB's) – Part 1: General rules

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 3. 2003

Electrical accessories – Residual current operated circuitEN 61008-1:1994/
breakers without integral overcurrent protection for household A14:1998
and similar uses (RCCB's) – Part 1: General rules

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 2001

Electrical accessories – Residual current operated circuitEN 61008-1:1994/
breakers without integral overcurrent protection for household A17:2000
and similar uses (RCCB's) – Part 1: General rules

Opomba 3

-

Residual current operated circuit-breakers without integral
overcurrent protection for household and similar uses
(RCCB's) – Part 2-1: Applicability of the general rules to
RCCB's functionally independent of line voltage

EN 61008-2-1:1994

Ne nadomešča standarda

-

Residual current operated circuit-breakers without integral
overcurrent protection for household and similar uses
(RCCB's) – Part 2-1: Applicability of the general rules to
RCCB's functionally independent of line voltage

EN 61008-2-1:1994/
A11:1998

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 4. 2001

Electrical accessories – Residual current operated circuitbreakers with integral overcurrent protection for household
and similar uses (RCBO's) – Part 1: General rules
Electrical accessories – Residual current operated circuitbreakers with integral overcurrent protection for household
and similar uses (RCBO's) – Part 1: General rules
Electrical accessories – Residual current operated circuitbreakers with integral overcurrent protection for household
and similar uses (RCBO's) – Part 1: General rules
Electrical accessories – Residual current operated circuitbreakers with integral overcurrent protection for household
and similar uses (RCBO's) – Part 1: General rules
Electrical accessories – Residual current operated circuitbreakers with integral overcurrent protection for household
and similar uses (RCBO's) – Part 1: General rules

EN 61009-1:1994

Ne nadomešča standarda

-

EN 61009-1:1994/
A1:1995

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 7. 2000

EN 61009-1:1994/
A2:1998

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 2001

EN 61009-1:1994/
A11:1995

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 7. 2000

EN 61009-1:1994/
A13:1998

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 2001

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 61009-1:1996/
A1:1998

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004

SIST EN 61008-1:1996/
A13:1999

Referenčni dokument4

Št.

SIST EN 61008-1:1996/
A12:1999

Električni pribor – Odklopniki na preostali (diferenčni)
tok brez vgrajene nadtokovne zaščite za uporabo v
gospodinjstvu in za podobno uporabo (RCCB) – 1. del:
Splošna pravila
Električni pribor – Odklopniki na preostali (diferenčni)
tok brez vgrajene nadtokovne zaščite za uporabo v
gospodinjstvu in za podobno uporabo (RCCB) – 1. del:
Splošna pravila
Električni pribor – Odklopniki na preostali (diferenčni)
tok brez vgrajene nadtokovne zaščite za uporabo v
gospodinjstvu in za podobno uporabo (RCCB) – 1. del:
Splošna pravila
Električni pribor – Odklopniki na preostali (diferenčni)
tok brez vgrajene nadtokovne zaščite za uporabo v
gospodinjstvu in za podobno uporabo (RCCB) – 1. del:
Splošna pravila
Električni pribor – Odklopniki na preostali (diferenčni)
tok brez vgrajene nadtokovne zaščite za uporabo v
gospodinjstvu in za podobno uporabo (RCCB) – 1. del:
Splošna pravila
Odklopniki na preostali (diferenčni) tok brez vgrajene
nadtokovne zaščite za uporabo v gospodinjstvu in
za podobno uporabo (RCCB) – 2-1. del: Uporabnost
splošnih pravil za delovanje RCCB, neodvisni od omrežne
napetosti
Odklopniki na preostali (diferenčni) tok brez vgrajene
nadtokovne zaščite za uporabo v gospodinjstvu in
za podobno uporabo (RCCB) – 2-1. del: Uporabnost
splošnih pravil za delovanje RCCB, neodvisni od omrežne
napetosti
Električni pribor – Odklopniki na preostali (diferenčni) tok z
vgrajeno nadtokovno zaščito za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo (RCBO) – 1. del: Splošna pravila
Električni pribor – Odklopniki na preostali (diferenčni) tok z
vgrajeno nadtokovno zaščito za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo (RCBO) – 1. del: Splošna pravila
Električni pribor – Odklopniki na preostali (diferenčni) tok z
vgrajeno nadtokovno zaščito za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo (RCBO) – 1. del: Splošna pravila
Električni pribor – Odklopniki na preostali (diferenčni) tok z
vgrajeno nadtokovno zaščito za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo (RCBO) – 1. del: Splošna pravila
Električni pribor – Odklopniki na preostali (diferenčni) tok z
vgrajeno nadtokovno zaščito za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo (RCBO) – 1. del: Splošna pravila

Naslov standarda v angleškem jeziku3

14336 /

SIST EN 61008-1:1996/
A11:1997

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Stran

Oznaka standarda1

SIST EN 61009-1:1996/
A14:1999
SIST EN 61009-1:1996/
A15:1999
SIST EN 61009-1:1996/
A19:2000
SIST EN 61009-2-1:1996

SIST EN 61009-2-1:1996/
A11:2000

SIST EN 61010-1:2002
SIST EN 61010-2-010:1999

SIST EN 61010-2-010:1999/
A1:1999

SIST EN 61010-2-020:1999/
A1:1999

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Datum
prenehanja
domneve6

Electrical accessories – Residual current operated circuitbreakers with integral overcurrent protection for household
and similar uses (RCBO's) – Part 1: General rules
Electrical accessories – Residual current operated circuitbreakers with integral overcurrent protection for household
and similar uses (RCBO's) – Part 1: General rules
Electrical accessories – Residual current operated circuitbreakers with integral overcurrent protection for household
and similar uses (RCBO's) – Part 1: General rules
Residual current operated circuit-breakers with integral
overcurrent protection for household and similar uses
(RCBO's) – Part 2-1: Applicability of the general rules to
RCBO's functionally independent of line voltage

EN 61009-1:1994/
A14:1998

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 2001

EN 61009-1:1994/
A15:1998

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 3. 2003

EN 61009-1:1994/
A19:2000

Opomba 3

-

EN 61009-2-1:1994

Ne nadomešča standarda

-

Residual current operated circuit-breakers with integral
overcurrent protection for household and similar uses
(RCBO's) – Part 2-1: Applicability of the general rules to
RCBO's functionally independent of line voltage

EN 61009-2-1:1994/
A11:1998

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 4. 2001

Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control, and laboratory use – Part 1: General
requirements
Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control and laboratory use – Part 2-010:
Particular requirements for laboratory equipment for the
heating of materials
Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control and laboratory use – Part 2-010:
Particular requirements for laboratory equipment for the
heating of materials
Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control, and laboratory use – Part 2-010:
Particular requirements for laboratory equipment for the
heating of material
Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control and laboratory use – Part 2-020:
Particular requirements for laboratory centrifuges
Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control and laboratory use – Part 2-020:
Particular requirements for laboratory centrifuges
Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control and laboratory use – Part 2-031:
Particular requirements for hand-held probe assemblies for
electrical measurement and test

EN 61010-1:2001

EN 61010-1:1993 +
A2:1995
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

(Datum potekel)
1. 1. 2004

EN 61010-2-010:1994/
A1:1996

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 12. 2001

EN 61010-2-010:2003

EN 61010-2-010:1994
in dopolnilo
Opomba 2.1

1. 10. 2006

EN 61010-2-020:1994

Ne nadomešča standarda

-

EN 61010-2-020:1994/
A1:1996

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 12. 2001

EN 61010-2-031:1994

Ne nadomešča standarda

-

EN 61010-2-010:1994

-

Stran

SIST EN 61010-2-031:1995

Referenčni dokument4

119 / 5. 11. 2004 /

SIST EN 61010-2-020:1999

14337

Električni pribor – Odklopniki na preostali (diferenčni) tok z
vgrajeno nadtokovno zaščito za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo (RCBO) – 1. del: Splošna pravila
Električni pribor – Odklopniki na preostali (diferenčni) tok z
vgrajeno nadtokovno zaščito za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo (RCBO) – 1. del: Splošna pravila
Električni pribor – Odklopniki na preostali (diferenčni) tok z
vgrajeno nadtokovno zaščito za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo (RCBO) – 1. del: Splošna pravila –
Odklopniki na preostali (diferenčni) tok z vgrajeno
nadtokovno zaščito za uporabo v gospodinjstvu in za
podobno uporabo (RCBO) – 2-1. del: Uporabnost splošnih
pravil za delovanje RCBO, neodvisnih od omrežne
napetosti
Odklopniki na preostali (diferenčni) tok z vgrajeno
nadtokovno zaščito za uporabo v gospodinjstvu in za
podobno uporabo (RCBO) – 2-1. del: Uporabnost splošnih
pravil za delovanje RCBO, neodvisnih od omrežne
napetosti
Varnostne zahteve za električno opremo za meritve,
nadzorovanje in laboratorijsko uporabo – 1. del Splošne
zahteve
Varnostne zahteve za električno opremo za meritve,
nadzorovanje in laboratorijsko uporabo – 2-010. del:
Posebne zahteve za laboratorijsko opremo za segrevanje
materialov
Varnostne zahteve za električno opremo za meritve,
nadzorovanje in laboratorijsko uporabo – 2-010. del:
Posebne zahteve za laboratorijsko opremo za segrevanje
materialov
Varnostne zahteve za električno opremo za meritve,
nadzorovanje in laboratorijsko uporabo – 2-010. del:
Posebne zahteve za laboratorijsko opremo za segrevanje
materialov
Varnostne zahteve za električno opremo za meritve,
nadzorovanje in laboratorijsko uporabo – 2-020. del:
Posebne zahteve za laboratorijske centrifuge
Varnostne zahteve za električno opremo za meritve,
nadzorovanje in laboratorijsko uporabo – 2-020. del:
Posebne zahteve za laboratorijske centrifuge
Varnostne zahteve za električno opremo za meritve,
nadzorovanje in laboratorijsko uporabo – 2-031. del:
Posebne zahteve za sestave ročnih sond za električne
meritve in preskušanje

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Št.

SIST EN 61010-2-010: 2004

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

SIST EN 61010-2-042:1999

SIST EN 61010-2-043:1999

SIST EN 61010-2-045:2002

SIST EN 61010-2-051:1999

SIST EN 61010-2-061:1999

SIST EN 61010-2-061: 2004

SIST EN 61010-2-081:2003

Datum
prenehanja
domneve6

Varnostne zahteve za električno opremo za meritve,
nadzorovanje in laboratorijsko uporabo – 2-032. del:
Posebne zahteve za ročne tokovne klešče za električne
meritve in preskuse
Varnostne zahteve za električno opremo za meritve,
krmiljenje in laboratorijsko uporabo – 2-032. del: Posebne
zahteve za ročna in ročno-vodena zaznavala (senzorje) za
električne preskuse in meritve
Varnostne zahteve za električno opremo za meritve,
nadzorovanje in laboratorijsko uporabo – 2-041. del:
Posebne zahteve za avtoklave s paro za obdelavo
medicinskih materialov in za laboratorijske procese
Varnostne zahteve za električno opremo za meritve,
nadzorovanje in laboratorijsko uporabo – 2-042.
del: Posebne zahteve za avtoklave in sterilizatorje s
toksičnimi plini za obdelavo medicinskih materialov in za
laboratorijske procese
Varnostne zahteve za električno opremo za meritve,
nadzorovanje in laboratorijsko uporabo – 2-043. del:
Posebne zahteve za suhe toplotne sterilizatorje z vročim
zrakom ali inertnim plinom za obdelavo medicinskih
materialov in za laboratorijske procese
Varnostne zahteve za električno opremo za meritve,
nadzorovanje in laboratorijsko uporabo – 2-045. del:
Posebne zahteve za dezinfektorje pralnikov, ki se
uporabljajo v medicini, farmaciji, veterinarstvu in na
laboratorijskih področjih
Varnostne zahteve za električno opremo za meritve,
nadzorovanje in laboratorijsko uporabo – 2-051. del:
Posebne zahteve za laboratorijsko opremo za mehansko
mešanje (materialov in tekočin)
Varnostne zahteve za električno opremo za meritve,
krmiljenje in laboratorijsko uporabo – 2-051. del:
Posebne zahteve za laboratorijsko opremo za mešanje in
premešanje
Varnostne zahteve za električno opremo za meritve,
nadzorovanje in laboratorijsko uporabo – 2-061. del:
Posebne zahteve za laboratorijske atomske spektrometre
s toplotno atomizacijo in ionizacijo
Varnostne zahteve za električno opremo za meritve,
nadzorovanje in laboratorijsko uporabo – 2-061. del:
Posebne zahteve za laboratorijske atomske spektrometre
s toplotno atomizacijo in ionizacijo
Varnostne zahteve za električno opremo za meritve,
nadzorovanje in laboratorijsko uporabo – 2-081. del: Posebne
zahteve za avtomatsko in polavtomatsko laboratorijsko
opremo, ki se uporablja za analizo in druge namene*

Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control, and laboratory use – Part 2-032:
Particular requirements for hand-held current clamps for
electrical measurement and test
Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control, and laboratory use – Part 2-032:
Particular requirements for hand-held and hand-manipulated
current sensors for electrical test and measurement
Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control, and laboratory use – Part 2-041:
Particular requirements for autoclaves using steam for the
treatment of medical materials, and for laboratory processes
Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control, and laboratory use – Part 2-042:
Particular requirements for autoclaves and sterilizers using
toxic gas for the treatment of medical materials, and for
laboratory processes
Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control, and laboratory use – Part 2-043:
Particular requirements for dry heat sterilizers using either
hot air or hot inert gas for the treatment of medical materials,
and for laboratory processes
Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control, and laboratory use – Part 2-045:
Particular requirements for washer disinfectors used in
medical, pharmaceutical, veterinary and laboratory ﬁelds

EN 61010-2-032:1995

Ne nadomešča standarda

-

EN 61010-2-032:2002

EN 61010-2-032:1995
Opomba 2.1

1. 11. 2005

EN 61010-2-041:1996

Ne nadomešča standarda

-

EN 61010-2-042:1997

Ne nadomešča standarda

-

EN 61010-2-043:1997

Ne nadomešča standarda

-

EN 61010-2-045:2000

Ne nadomešča standarda

-

Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control, and laboratory use – Part 2-051:
Particular requirements for laboratory equipment for
mechanical mixing and stirring
Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control, and laboratory use – Part 2-051:
Particular requirements for laboratory equipment for
mechanical mixing and stirring
Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control, and laboratory use – Part 2-061:
Particular requirements for laboratory atomic spectrometers
with thermal atomization and ionization
Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control, and laboratory use – Part 2-061:
Particular requirements for laboratory atomic spectrometers
with thermal atomization and ionization
Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control and laboratoryuse – Part 2-081:
Particular requirements for automatic and semi-automatic
laboratory equipment for analysis and other purposes

EN 61010-2-051:1995

Ne nadomešča standarda

-

EN 61010-2-051:2003

EN 61010-2-051:1995
Opomba 2.1

1. 10. 2006

EN 61010-2-061:1996

Ne nadomešča standarda

-

EN 61010-2-061:2003

EN 61010-2-061:1996
Opomba 2.1

1. 10. 2006

EN 61010-2-081:2002

Ne nadomešča standarda

-

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 61010-2-051: 2004

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004

SIST EN 61010-2-041:1999

Referenčni dokument4

Št.

SIST EN 61010-2-032: 2003

Naslov standarda v angleškem jeziku3

14338 /

SIST EN 61010-2-032:1995

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Stran

Oznaka standarda1

SIST EN 61010-2-081:2003/
A1:2004

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Referenčni dokument4

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Datum
prenehanja
domneve6

Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control and laboratoryuse – Part 031: Safety
requirements for hand-held probe assemblies for electrical
measurement and test
Electrical measuring instruments – X -Y recorders

EN 61010-031:2002

EN 61010-2-031:1994
Opomba 2.1

1. 2. 2005

EN 61028:1993

Ne nadomešča standarda

-

Electrical measuring instruments – X -Y recorders

EN 61028:1993/
A2:1997
EN 61046:1994

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 7. 1998
-

D.C. or a.c. supplied electronic step-down convertors for
ﬁlament lamps – General and safety requirements

EN 61046:1994/
A1:1996

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 9. 1996

Auxiliaries for lamps – Capacitors for use in tubular
ﬂuorescent and other discharge lamp circuits – General and
safety requirements
Auxiliaries for lamps – Capacitors for use in tubular
ﬂuorescent and other discharge lamp circuits – General and
safety requirements
Auxiliaries for lamps – Capacitors for use in tubular
ﬂuorescent and other discharge lamp circuits – General and
safety requirements
Transformers for tubular discharge lamps having a no-load
output voltage exceeding 1 kV (generally called neontransformers) – General and safety requirements

EN 61048:1993

Ne nadomešča standarda

-

EN 61048:1993/
A1:1996

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 9. 2001

EN 61048:1993/
A2:1999

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 10. 2001

EN 61050:1992

Ne nadomešča standarda

-

Transformers for tubular discharge lamps having a no-load
output voltage exceeding 1 kV (generally called neontransformers) – General and safety requirements

EN 61050:1992/
A1:1995

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 7. 2001

Switches for appliances – Part 1: General requirements
Switches for appliances – Part 1: General requirements

Ne nadomešča standarda
Opomba 3

SIST EN 61058-1:2003

Stikala za aparate – 1. del: Splošne zahteve*

Switches for appliances – Part 1: General requirements

EN 61058-1:1992
EN 61058-1:1992/
A1:1993
EN 61058-1:2002

(Datum potekel)
1. 7. 1995
1. 3. 2009

SIST EN 61058-2-1:1999

Stikala za aparate – 2-1. del: Posebne zahteve za vrvična
stikala

Switches for appliances – Part 2-1: Particular requirements
for cord switches

SIST EN 61010-031:2003

SIST EN 61028:1995
SIST EN 61028:1995/
A2:2000
SIST EN 61046:2000
SIST EN 61046:2000/
A1:2001
SIST EN 61048:1999
SIST EN 61048:1999/
A1:1996
SIST EN 61048:1999/
A2:2000
SIST EN 61050:1996

SIST EN 61050:1996/
A1:1999

D.C. or a.c. supplied electronic step-down convertors for
ﬁlament lamps – General and safety requirements

EN 61058-2-1:1993

Ne nadomešča standarda

EN 61058-1:1992 in
dopolnilo
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

-

14339

1. 10. 2006

Stran

Opomba 3

119 / 5. 11. 2004 /

EN 61010-2-081:2002/
A1:2003

Št.

Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control and laboratory use – Part 2-081:
Particular requirements for automatic and semi-automatic
laboratory equipment for analysis and other purposes

SIST EN 61058-1:1995
SIST EN 61058-1:1995

Varnostne zahteve za električno opremo za meritve,
nadzorovanje in laboratorijsko uporabo – 2-081. del:
Posebne zahteve za avtomatsko in polavtomatsko
laboratorijsko opremo, ki se uporablja za analizo in druge
namene
Varnostne zahteve za električno opremo za meritve,
nadzorovanje in laboratorijsko uporabo – 031. del:
Varnostne zahteve za ročne sonde za električne meritve
in preskušanja*
Električni merilni instrumenti – Koordinatni (X-Y)
zapisovalniki
Električni merilni instrumenti – Koordinatni (X-Y)
zapisovalniki
Z enosmernim ali izmeničnim tokom napajani elektronski
pretvorniki za napajanje žarnic – Splošne in varnostne
zahteve
Z enosmernim ali izmeničnim tokom napajani elektronski
pretvorniki za napajanje žarnic – Splošne in varnostne
zahteve
Pribor za sijalke – Kondenzatorji za uporabo v vezjih s
cevastimi ﬂuorescenčnimi in drugimi sijalkami – Splošne in
varnostne zahteve
Pribor za sijalke – Kondenzatorji za uporabo v vezjih s
cevastimi ﬂuorescenčnimi in drugimi sijalkami – Splošne in
varnostne zahteve
Pribor za sijalke – Kondenzatorji za uporabo v vezjih s
cevastimi ﬂuorescenčnimi in drugimi sijalkami – Splošne in
varnostne zahteve
Transformatorji za cevaste sijalke z napetostjo praznega
teka nad 1.000 V
(v splošnem imenovani neonski transformatorji) – Splošne
in varnostne zahteve
Transformatorji za cevaste sijalke z napetostjo praznega
teka nad 1.000 V
(v splošnem imenovani neonski transformatorji) – Splošne
in varnostne zahteve
Stikala za aparate – 1. del: Splošne zahteve
Stikala za aparate – 1. del: Splošne zahteve

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

SIST EN 61095:1995
SIST EN 61095:1995/
A1:2002
SIST EN 61095:1995/
A11:1997
SIST EN 61131-2:1998
SIST EN 61131-2:1998/
A11:1998
SIST EN 61131-2:1998/
A12:2001
SIST EN 61131-2:2004

SIST EN 61138:1999/ A11:2004
SIST EN 61140:2002
SIST EN 61143-1:1999
SIST EN 61143-1:1999/
A1:1999
SIST EN 61143-2:1999
SIST EN 61167:1998

EN 61058-2-1:1993/
A1:1996
EN 61058-2-1:1993/
A11:2002
EN 61058-2-5:1994

Opomba 3

Datum
prenehanja
domneve6

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 9. 2001
1. 3. 2009

Ne nadomešča standarda

-

EN 61058-2-5:1994/ A11:2002

Opomba 3

1. 3. 2009

EN 61071-1:1996

Ne nadomešča standarda

-

Power electronic capacitors – Part 2: Requirements for
disconnecting test on fuses, destruction test, self-healing test
and endurance test
Electromechanical contactors for household and similar
purposes
Electromechanical contactors for household and similar
purposes

EN 61071-2:1996

Ne nadomešča standarda

-

EN 61095:1993

Ne nadomešča standarda

-

EN 61095:1993/
A1:2000

(Datum potekel)
1. 8. 2003

Elektromehanični kontaktorji za stanovanjske in podobne
namene
Programirljivi krmilniki – 2. del: Zahteve za opremo in
preskusi
Programirljivi krmilniki – 2. del: Zahteve za opremo in
preskusi
Programirljivi krmilniki – 2. del: Zahteve za opremo in
preskusi
Programirljivi krmilniki – 2. del: Zahteve za opremo in
preskusi

Electromechanical contactors for household and similar
purposes
Programmable controllers – Part 2: Equipment requirements
and tests
Programmable controllers – Part 2: Equipment requirements
and tests
Programmable controllers – Part 2: Equipment requirements
and tests
Programmable controllers – Part 2: Equipment requirements
and tests

EN 61095:1993/
A11:1996
EN 61131-2:1994

EN 61095:1993
/A11:1996
Opomba 3
Opomba 3

Kabli za prenosno opremo za ozemljevanje in
kratkostikanje*
Kabli za prenosno opremo za ozemljevanje in
kratkostikanje
Zaščita pred električnim udarom – Splošni pogledi na
napeljave (instalacije) in opremo*
Električni merilni instrumneti – Zapisovalniki X-t – 1. del:
Deﬁnicije in zahteve

Cables for portable earthing and shortcircuiting equipment

EN 61138:1997

EN 61131-2:1994 in
dopolnila
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

Cables for portable earthing and short-circuiting equipment

EN 61138:1997/ A11:2003

Opomba 3

1. 2. 2005

Protection against electric shock – Common aspects for
installation and equipment
Electrical measuring instruments – X-t recorders – Part 1:
Deﬁnitions and requirements

EN 61140:2002

Ne nadomešča standarda

-

EN 61143-1:1994

Ne nadomešča standarda

-

Električni merilni instrumneti – Zapisovalniki X-t – 1. del:
Deﬁnicije in zahteve
Električni merilni instrumenti – Zapisovalniki X-t – 2. del:
Priporočene dodatne prekuševalne metode
Sijalke s kovinskimi halidi *

Electrical measuring instruments – X-t recorders – Part 1:
Deﬁnitions and requirements
Electrical measuring instruments – X-t recorders – Part 2:
Recommended additional test methods
Metal halide lamps

EN 61143-1:1994/
A1:1997
EN 61143-2:1994

Opomba 3
Ne nadomešča standarda

(Datum potekel)
1. 7. 2003
-

EN 61167:1994

Ne nadomešča standarda

-

EN 61131-2:1994/
A11:1996
EN 61131-2:1994/
A12:2000
EN 61131-2:2003

Ne nadomešča standarda
Opomba 3
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 9. 1996
(Datum potekel)
1. 12. 1996
(Datum potekel)
1. 1. 2003
1. 5. 2006
-

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 61138:1999

Switches for appliances – Part 2-1: Particular requirements
for cord switches
Switches for appliances – Part 2-1: Particular requirements
for cord switches
Switches for appliances – Part 2-5: Particular requirements
for change-over selectors
Switches for appliances – Part 2-5: Particular requirements
for change-over selectors
Power electronic capacitors – Part 1: General

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004

SIST EN 61071-2:1999

Stikala za aparate – 2-1. del: Posebne zahteve za vrvična
stikala
Stikala za aparate – 2-1. del: Posebne zahteve za vrvična
stikala
Stikala za aparate – 2-5. del: Posebne zahteve za
večpoložajna stikala
Stikala za aparate – 2-5. del: Posebne zahteve za
večpoložajna stikala
Močnostni elektronski kondenzatorji –
1. del: Splošno
Močnostni elektronski kondenzatorji –
2. del: Zahteve za preskus odklopitve varovalk, porušitveni
preskus, samoozdravitveni preskus in zdržljivostni preskus
Elektromehanični kontaktorji za stanovanjske in podobne
namene
Elektromehanični kontaktorji za stanovanjske in podobne
namene

Referenčni dokument4

Št.

SIST EN 61058-2-5:1999/
A11:2004
SIST EN 61071-1:1999

Naslov standarda v angleškem jeziku3

14340 /

SIST EN 61058-2-1:1999/
A1:1999
SIST EN 61058-2-1:1999/
A11:2004
SIST EN 61058-2-5:1999

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Stran

Oznaka standarda1

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Referenčni dokument4

SIST EN 61167:1998/
A1:1998
SIST EN 61167:1998/
A2:1998
SIST EN 61167:1998/
A3:2001
SIST EN 61184:1999

Sijalke s kovinskimi halidi*

Metal halide lamps

Sijalke s kovinskimi halidi*

Metal halide lamps

Sijalke s kovinskimi halidi*

Metal halide lamps

Bajonetni okovi za žarnice in sijalke

Bayonet lampholders

EN 61167:1994/
A1:1995
EN 61167:1994/
A2:1997
EN 61167:1994/
A3:1998
EN 61184:1997

SIST EN 61184:1999/
A1:2002
SIST EN 61187:1999

Bajonetni okovi za žarnice in sijalke

Bayonet lampholders

SIST EN 61195:2000
SIST EN 61199:2000
SIST EN 61204:1999
SIST EN 61210:1999
SIST EN 61230:2000

SIST EN 61242:1997/
A11:
SIST EN 61243-3:2000
SIST EN 61270-1:1999
SIST EN 61293:1999

Ne nadomešča standarda

-

EN 61195:1999

(Datum potekel)
1. 12. 2002
(Datum potekel)
1. 12. 2002

Nizkonapetostne napajalne naprave z enosmernim
izhodom – Zmogljivostne karakteristike in varnostne
zahteve
Povezovalne naprave – Ploščati končniki za hitro spajanje
električnih bakrenih vodnikov – Varnostne zahteve
Delo pod napetostjo – Prenosna oprema za ozemljevanje
ali za ozemljevanje in kratkostikanje (IEC 61230:1993,
spremenjen)*
Delo pod napetostjo – Prenosna oprema za ozemljevanje
ali za ozemljevanje in kratkostikanje
Sedeži, palične skobe (objemke) in pribor za delo pod
napetostjo
Električni pribor – Kabelski bobni za gospodinjske in
podobne namene
Električni pribor – Kabelski bobni za gospodinjske in
podobne namene
Delo pod napetostjo – Napetostni detektorji – Dvopolni
nizkonapetostni tip
Kondenzatorji za mikrovalovne pečice – 1. del: Splošno
Označevanje električne opreme z naznačbami v zvezi z
električnim napajanjem – Varnostne zahteve
Industrijske instalacije za mikrovalovno segrevanje
– Preskuševalne metode za ugotavljanje izhodne moči
Instalacije za visokofekvenčno dielektrično segrevanje
– Preskuševalne metode za ugotavljanje izhodne moči

Low-voltage power supply devices, d.c. output
– Performance characteristics and safety requirements

EN 61204:1995

EN 61195:1994 + A1:1998
Opomba 2.1
EN 61199:1994 + A1:1997
+ A2:1998
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

Connecting devices – Flat quick-connect terminations for
electrical copper conductors – Safety requirements
Live working – Portable equipment for earthing or earthing
and short-circuiting (IEC 61230:1993, modiﬁed)

EN 61210:1995

Ne nadomešča standarda

-

EN 61230:1995

Ne nadomešča standarda

-

Live working – Portable equipment for earthing or earthing
and short-circuiting
Saddles, pole clamps (stick clamps) and accessories for live
working
Electrical accessories – Cable reels for household and similar
purposes
Electrical accessories – Cable reels for household and similar
purposes
Live working – Voltage detectors – Part 3: Two-pole lowvoltage type
Capacitors for microwave ovens – Part 1: General
Marking of electrical equipment with ratings related to
electrical supply – Safety requirements
Industrial microwave heating installations – Test methods for
the determination of power output
High-frequency dielectric heating installations – Test methods
for the determination of power output

EN 61230:1995/
A11:1999
EN 61236:1995

Opomba 3
Ne nadomešča standarda

(Datum potekel)
1. 10. 2002
-

EN 61242:1997
Opomba 11
EN 61242:1997/ A11:2004

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 9. 2002
1. 12. 2004

EN 61243-3:1998

Ne nadomešča standarda

-

EN 61270-1:1996
EN 61293:1994

Ne nadomešča standarda
Ne nadomešča standarda

-

EN 61307:1996

Ne nadomešča standarda

-

EN 61308:1996

Ne nadomešča standarda

-

-

14341

SIST EN 61308:1999

EN 61187:1994

Opomba 3

Stran

SIST EN 61307:1999

Električna in elektronska merilna oprema – Dokumentacija Electrical and electronic measuring equipment
– Documentation
Double-capped ﬂuorescent lamps – Safety speciﬁcations
Fluorescenčne sijalke z dvema vznožkoma – Varnostne
zahteve*
Single-capped ﬂuorescent lamps – Safety speciﬁcations
Fluorescenčne sijalke z enim vznožkom – Varnostne
zahteve*

Opomba 3

119 / 5. 11. 2004 /

SIST EN 61242:1997

EN 61184:1997/ A1:2001

EN 61184:1994 + A1:1996
Opomba 2.1
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 3. 1996
(Datum potekel)
1. 4. 1998
(Datum potekel)
1. 7. 2001
(Datum potekel)
1. 7. 2003
1. 12. 2007

EN 61199:1999

Opomba 3

Datum
prenehanja
domneve6

Št.

SIST EN 61230:2000/
A11:2000
SIST EN 61236:1999

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

SIST EN 61316:2000
SIST EN 61347-1:2002
SIST EN 61347-2-1:2002
SIST EN 61347-2-2:2002

SIST EN 61347-2-3:2002
SIST EN 61347-2-4:2002
SIST EN 61347-2-7:2002
SIST EN 61347-2-8:2002

SIST EN 61347-2-10:2002

SIST EN 61347-2-11:2002
SIST EN 61400-2:1999
SIST EN 61534-1:2004

Datum
prenehanja
domneve6

Safety of machinery – Indication, marking and actuation
EN 61310-1:1995
– Part 1: Requirements for visual, auditory and tactile signals

Ne nadomešča standarda

-

Safety of machinery – Indication, marking and actuation
– Part 2: Requirements for marking
Safety of machinery – Indication, marking and actuation
– Part 3: Requirements for the location and operation of
actuators
Industrial cable reels
Lamp controlgear – Part 1: General and safety requirements

EN 61310-2:1995

Ne nadomešča standarda

-

EN 61310-3:1999

Ne nadomešča standarda

-

EN 61316:1999
EN 61347-1:2001

Ne nadomešča standarda
Ne nadomešča standarda

-

Lamp controlgear – Part 2-1: Particular requirements for
starting devices (other than glow starters)

EN 61347-2-1:2001

EN 60926:1996
in dopolnilo
Opomba 2.1
EN 61046:1994
in dopolnilo
Opomba 2.1

1. 12. 2006

EN 60928:1995 in
dopolnilo
Opomba 2.1
EN 60924:1991
in dopolnilo
Opomba 2.1
EN 60924:1991
in dopolnilo
Opomba 2.1
EN 60920:1991
in dopolnila
Opomba 2.1
EN 60922:1997
Opomba 2.1

1. 12. 2006

Lamp controlgear – Part 2-2: Particular requirements for D.C. EN 61347-2-2:2001
or A.C. supplied electronic step-down convertors for ﬁlament
lamps
Lamp controlgear – Part 2-3: Particular requirements for A.C. EN 61347-2-3:2001
supplied electronic ballasts for ﬂuorescent lamps
Lamp controlgear – Part 2-4: Particular requirements for D.C. EN 61347-2-4:2001
supplied electronic ballasts for general lighting
Lamp controlgear – Part 2-7: Particular requirements for D.C. EN 61347-2-7:2001
supplied electronic ballasts for emergency lighting

1. 12. 2006

1. 12. 2006
1. 12. 2006

Lamp controlgear – Part 2-8: Particular requirements for
ballasts for ﬂuorescent lamps

EN 61347-2-8:2001

1. 12. 2006

Lamp controlgear – Part 2-9: Particular requirements for
ballasts for discharge lamps (excluding ﬂuorescent lamps)

EN 61347-2-9:2001

Lamp controlgear – Part 2-10: Particular requirements
for electronic invertors and convertors for high-frequency
operation of cold start tubular discharge lamps (neon tubes)

EN 61347-2-10:2001

Ne nadomešča standarda

-

Lamp controlgear – Part 2-11: Particular requirements for
miscellaneous electronic circuits used with luminaires

EN 61347-2-11:2001

Ne nadomešča standarda

-

Wind turbine generator systems – Part 2: Safety of small
wind turbines
Powertrack systems – Part 1: General requirements (IEC
60974-3:2003)

EN 61400-2:1996

Ne nadomešča standarda

-

EN 61534-1:2003

Ne nadomešča standarda

-

1. 12. 2006

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 61347-2-9:2002

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004

SIST EN 61310-3:2000

Referenčni dokument4

Št.

SIST EN 61310-2:1999

Varnost postrojev – Kazanje (Indikacija), označevanje
in proženje – 1. del: Zahteve za vidne, slišne in otipne
signale
Varnost postrojev – Kazanje (Indikacija), označevanje in
aktiviranje – 2. del: Zahteve za označevanje
Varnost postrojev – Kazanje, označevanje in aktiviranje
– 3. del: Zahteve za namestitev in obratovanje prožil
(aktuatorjev)
Industrijski koluti za kable*
Krmilne stikalne naprave za sijalke – 1. del: Splošne in
varnostne zahteve
Krmilne stikalne naprave za sijalke –
2-1. del: Posebne zahteve za starterje
(ki niso tlivni starterji)
Krmilne stikalne naprave za sijalke –
2-2. del: Posebne zahteve za enosmerne ali izmenične
elektronske stopenjske pretvornike za sijalke z žarilnimi
nitkami
Krmilne stikalne naprave za sijalke –
2-3. del: Posebne zahteve za izmenične elektronske
balaste za ﬂuorescenčne sijalke
Krmilne stikalne naprave za sijalke –
2-4. del: Posebne zahteve za enosmerne elektronske
balaste za splošno razsvetljavo
Krmilne stikalne naprave za sijalke –
2-7. del: Posebne zahteve za enosmerne elektronske
balaste za nujnostno razsvetljavo
Krmilne stikalne naprave za sijalke –
2-8. del: Posebne zahteve za balaste za ﬂuorescenčne
sijalke
Krmilne stikalne naprave za sijalke –
2-9. del: Posebne zahteve za balaste za razelektrilne
sijalke (razen ﬂuorescenčnih sijalk)
Krmilne stikalne naprave za sijalke –
2-10. del: Posebne zahteve za elektronske razsmernike
in pretvornike za visokofrekvenčno obratovanje cevnih
razelektrilnih sijalk (neonskih sijalk)
Krmilne stikalne naprave za sijalke –
2-11. del: Posebne zahteve za različne elektronske
sisteme v terminalih*
Generatorski sistemi vetrnih turbin –
2. del: Varnost malih vetrnih turbin
Sistemi zbiralčnih vodnikov – 1. del: Splošne zahteve (IEC
60974-3:2003)

Naslov standarda v angleškem jeziku3

14342 /

SIST EN 61310-1:1999

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Stran

Oznaka standarda1

SIST EN 61537:2003
SIST EN 61549:1999
SIST EN 61549:1999/
A1:1999
SIST EN 61549:1999/
A2:2002
SIST EN 61549:2004
SIST EN 61557-1:2000

SIST EN 61557-2:2000

SIST EN 61557-3:2000

SIST EN 61557-4:2000

SIST EN 61557-5:2000

Sistemi kabelskih polic in sistemi kabelskih lestev za
urejanje okablenja*
Razne žarnice in sijalke
Razne žarnice in sijalke

Cable tray systems and cable ladder systems for cable
management
Miscellaneous lamps
Miscellaneous lamps

Razne žarnice in sijalke

Miscellaneous lamps

Razne žarnice in sijalke (IEC 61549:2003)

Miscellaneous lamps (IEC 61549:2003)

Električna varnost v nizkonapetostnih distribucijskih
sistemih z napetostma do 1 kV (ac) in 1,5 kV (dc)
– Oprema za preskušanje, meritve ali nadzorovanje
zaščitnih ukrepov – 1. del: Splošne zahteve
Električna varnost v nizkonapetostnih distribucijskih sistemih
z napetostma do 1 kV (ac) in 1,5 kV (dc) – Oprema za
preskušanje, meritve ali nadzorovanje zaščitnih ukrepov
– 2. del: Izolacijska rezistanca (ohmska upornost)
Električna varnost v nizkonapetostnih distribucijskih
sistemih z napetostma do 1 kV (ac) in 1,5 kV (dc)
– Oprema za preskušanje, meritve ali nadzorovanje
zaščitnih ukrepov – 3. del: Zančna impedanca
Električna varnost v nizkonapetostnih distribucijskih
sistemih z napetostma do 1 kV (ac) in 1,5 kV (dc)
– Oprema za preskušanje, meritve ali nadzorovanje
zaščitnih ukrepov – 4. del: Rezistanca (ohmska upornost)
ozemljitvenega priključka in izenačitve potencialov
Električna varnost v nizkonapetostnih distribucijskih
sistemih z napetostma do 1 kV (ac) in 1,5 kV (dc)
– Oprema za preskušanje, meritve ali nadzorovanje
zaščitnih ukrepov – 5. del: Ozemljitvena rezistanca
(ohmska upornost)
Električna varnost v nizkonapetostnih distribucijskih
sistemih z napetostma do 1 kV (ac) in 1,5 kV (dc)
– Oprema za preskušanje, meritve ali nadzorovanje
zaščitnih ukrepov – 6. del: Naprave na preostali
(residualni) tok v sistemih TT, NT in IT
Električna varnost v nizkonapetostnih distribucijskih
sistemih z napetostma do 1 kV (ac) in 1,5 kV (dc)
– Oprema za preskušanje, meritve ali nadzorovanje
zaščitnih ukrepov – 7. del: Fazno zaporedje
Električna varnost v nizkonapetostnih distribucijskih
sistemih z napetostma do 1 kV (ac) in 1,5 kV (dc)
– Oprema za preskušanje, meritve ali nadzorovanje
zaščitnih ukrepov – 8. del: Naprave za nadzorovanje
izolacije v sistemih IT

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1
EN 61557-1:1997
kV a.c. and 1,5 kV d.c. – Equipment for testing, measuring
or monitoring of protective measures – Part 1: General
requirements
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1
EN 61557-2:1997
kV a.c. and 1,5 kV d.c. – Equipment for testing, measuring
or monitoring of protective measures – Part 2: Insulation
resistance
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1
EN 61557-3:1997
kV a.c. and 1,5 kV d.c. – Equipment for testing, measuring or
monitoring of protective measures – Part 3: Loop impedance

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Datum
prenehanja
domneve6

EN 61537:2001

Ne nadomešča standarda

-

EN 61549:1996
EN 61549:1996/
A1:1997
EN 61549:1996/
A2:2001
EN 61549:2003

Ne nadomešča standarda
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 4. 2003
(Datum potekel)
1. 8. 2003
1. 6. 2006

Opomba 3
EN 61549:1996
in dopolnila
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

-

Ne nadomešča standarda

-

Ne nadomešča standarda

-

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1
kV a.c. and 1,5 kV d.c. – Equipment for testing, measuring
or monitoring of protective measures – Part 4: Resistance of
earth connection and equipotential bonding

EN 61557-4:1997

Ne nadomešča standarda

-

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1
kV a.c. and 1,5 kV d.c. – Equipment for testing, measuring
or monitoring of protective measures – Part 5: Resistance
to earth

EN 61557-5:1997

Ne nadomešča standarda

-

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1
EN 61557-6:1998
kV a.c. and 1,5 kV d.c. – Equipment for testing, measuring or
monitoring of protective measures – Part 6: Residual current
devices (RCD) in TT, TN and IT systems

Ne nadomešča standarda

-

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1
EN 61557-7:1997
kV a.c. and 1,5 kV d.c. – Equipment for testing, measuring or
monitoring of protective measures – Part 7: Phase sequence

Ne nadomešča standarda

-

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1
kV a.c. and 1,5 kV d.c. – Equipment for testing, measuring
or monitoring of protective measures – Part 8: Insulation
monitoring devices for IT systems

Ne nadomešča standarda

-

EN 61557-8:1997

Stran

SIST EN 61557-8:2000

Referenčni dokument4

119 / 5. 11. 2004 /

SIST EN 61557-7:2000

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Št.

SIST EN 61557-6:1999

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

14343

SIST EN 61558-1:1999/
A1:1999
SIST EN 61558-1:1999/ A11:2003
SIST EN 61558-2-1:1999
SIST EN 61558-2-2:1999
SIST EN 61558-2-3:2000

SIST EN 61558-2-4:1999

SIST EN 61558-2-6:1999
SIST EN 61558-2-7:1999
SIST EN 61558-2-7:1999/
A11:2003
SIST EN 61558-2-8:2000

Datum
prenehanja
domneve6

Električna varnost v nizkonapetostnih razdeljevalnih
sistemih za izmenične napetosti do 1 kV in enosmerne
napetosti do 1,5 kV – Oprema za preskušanje, merjenje
ali nadzorovanje zaščitnih ukrepov – 9. del: Oprema
za ugotavljanje mesta izolacijske okvare v sistemih IT
(informacijske tehnike/tehnologije)*
Električna varnost v nizkonapetostnih razdeljevalnih sistemih
za izmenične napetosti do 1 kV in enosmerne napetosti do
1,5 kV – Oprema za preskušanje, merjenje ali nadzorovanje
zaščitnih ukrepov – 10. del: Kombinirana merilna oprema za
testiranje, merjenje ali nadzor zaščitnih ukrepov
Varnost močnostnih transformatorjev, napajalnih enot in
podobnega – 1. del: Splošne zahteve in preskusi
Varnost močnostnih transformatorjev, napajalnih enot in
podobnega – 1. del: Splošne zahteve in preskusi
Varnost močnostnih transformatorjev, napajalnih enot in
podobnega – 1. del: Splošne zahteve in preskusi
Varnost močnostnih transformatorjev, napajalnih enot
in podobnega – 2-1. del: Posebne zahteve za ločilne
transformatorje za splošno uporabo
Varnost močnostnih transformatorjev, napajalnih enot
in podobnega – 2-2. del: Posebne zahteve za kontrolne
transformatorje
Varnost močnostnih transformatorjev, napajalnih enot in
podobnih naprav –
2-3. del: Posebne zahteve za vžigalne transformatorje za
plinske in oljne gorilnike (IEC 61558-2-3:1999)*
Varnost močnostnih transformatorjev, napajalnih enot
in podobnega – 2-4. del: Posebne zahteve za ločilne
transformatorje za splošno uporabo
Varnost močnostnih transformatorjev, napajalnih
enot in podobnega – 2-5. del: Posebne zahteve za
transformatorje za brivnike in za napajalnike brivnikov
Varnost močnostnih transformatorjev, napajalnih enot
in podobnega – 2-6. del: Posebne zahteve za varnost
ločilnih transformatorjev za splošno uporabo
Varnost močnostnih transformatorjev, napajalnih
enot in podobnega – 2-7. del: Posebne zahteve za
transformatorje za igrače
Varnost močnostnih transformatorjev, napajalnih
enot in podobnega – 2-7. del: Posebne zahteve za
transformatorje za igrače
Varnost močnostnih transformatorjev, napajalnih enot in
podobno – 2-8. del: Posebne zahteve za transformatorje
za zvonce in gonge

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1
kV a.c. and 1,5 kV d.c. – Equipment for testing, measuring
or monitoring of protective measures – Part 9: Equipment for
insulation fault location in IT systems

EN 61557-9:1999

Ne nadomešča standarda

-

Electrical safety in low voltage distribution systems up
to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing,
measuring or monitoring of protective measures – Part 10:
Combined measuring equipment for testing, measuring or
monitoring of protective measures
Safety of power transformers, power supply units and similar
– Part 1: General requirements and tests
Safety of power transformers, power supply units and similar
– Part 1: General requirements and tests
Safety of power transformers, power supply units and similar
– Part 1: General requirements and tests
Safety of power transformers, power supply units and
similar – Part 2-1: Particular requirements for separating
transformers for general use
Safety of power transformers, power supply units and similar
– Part 2-2: Particular requirements for control transformers

EN 61557-10:2001

Ne nadomešča standarda

-

EN 61558-1:1997

EN 60742:1995
Opomba 2.3
Opomba 3

1. 12. 2005

EN 61558-1:1997/
A1:1998
EN 61558-1:1997/ A11:2003

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 2001
1. 12. 2005

EN 61558-2-1:1997

Ne nadomešča standarda

-

EN 61558-2-2:1998

Ne nadomešča standarda

-

Safety of power transformers, power supply units and similar
devices – Part 2-3: Particular requirements for ignition
transformers for gas and oil burners (IEC 61558-2-3:1999)

EN 61558-2-3:2000

Ne nadomešča standarda

-

Safety of power transformers, power supply units and similar
– Part 2-4: Particular requirements for isolating transformers
for general use
Safety of power transformers, power supply units and similar
– Part 2-5: Particular requirements for shaver transformers
and shaver supply units
Safety of power transformers, power supply units and
similar – Part 2-6: Particular requirements for safety isolating
transformers for general use
Safety of power transformers, power supply units and similar
– Part 2-7: Particular requirements for transformers for toys

EN 61558-2-4:1997

EN 60742:1995
Opomba 2.3

(Datum potekel)
1. 8. 2001

EN 61558-2-5:1998

EN 60742:1995
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 1. 2002

EN 61558-2-6:1997

EN 60742:1995
Opomba 2.3

(Datum potekel)
1. 8. 2001

EN 61558-2-7:1997

EN 60742:1995
Opomba 2.3

(Datum potekel)
1. 8. 2001

Safety of power transformers, power supply units and similar
– Part 2-7: Particular requirements for transformers for toys

EN 61558-2-7:1997/ A11:2002

Opomba 3

1. 9. 2005

Safety of power transformers, power supply units and
similar – Part 2-8: Particular requirements for bell and chime
transformers

EN 61558-2-8:1998

EN 60742:1995
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 7. 2001

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 61558-2-5:1999

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004

SIST EN 61558-1:1999

Referenčni dokument4

Št.

SIST EN 61557-10:2002

Naslov standarda v angleškem jeziku3

14344 /

SIST EN 61557-9:2000

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Stran

Oznaka standarda1

SIST EN 61558-2-9:2003

SIST EN 61558-2-12:2002

SIST EN 61558-2-13:2000

SIST EN 61558-2-15:2002

SIST EN 61558-2-17:1999

SIST EN 61558-2-19:2002

SIST EN 61558-2-20:2001

EN 61800-5-1:
SIST EN 61812-1:1999

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Safety of power transformers, power supply units and similar
products – Part 2-9: Particular requirements for transformers
for class III handlamps for tungsten ﬁlament lamps

EN 61558-2-9:2003

EN 60742:1995
Opomba 2.1

1. 12. 2005

Safety of power transformers, power supply units and similar
devices – Part 2-12: Particular requirements for constant
voltage transformers

EN 61558-2-12:2001

Ne nadomešča standarda

-

Safety of power transformers, power supply units and similar
devices – Part 2-13: Particular requirements for autotransformers for general use

EN 61558-2-13:2000

Ne nadomešča standarda

-

Safety of power transformers, power supply units and similar EN 61558-2-15:2001
– Part 2-15: Particular requirements for isolating transformers
for the supply of medical locations

Ne nadomešča standarda

-

Safety of power transformers, power supply units and similar
– Part 2-17: Particular requirements for transformers for
switch mode power supplies

EN 61558-2-17:1997

Ne nadomešča standarda

-

Safety of power transformers, power supply units and similar
devices – Part 2-19: Particular requirements for perturbation
attenuation transformers

EN 61558-2-19:2001

Ne nadomešča standarda

-

Safety of power transformers, power supply units and
similar devices – Part 2-20: Particular requirements for small
reactors (IEC 61558-2-20:2000)

EN 61558-2-20:2000

Ne nadomešča standarda

-

Safety of power transformers, power supply units and similar
devices – Part 2-23: Particular requirements for transofrmers
for construction sites (IEC 61558-2-23:2000)

EN 61558-2-23:2000

Ne nadomešča standarda

-

Electric appliances connected to the water mains
– Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets

EN 61770:1999

(Datum potekel)
1. 4. 2002

Sistemi na električni pogon z nastavljivo hitrostjo
– 5-1. del: Varnostne zahteve – Električne, toplotne in
energijske
Določeni časovni releji za industrijsko uporabo – 1. del:
Zahteve in preskusi
Določeni časovni releji za industrijsko uporabo – 1. del:
Zahteve in preskusi
Napajalni sistem za električna vozila – 1. del: Splošne
zahteve*

Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-1:
Safety requirewments – Electrical, thermal and energy

EN 61800-5-1:2003

EN 50084:1992
+ A1:1998
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

Speciﬁed time relays for industrial use – Part 1:
Requirements and tests
Speciﬁed time relays for industrial use – Part 1:
Requirements and tests
Electric vehicle conductive charging system – Part 1: General
requirements

EN 61812-1:1996

Ne nadomešča standarda

-

EN 61812-1:1996/
A11:1999
EN 61851-1:2001

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 1. 2002
-

-

14345

Varnost elektroenergetskih transformatorjev, napajalnih
enot in podobnih proizvodov - 2-9. del: Posebne zahteve
za transformatorje za ročne svetilke razreda III z žarnicami
z wolframovo nitko
Varnost močnostnih transformatorjev, napajalnih enot in
podobnih naprav –
2-12. del: Posebne zahteve za transformatorje s
konstantno napetostjo*
Varnost močnostnih transformatorjev, napajalnih enot in
podobnih naprav –
2-13. del: Posebne zahteve za avtotransformatorje za
splošno uporabo*
Varnost močnostnih transformatorjev, napajalnih enot in
podobnih naprav –
2-15. del: Posebne zahteve za izolacijske transformatorje
za napajanje medicinskih lokacij*
Varnost močnostnih transformatorjev, napajalnih enot in
podobnih naprav –
2-17. del: Posebne zahteve za transformatorje za stikalne
napajalnike*
Varnost močnostnih transformatorjev, napajalnih enot in
podobnih naprav –
2-19. del: Posebne zahteve za transformatorje za dušenje
motenj*
Varnost močnostnih transformatorjev, napajalnih enot in
podobnega –
2-20. del: Posebne zahteve za majhne reaktorje (IEC
61558-2-20:2000)*
Varnost močnostnih transformatorjev, napajalnih enot in
podobnega –
2-23. del: Posebne zahteve za transformatorje na
gradbiščih (IEC 61558-2-23:2000)*
Električne naprave, priključene na vodovod – Izogibanje
povratnemu vodnemu toku in slabim pritrditvam cevi*

Ne nadomešča standarda

Datum
prenehanja
domneve6

Stran

SIST EN 61812-1:1999/
A11:2000
SIST EN 61851-1:2002

Referenčni dokument4

119 / 5. 11. 2004 /

SIST EN 61770:2000

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Št.

SIST EN 61558-2-23:2001

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

SIST EN 61984:2002
SIST EN 62020:2000
SIST EN 62035:2000
SIST EN 62040-1-1:2003
SIST EN 62040-1-2:2003

SIST EN 62094-1:2004
SIST EN 62094-1:2004/ A11:2004
SIST EN 62196-1:2004

SIST HD 21.1 S4:2003

Electric vehicle conductive charging system – Part 21:
Electric vehicle requirements for conductive connection to an
a.c/d.c. supply
Electric vehicle conductive charging system – Part 22: AC
electric vehicle charging station
Power capacitors – Low-voltage power factor correction
banks
Connectors – Safetyrequirem ents and tests
Electrical accessories – Residual current monitors for
household and similar uses (RCMs)

Kabli z izolacijo PVC za naznačene napetosti do vključno
450/750 V – 2. del: Preskuševalne metode

SIST HD 21.2 S3:1998/ A1:2003

Kabli z izolacijo PVC za naznačene napetosti do vključno
450/750 V – 2. del: Preskuševalne metode
Kabli z izolacijo PVC za naznačene napetosti do vključno
450/750 V – 3. del: Neoplaščeni kabli za stalna ožičenja

SIST HD 21.3 S3:1998
SIST HD 21.3 S3:1998/
A1:2000

Kabli z izolacijo PVC za naznačene napetosti do vključno
450/750 V – 3. del: Neoplaščeni kabli za stalna ožičenja

Datum
prenehanja
domneve6

EN 61851-21:2002

Ne nadomešča standarda

-

EN 61851-22:2002

Ne nadomešča standarda

-

EN 61921:2003

Ne nadomešča standarda

-

EN 61984:2001
EN 62020:1998

Ne nadomešča standarda
Ne nadomešča standarda

-

Discharge lamps (excluding ﬂuorescent lamps) – Safety
EN 62035:2000
speciﬁcations
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1-1: General and EN 62040-1-1:2003
safety requirements for UPS used in operator access areas
(IEC 62040-1-1:2002 + Corrigendum 2002)
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1-2: General
EN 62040-1-2:2003
and safety requirements for UPS used in restricted access
locations (IEC 62040-1-2:2002 + Corrigemdum 2002)

Ne nadomešča standarda

-

EN 50091-1-1:1996
Opomba 2.1

1. 11. 2005

EN 50091-1-2:1998
Opomba 2.1

1. 11. 2005

Indicator light units for household and similar ﬁxed-electrical
installations – Part 1: General requirements (IEC 620941:2002)
Indicator light units for household and similar ﬁxed-electrical
installations – Part 1: General requirements
Plugs, socket-outlets, vehicle couplers and vehicle inlets
– Conductive charging of electric vehicles – Part 1: Charging
of electric vehicles up to 250 A a.c. and 400 A d.c. (IEC
62196-1:2003)
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V
and having thermoplastic insulation – Part 1: General
requirements
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and
having thermoplastic insulation – Part 2: Test methods

EN 62094-1:2003

Ne nadomešča standarda

-

EN 62094-1:2003/ A11:2003

Opomba 3

1. 7. 2006

EN 62196-1:2003

Ne nadomešča standarda

-

HD 21.1 S4:2002

HD 21.1 S3:1997
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 9. 2003

HD 21.2 S3:1997

HD 21.2 S2:1990 +
A2:1990 + A3:1993 +
A6:1995 + A4:1993 +
A11:1995 + A13:1995
Opomba 2.1
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 6. 1999

Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and
having thermoplastic insulation – Part 2: Test methods
Polyvinyl chloride insulated cables
of rated voltages up to and including 450/750 V – Part 3:
Non-sheathed cables for ﬁxed wiring
Polyvinyl chloride insulated cables
of rated voltages up to and including 450/750 V – Part 3:
Non-sheathed cables for ﬁxed wiring

HD 21.2 S3:1997/
A1:2002
HD 21.3 S3:1995
HD 21.3 S3:1995/
A1:1999

Ne nadomešča standarda
Opomba 3

(Datu potekel) 1.
9. 2003
(Datum potekel)
1. 8. 2001

Uradni list Republike Slovenije

SIST HD 21.2 S3:1998

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004

SIST EN 61921:2003

Prevodni polnilni sistem za električna vozila – 21. del:
Zahteve električnih vozil za prevodno povezavo na
Izmeničn/enosmerno napajanje*
Prevodni polnilni sistem za električna vozila – 22. del:
Polnilna postaja za električne vozila na izmenični tok*
Močnostni kondenzatorji – Nizkonapetostni sistemi za
popravljanje faktorja
Konektroji – Varnostne zahteve in preskusi*
Električni pribor – Nadzorna naprava na preostali
(diferenčni) tok za uporabo v gospodinjstvu in za podobno
uporabo (RCM)
Razelektrilne sijalke (ﬂuorescenčne sijalke) – Varnostne
speciﬁkacije*
Neprekinitveni napajalni sistemi (UPS) – 1-1. del: Splošne
in varnostne zahteve za UPS, ki se uporabljajo na mestih v
dosegu obratovalca (IEC 62040-1-1:2002 + popravek 2002)
Neprekinitveni napajalni sistemi (UPS) -- 1-2. del: Splošne
in varnostne zahteve za UPS, ki se uporabljajo na mestih
z omejeno dostopnostjo (IEC 62040-1-2:2002 + popravek
2002)
Svetlobne označevalne enote za gospodinjstva in
podobne stalne električne instalacije -- 1. del: Splošne
zahteve (IEC 62094-1:2002)
Svetlobni indikatorji za gospodinjstva in podobne stalne
električne instalacije – 1. del: Splošne zahteve
Vtiči, izvodi (priključki) vtičnic, spojke na vozilih in uvodi na
vozilih – Konduktivno napajanje električnih vozil – 1. del:
Napajanje električnih vozil z izmeničnimi tokovi do 250 A
in enosmernimi okovi do 400 A (IEC 62196-1:2003)
Kabli z izolacijo PVC za naznačene napetosti do vključno
450/750 V – 1. del: Splošne zahteve

Referenčni dokument4

Št.

SIST EN 61851-22:2002

Naslov standarda v angleškem jeziku3

14346 /

SIST EN 61851-21:2002

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Stran

Oznaka standarda1

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

SIST HD 21.5 S3:1998/
A1:2000

Kabli z izolacijo PVC za naznačene napetosti do vključno
450/750 V – 5. del: Zvijavi kabli (vrvice)

SIST HD 21.5 S3:1998/
A2:2002

Kabli z izolacijo PVC za naznačene napetosti do vključno
450/750 V – 5. del: Zvijavi kabli (vrvice)

SIST HD 21.7 S2:1998

Kabli z izolacijo PVC za naznačene napetosti do vključno
450/750 V – 7. del: Enožilni neoplaščeni kabli za notranje
ožičenje za delovno temperaturo vodnika 90 °C

SIST HD 21.7 S2:1998/
A1:2000

Kabli z izolacijo PVC za naznačene napetosti do vključno
450/750 V – 7. del: Enožilni neoplaščeni kabli za notranje
ožičenje za delovno temperaturo vodnika 90 °C

SIST HD 21.8 S2:2000

Kabli z izolacijo PVC za naznačene napetosti do vključno
450/750 V – 8. del: Enožilni neoplaščeni kabli za okrasne
verige
Kabli z izolacijo PVC za naznačene napetosti do vključno
450/750 V – 9. del: Enožilni neoplaščeni kabli za
polaganje pri nizkih temperaturah
Kabli z izolacijo PVC za naznačene napetosti do vključno
450/750 V – 9. del: Enožilni neoplaščeni kabli za
polaganje pri nizkih temperaturah
Kabli z izolacijo PVC za naznačene napetosti do vključno
450/750 V –
10. del: Raztegljivi priključki
Kabli z izolacijo PVC za naznačene napetosti do vključno
450/750 V –
11. del: Kabli za svetilke
Kabli z izolacijo PVC za naznačene napetosti do vključno
450/750 V –
11. del: Kabli za svetilke
Kabli z izolacijo PVC za naznačene napetosti do vključno
450/750 V –
12. del: Toplotno odporni zvijavi kabli (vrvice)
Kabli z izolacijo PVC za naznačene napetosti do vključno
450/750 V –
12. del: Toplotno odporni zvijavi kabli (vrvice)

SIST HD 21.9 S2:1998
SIST HD 21.9 S2:1998/
A1:2000
SIST HD 21.10 S2:2002
SIST HD 21.11 S1:1998
SIST HD 21.11 S1:1998/
A1:2002
SIST HD 21.12 S1:1998
SIST HD 21.12 S1:1998/
A1:2002

Polyvinyl chloride insulated cables
of rated voltages up to and including 450/750 V – Part 4:
Sheathed cables for ﬁxed wiring
Polyvinyl chloride insulated cables
of rated voltages up to and including 450/750 V – Part 5:
Flexible cables (cords)
Polyvinyl chloride insulated cables
of rated voltages up to and including 450/750 V – Part 5:
Flexible cables (cords)
Polyvinyl chloride insulated cables
of rated voltages up to and including 450/750 V – Part 5:
Flexible cables (cords)
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to
and including 450/750 V – Part 7: Single core non-sheathed
cables for internal wiring for a conductor temperature of 90
°C
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to
and including 450/750 V – Part 7: Single core non-sheathed
cables for internal wiring for a conductor temperature of 90
°C
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to
and including 450/750 V – Part 8: Single core non-sheathed
cables for decorative chains
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to
and including 450/750 V – Part 9: Single core non-sheathed
cable for installation at low temperatures
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to
and including 450/750 V – Part 9: Single core non-sheathed
cable for installation at low temperatures
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to
and including 450/750 V – Part 10: Extensible leads

HD 21.4 S2:1990

HD 21.4 S2:1982
Opomba 2.1

-

HD 21.5 S3:1994

Ne nadomešča standarda

-

HD 21.5 S3:1994/
A1:1999

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 8. 2001

HD 21.5 S3:1994/
A2:2001

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 4. 2003

HD 21.7 S2:1996

HD 21.7 S1:1990 +
A1:1992 + A2:1993
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 9. 1997

HD 21.7 S2:1996/
A1:1999

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 8. 2001

HD 21.8 S2:1999

HD 21.8 S1:1990 +
A2:1994
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

(Datum potekel)
1. 8. 2001

HD 21.9 S2:1995/
A1:1999

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 8. 2001

HD 21.10 S2:2001

HD 21.10 S1:1993
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 8. 2003

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to
and including 450/750 V – Part 11: Cables for luminaires

HD 21.11 S1:1995

Ne nadomešča standarda

-

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to
and including 450/750 V – Part 11: Cables for luminaires

HD 21.11 S1:1995/
A1:2001

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 8. 2003

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to
and including 450/750 V – Part 12: Heat-resistant ﬂexible
cables (cords)
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to
and including 450/750 V – Part 12: Heat-resistant ﬂexible
cables (cords)

HD 21.12 S1:1994

Ne nadomešča standarda

-

HD 21.12 S1:1994/
A1:2001

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 8. 2003

HD 21.9 S2:1995

-

14347

Kabli z izolacijo PVC za naznačene napetosti do vključno
450/750 V – 5. del: Zvijavi kabli (vrvice)

Datum
prenehanja
domneve6

Stran

SIST HD 21.5 S3:1998

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004 /

Kabli z izolacijo PVC za naznačene napetosti do vključno
450/750 V – 4. del: Oplaščeni kabli za stalna ožičenja

Referenčni dokument4

Št.

SIST HD 21.4 S2:1998

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

SIST HD 22.1 S4:2003
SIST HD 22.2 S3:1998

SIST HD 22.2 S3:1998/ A1:2003
SIST HD 22.3 S3:1999
SIST HD 22.3 S3:1999/
A1:1999
SIST HD 22.4 S3:1998

SIST HD 22.6 S2:1998/
A1:1999
SIST HD 22.7 S2:1998

SIST HD 22.7 S2:1998/
A1:1999

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up
to and including 450/750 V – Part 13: Oil resistant PVC
sheathed cables with two or more conductors
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up
to and including 450/750 V – Part 13: Oil resistant PVC
sheathed cables with two or more conductors
Cables of rated voltage up to and including 450/750 V
and having thermoplastic insulation – Part 14: Flexible
cables (cords), insulated and sheathed with halogen-free
thermoplastic compounds
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and
having cross-linked insulation – Part 1: General requirements
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V – Part 2: Test methods

HD 21.13 S1:1995

Ne nadomešča standarda

-

HD 21.13 S1:1995/
A1:2001

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 8. 2003

HD 21.14 S1:2003

Ne nadomešča standarda

-

HD 22.1 S4:2002

(Datum potekel)
1. 9. 2003
(Datum potekel)
1. 6. 1999

Kabli z naznačenimi vrednostmi do vključno 450/750 V in
s prečno povezano izolacijo – 2. del: Preskušalne metode
Kabli z gumijasto izolacijo za naznačene napetosti do
vključno 450/750 V – 3. del: Kabli s toplotno odporno
silikonsko gumijasto izolacijo
Kabli z gumijasto izolacijo za naznačene napetosti do
vključno 450/750 V – 3. del: Kabli s toplotno odporno
silikonsko gumijasto izolacijo
Kabli z gumijasto izolacijo za naznačene napetosti do
vključno 450/750 V –
4. del: Vrvice in zvijavi kabli
Kabli z gumijasto izolacijo za naznačene napetosti do
vključno 450/750 V – 4. del: Vrvice in zvijavi kabli
Kabli z gumijasto izolacijo za naznačene napetosti do
vključno 450/750 V – 4. del: Vrvice in zvijavi kabli
Kabli z gumijasto izolacijo za naznačene napetosti do
vključno 450/750 V – 6. del: Kabli za obločno varjenje
Kabli z gumijasto izolacijo za naznačene napetosti do
vključno 450/750 V – 6. del: Kabli za obločno varjenje
Kabli z gumijasto izolacijo za naznačene napetosti do
vključno 450/750 V – 7. del: Kabli s povečano toplotno
odpornostjo za notranje ožičenje z delovno temperaturo
vodnika 110 °C
Kabli z gumijasto izolacijo za naznačene napetosti do
vključno 450/750 V – 7. del: Kabli s povečano toplotno
odpornostjo za notranje ožičenje z delovno temperaturo
vodnika 110 °C

Cables of rated voltage up to and including 450/750 V and
having cross-linked insulation – Part 2: Test methods
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V – Part 3: Heat resistant silicone rubber insulated
cables
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V – Part 3: Heat resistant silicone rubber insulated
cables
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V – Part 4: Cords and ﬂexible cables

HD 22.2 S3:1997/
A1:2002
HD 22.3 S3:1995

HD 22.1 S3:1997
Opomba 2.1
HD 22. 2 S2:1992 +
A5:1992 + A6:1992 +
A7:1992 + A8:1993 +
A10:1995 + A11:1995 +
A9:1993
Opomba 2.1
Opomba 3

Rubber insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V – Part 4: Cords and ﬂexible cables
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V – Part 4: Cords and ﬂexible cables
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V – Part 6: Arc welding cables
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V – Part 6: Arc welding cables
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V – Part 7: Cables with increased heat resistance for
internal wiring for a conductor temperature of 110 °C

HD 22.3 S2:1992
Opomba 2.1

Datum
prenehanja
domneve6

(Datum potekel)
1. 9. 2003
(Datum potekel)
1. 7. 1997

HD 22.3 S3:1995/
A1:1999

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 6. 2000

HD 22.4 S3:1995

Ne nadomešča standarda

-

HD 22.4 S3:1995/
A1:1999
HD 22.4 S3:1995/
A2:2002
HD 22.6 S2:1995

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 6. 2000
(Datum potekel)
1. 9. 2003
(Datum potekel)
1. 7. 1997
(Datum potekel)
1. 6. 2000
(Datum potekel)
1. 7. 1997

HD 22.6 S2:1995/
A1:1999
HD 22.7 S2:1995

Rubber insulated cables of rated voltages up to and including HD 22.7 S2:1995/
450/750 V – Part 7: Cables with increased heat resistance for A1:1999
internal wiring for a conductor temperature of 110 °C

Opomba 3
HD 22.6 S1:1990
Opomba 2.1
Opomba 3
HD 22.7 S1:1992
Opomba 2.1
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 6. 2000

Uradni list Republike Slovenije

SIST HD 22.4 S3:1998/
A1:1999
SIST HD 22.4 S3:1998/
A2:2003
SIST HD 22.6 S2:1998

Kabli z izolacijo PVC za naznačene napetosti do vključno
450/750 V –
13. del: Kabli z dvema vodnikoma ali več
vodniki, s plaščem iz PVC, odpornim proti olju
Kabli z izolacijo PVC za naznačene napetosti do vključno
450/750 V –
13. del: Kabli z dvema vodnikoma ali več
vodniki, s plaščem iz PVC, odpornim proti olju
Kabli z naznačenimi vrednostmi do vključno 450/750 V in
s termoplastično izolacijo -- 14. del: Zvijavi kabli (vrvice),
izolirani in zaščiteni z brezhalogenskimi termoplasti
(termoplastičnimi snovmi)
Kabli z naznačenimi vrednostmi do vključno 450/750 V in
s prečno povezano izolacijo – 1. del: Splošne zahteve
Kabli z gumijasto izolacijo za naznačene napetosti do
vključno 450/750 V – 2. del: Preskuševalne metode

HD 22.2 S3:1997

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004

SIST HD 21.14 S1:2004

Referenčni dokument4

Št.

SIST HD 21.13 S1:1998/
A1:2002

Naslov standarda v angleškem jeziku3

14348 /

SIST HD 21.13 S1:1998

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Stran

Oznaka standarda1

SIST HD 22.8 S2:1998

SIST HD 22.8 S2:1998/
A1:1999
SIST HD 22.9 S2:1998

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Kabli z gumijasto izolacijo za naznačene napetosti do
vključno 450/750 V – 8. del: Kabli za okrasne verige,
oplaščeni s polikloroprenom ali enakovrednim sintetičnim
elastomerom
Kabli z gumijasto izolacijo za naznačene napetosti do
vključno 450/750 V – 8. del: Kabli za okrasne verige,
oplaščeni s polikloroprenom ali enakovrednim sintetičnim
elastomerom
Kabli z gumijasto izolacijo za naznačene napetosti do
vključno 450/750 V – 9. del: Enožilni neoplaščeni kabli z
nizko emisijo dima in jedkih plinov za stalne napeljave

SIST HD 22.10 S1:1998/
A1:1999
SIST HD 22.11 S1:1998
SIST HD 22.11 S1:1998/
A1:1999
SIST HD 22.12 S1:1998
SIST HD 22.12 S1:1998/
A1:1999
SIST HD 22.13 S1:1998

SIST HD 22.13 S1:1998/
A1:2000

Rubber insulated cables of rated voltages up to and including HD 22.8 S2:1994
450/750 V – Part 8: Polychloroprene or equivalent synthetic
elastomer sheathed cable for decorative chains

Ne nadomešča standarda

-

Rubber insulated cables of rated voltages up to and including HD 22.8 S2:1994/
450/750 V – Part 8: Polychloroprene or equivalent synthetic A1:1999
elastomer sheathed cable for decorative chains

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 6. 2000

Rubber insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V – Part 9: Single core non-sheathed cables for
ﬁxed wiring having low emission of smoke and corrosive
gases
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V – Part 9: Single core non-sheathed cables for
ﬁxed wiring having low emission of smoke and corrosive
gases
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V – Part 10: EPR insulated and polyurethane
sheathed ﬂexible cable

HD 22.9 S2:1995

HD 22.9 S1:1992
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 7. 1997

HD 22.9 S2:1995/
A1:1999

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 6. 2000

HD 22.10 S1:1994

Ne nadomešča standarda

-

Rubber insulated cables of rated voltages up to and including HD 22.10 S1:1994/
450/750 V – Part 10: EPR insulated and polyurethane
A1:1999
sheathed ﬂexible cable

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 6. 2000

Rubber insulated cables of rated voltages up to and including HD 22.11 S1:1995
450/750 V – Part 11: EVA cords and ﬂexible cables

Ne nadomešča standarda

-

Rubber insulated cables of rated voltages up to and including HD 22.11 S1:1995/
450/750 V – Part 11: EVA cords and ﬂexible cables
A1:1999

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 6. 2000

Rubber insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V – Part 12: Heat resistant EPR cords and ﬂexible
cables
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V – Part 12: Heat resistant EPR cords and ﬂexible
cables
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including
450/750 V – Part 13: Single and multicore ﬂexible cables,
insulated and sheathed with crosslinked polymer and having
low emission of smoke and corrosive gases

HD 22.12 S1:1996

Ne nadomešča standarda

-

HD 22.12 S1:1996/
A1:1999

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 6. 2000

HD 22.13 S1:1996

Ne nadomešča standarda

-

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 8. 2001

Rubber insulated cables of rated voltages up to and including HD 22.13 S1:1996/
450/750 V – Part 13: Single and multicore ﬂexible cables,
A1:2000
insulated and sheathed with crosslinked polymer and having
low emission of smoke and corrosive gases

14349

Kabli z gumijasto izolacijo za naznačene napetosti do
vključno 450/750 V –
10. del: Zvijavi kabli z izolacijo EPR in s plaščem iz
poliuretana
Kabli z gumijasto izolacijo za naznačene napetosti do
vključno 450/750 V –
10. del: Zvijavi kabli z izolacijo EPR in s plaščem iz
poliuretana
Kabli z gumijasto izolacijo za naznačene napetosti do
vključno 450/750 V –
11. del: Vrvice EVA in zvijavi kabli
Kabli z gumijasto izolacijo za naznačene napetosti do
vključno 450/750 V –
11. del: Vrvice EVA in zvijavi kabli
Kabli z gumijasto izolacijo za naznačene napetosti do
vključno 450/750 V –
12. del: Toplotno odporne vrvice
EPR in zvijavi kabli
Kabli z gumijasto izolacijo za naznačene napetosti do
vključno 450/750 V –
12. del: Toplotno odporne vrvice
EPR in zvijavi kabli
Kabli z gumijasto izolacijo za naznačene napetosti do
vključno 450/750 V –
13. del: Enožilni in večžilni zvijavi kabli, izolirani in
oplaščeni z navzkrižno prepletenim polimerom ter z
majhno emisijo dima in jedkih plinov
Kabli z gumijasto izolacijo za naznačene napetosti do
vključno 450/750 V –
13. del: Enožilni in večžilni zvijavi kabli, izolirani in
oplaščeni z navzkrižno prepletenim polimerom ter z
majhno emisijo dima in jedkih plinov

Datum
prenehanja
domneve6

Stran

SIST HD 22.10 S1:1998

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004 /

Kabli z gumijasto izolacijo za naznačene napetosti do
vključno 450/750 V – 9. del: Enožilni neoplaščeni kabli z
nizko emisijo dima in jedkih plinov za stalne napeljave

Referenčni dokument4

Št.

SIST HD 22.9 S2:1998/
A1:1999

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Referenčni dokument4

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Datum
prenehanja
domneve6

Rubber insulated cables of rated voltages up to and including HD 22.16 S1:2000
450/750 V – Part 16: Water resistant polychloroprene or
equivalent synthetic elastomer sheathed cables

Ne nadomešča standarda

-

Colours of the cores of ﬂexible cables and cords
Particular speciﬁcation for portable immersion heaters
Particular speciﬁcation for portable immersion heaters

HD 27 S1:1983
HD 262 S1:1977
HD 262.2 S1:1978

Ne nadomešča standarda
Ne nadomešča standarda
Opomba 3

SIST HD 262.3 S1:1992

Posebne speciﬁkacije za prenosne potopne grelnike

Particular speciﬁcation for portable immersion heaters

HD 262.3 S1:1989

Opomba 3

SIST HD 262.4 S1:1992

Posebne speciﬁkacije za prenosne potopne grelnike

Particular speciﬁcation for portable immersion heaters

HD 262.4 S1:1990

Opomba 3

SIST HD 280 S1:1995

Varnostne zahteve za električne ventilatorje in regulatorje
– 1. del Ventilatorji in regulatorji za gospodinjske in
podobne namene
Varnostne zahteve za električne ventilatorje in regulatorje
– 3. del: Ventilatorji s curkom
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– Posebna pravila za rutinske preskuse, ki zadevajo
aparate iz predmeta standarda
EN 60335-1
Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov
– Posebna pravila za rutinske preskuse, ki zadevajo
aparate iz predmeta standarda
EN 60335-1
Identiﬁkacija (razpoznava) in uporaba žil zvijavih kablov
Identiﬁkacija (razpoznava) žil v kablih in zvijavih vrvicah

Safety requirements for electric fans and regulators – Part 1:
Fans and regulators for household and similar purposes

HD 280 S1:1986

Ne nadomešča standarda

(Datum potekel)
1. 1. 1980
(Datum potekel)
1. 12. 1990
(Datum potekel)
1. 5. 1998
-

Safety requirements for electric fans and regulators – Part
3: Jet fans
Safety of household and similar electrical appliances
– Particular rules for routine tests referring to appliances
under the scope of
EN 60335-1
Safety of household and similar electrical appliances
– Particular rules for routine tests referring to appliances
under the scope of
EN 60335-1
Identiﬁcation and use of cores of ﬂexible cables
Identiﬁcation of cores in cables and ﬂexible cords

HD 280.3 S1:1990

Ne nadomešča standarda

-

HD 289 S1:1990

Ne nadomešča standarda

-

HD 289 S1:1990/
A1:1992

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 8. 1992

HD 308 S1:1976
HD 308 S2:2001

Ne nadomešča standarda
HD 308 S1:1976
Opomba 2.1

1. 4. 2006

S PVC oplaščeni ploščati kabli za dvigala
Z gumo izolirani okrogli kabli za dvigala za normalno rabo
Z gumo izolirani okrogli kabli za dvigala za normalno rabo

Flat polyvinylchloride sheathed lift cables
Circular rubber insulated lift cables for normal use
Circular rubber insulated lift cables for normal use

Ne nadomešča standarda
Ne nadomešča standarda
Opomba 3

Sistem označevanja kablov
Neposredno delujoči zapisovalni električni merilni
instrumenti s priborom
Navodilo za uporabo harmoniziranih nizkonapetostnih
kablov

System for cable designation
Direct acting recording electrical measuring instruments and
their accessories
Guide to use of low voltage harmonized cables

HD 359 S2:1990
HD 360 S2:1990
HD 360 S2:1990/
A1:1991
HD 361 S3:1999
HD 368 S1:1978

Ne nadomešča standarda
Ne nadomešča standarda

(Datum potekel)
1. 1. 1998
-

HD 516 S2:1997

Ne nadomešča standarda

-

SIST HD 22.15 S1:2000

SIST HD 22.16 S1:2000

SIST HD 280.3 S1:1999
SIST HD 289 S1:1998
SIST HD 289 S1:1998/ A1:1998
SIST HD 308 S1:1999
SIST HD 308 S2:2002
SIST HD 359 S2:1998
SIST HD 360 S2:1998
SIST HD 360 S2:1998/
A1:1998
SIST HD 361 S3:1999
SIST HD 368 S1:2000
SIST HD 516 S2:1999

-

Uradni list Republike Slovenije

(Datum potekel)
1. 9. 2003

119 / 5. 11. 2004

HD 22.14 S1:1995 +
A1:1999
Opomba 2.1
Ne nadomešča standarda

Št.

Cables of rated voltages up to and including 450/750 V
HD 22.14 S2:2002
and having cross-linked insulation – Part 14: Cords for
applications requiring high ﬂexibility
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including HD 22.15 S1:1999
450/750 V – Part 15: Multicore cables insulated and
sheathed with heat resistant silicone rubber

SIST HD 27 S1:2001
SIST HD 262 S1:1992
SIST HD 262.2 S1:1992

Kabli z naznačenimi vrednostmi do vključno 450/750 V in
s prečno povezano izolacijo -- 14. del: Vrvice za uporabo,
kjer se zahteva velika zvijavost
Kabli z gumijasto izolacijo za naznačene napetosti do
vključno 450/750 V –
15. del: Večžilni kabli s toplotno odporno silikonsko
gumijasto izolacijo in plaščem
Kabli z gumijasto izolacijo za naznačene napetosti do
vključno 450/750 V –
16. del: Kabli, oplaščeni z vodoodpornim polikloroprenom
ali enakovrednim sintetičnim elastomerom*
Barve žil v zvijavih kablih in vrvicah*
Posebne speciﬁkacije za prenosne potopne grelnike*
Posebne speciﬁkacije za prenosne potopne grelnike

14350 /

SIST HD 22.14 S2:2003

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Stran

Oznaka standarda1

SIST HD 516 S2:1999/ A1:2004

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Naslov standarda v angleškem jeziku3

SIST HD 604 S1:1998

Elektroenergetski kabli za 0,6/1 kV in 1,9/3,3 kV s
posebnimi požarnimi lastnostmi za rabo v elektrarnah
(elektroenergetskih postajah)
Elektroenergetski kabli za 0,6/1 kV in 1,9/3,3 kV s
posebnimi požarnimi lastnostmi za rabo v elektrarnah
(elektroenergetskih postajah)
Elektroenergetski kabli za 0,6/1 kV in 1,9/3,3 kV s
posebnimi požarnimi lastnostmi za rabo v elektrarnah
(elektroenergetskih postajah)
Električni kabli – Dodatne preskuševalne metode
Električni kabli – Dodatne preskuševalne metode

0,6/1 kV and 1,9/3,3 kV power cables with special ﬁre
performance for use in power stations

Električni kabli – Dodatne preskuševalne metode

Electric cables – Additional test methods

Električni kabli – Dodatne preskuševalne metode

Electric cables – Additional test methods

Uskladitev izolacije za opremo v okviru nizkonapetostnih
sistemov – 1. del: Načela, zahteve in preskusi
Uskladitev izolacije za opremo v okviru nizkonapetostnih
sistemov – 3. del: Uporaba prevlek za dosego izolacijske
usklajenosti na sestavih plošč tiskanih vezij
Nadzemni razvodni kabli za naznačeno napetost Uo/
U(Um): 0,6/1 (1,2) kV
Nadzemni razvodni kabli za naznačeno napetost Uo/
U(Um): 0,6/1 (1,2) kV
Nadzemni razvodni kabli za naznačeno napetost Uo/
U(Um): 0,6/1 (1,2) kV
Večžilni in večparni kabel za nadzemno in podzemno
instalacijo
Večžilni in večparni kabel za nadzemno in podzemno
instalacijo

Insulation coordination for equipment within low-voltage
systems – Part 1: Principles, requirements and tests
Insulation coordination for equipment within low-voltage
systems – Part 3: Use of coatings to achieve insulation
coordination of printed board assemblies
Overhead distribution cables of rated voltage Uo/U(Um):
0,6/1 (1,2) kV
Overhead distribution cables of rated voltage Uo/U(Um):
0,6/1 (1,2) kV
Overhead distribution cables of rated voltage Uo/U(Um):
0,6/1 (1,2) kV
Multicore and multipair cable for installation above and below
ground
Multicore and multipair cable for installation above and below
ground

SIST HD 604 S1:1998/
A2:2003
SIST HD 605 S1:1998
SIST HD 605 S1:1998/
A1:1998
SIST HD 605 S1:1998/
A2:2002
SIST HD 605 S1:1998/
A3:2002
SIST HD 625.1 S1:1999
SIST HD 625.3 S1:1999
SIST HD 626 S1:1998
SIST HD 626 S1:1998/
A1:1998
SIST HD 626 S1:1998/
A2:2002
SIST HD 627 S1:1998
SIST HD 627 S1:1998/
A1:2002

Opomba 3

1. 2. 2005

Ne nadomešča standarda
Ne nadomešča standarda

-

HD 586.2 S1:1994

Ne nadomešča standarda

-

HD 597 S1:1992
HD 603 S1:1994
HD 603 S1:1994/
A1:1997
HD 603 S1:1994/
A2:2003
HD 604 S1:1994

Ne nadomešča standarda
Ne nadomešča standarda
Opomba 3
Opomba 3

(Datum potekel)
1. 9. 1998
1. 2. 2006

Ne nadomešča standarda

-

0,6/1 kV and 1,9/3,3 kV power cables with special ﬁre
performance for use in power stations

HD 604 S1:1994/
A1:1997

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 12. 1997

0,6/1 kV and 1,9/3,3 kV power cables with special ﬁre
performance for use in power stations

HD 604 S1:1994/
A2:2002

Opomba 3

1. 7. 2005

Electric cables – Additional test methods
Electric cables – Additional test methods

HD 605 S1:1994
HD 605 S1:1994/
A1:1996
HD 605 S1:1994/
A2:2001
HD 605 S1:1994/
A3:2002
HD 625.1 S1:1996

Ne nadomešča standarda
Opomba 3

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 12. 1996
(Datum potekel)
1. 1. 2003
1. 12. 2004

Ne nadomešča standarda

-

HD 625.3 S1:1997

Ne nadomešča standarda

-

HD 626 S1:1996

Ne nadomešča standarda

-

HD 626 S1:1996/
A1:1997
HD 626 S1:1996/
A2:2002
HD 627 S1:1996

Opomba 3

(Datum potekel)
1. 12. 1997
(Datum potekel)
1. 8. 2003
-

HD 627 S1:1996/
A1:2000

Opomba 3

Conference systems – Electrical and audio requirements
Mineral insulated cables with a rated voltage not exceeding
750 V – Part 1: Cables
Mineral insulated cables with a rated voltage not exceeding
750 V – Part 2: Terminations
Coupling capacitors and capacitor dividers
Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV
Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV

Opomba 3

Opomba 3
Ne nadomešča standarda

(Datum potekel)
1. 8. 2001

14351

Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV

SIST HD 604 S1:1998/ A1:1998

HD 516 S2:1997/
A1:2003
HD 549 S1:1989
HD 586.1 S1:1994

Stran

Razvodni kabli za naznačeno napetost 0,6/1 kV

SIST HD 586.2 S1:1998

Datum
prenehanja
domneve6

119 / 5. 11. 2004 /

SIST HD 603 S1:2001/ A2:2004

SIST HD 549 S1:1999
SIST HD 586.1 S1:1998

Oznaka nadomeščenega
standarda5

Št.

Guide to use of low voltage harmonized cables

SIST HD 597 S1:2001
SIST HD 603 S1:1998
SIST HD 603 S1:2001/ A1:2001

Navodilo za uporabo harmoniziranih nizkonapetostnih
kablov
Konferenčni sistemi – Električne in avdio zahteve
Kabli z mineralno izolacijo za naznačene napetosti do 750
V – 1. del: Kabli
Kabli z mineralno izolacijo za naznačene napetosti do 750
V – 2. del: Priključki
Sklopni kondenzatorji in kondenzatorski delilniki
Razvodni kabli za naznačeno napetost 0,6/1 kV
Razvodni kabli za naznačeno napetost 0,6/1 kV

Referenčni dokument4

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda1

SIST HD 630.3.1 S2:1998

SIST HD 630.3.1 S3:2003

SIST HD 639 S1:2003
SIST HD 639 S1:2003/ A1:2004

1

Nizkonapetostne varovalke – 2-1. del: Dodatne zahteve za
varovalke, ki jih uporabljajo pooblaščene osebe (varovalke
zlasti za uporabo v industriji) – Oddelki od I do VI: Primeri
tipov standardiziranih varovalk
Nizkonapetostne varovalke – 3-1 del: Dodatne zahteve za
varovalke, ki jih uporabljajo nestrokovne osebe (varovalke
zlasti za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo
– Oddelki od I do IV
Nizkonapetostne varovalke – 3-1. del: Dodatne zahteve
za varovalke, ki jih uporabljajo nepoblaščene osebe
(varovalke zlasti za uporabo v industriji) – Oddelki od I
do IV*
Električni pripbor – Prenosne naprave na preostali
(diferenčni) tok brez vgrajene nadtokovne zasčite za
uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo*
Električni pribor – Prenosne naprave na preostali
(diferenčni) tok brez vgrajene nadtokovne zaščite za
uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo

Datum
prenehanja
domneve6

HD 630.2.1 S4:2000

HD 630.2.1 S3:1998
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 8. 2003

HD 630.2.1 S5:2002

HD 630.2.1 S4:2000
Opomba 2.1

1. 5. 2005

HD 630.2.1 S5:2002
Opomba 2.1

1. 3. 2006

HD 630.3.1 S1:1996
Opomba 2.1

(Datum potekel)
1. 12. 2002

for fuses for use by authorized persons (fuses mainlyf or
industrial application) — Sections I to V: Examples of types of
standardized fuses
Low-voltage fuses – Part 2-1: Supplementary requirements
HD 630.2.1 S6:2003
for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for
industrial application) – Sections I to VI: Examples of types of
standardized fuses
Low-voltage fuses – Part 3-1: Supplementary requirements
HD 630.3.1 S2:1997
for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for
household and similar applications) – Sections I to IV
Low-voltage fuses — Part 3-1: Supplementaryrequiremen
ts for fuses for use by unskilled persons (fuses mainlyf or
household and similar applications) – Sections I to IV

HD 630.3.1 S3:2002

HD 630.3.1 S2:1997
Opomba 2.1

1. 2. 2005

Electrical accessories – Portable residual current devices
without integral overcurrent protection for household and
similar use (PRCDs)
Electrical accessories – Portable residual current devices
without integral overcurrent protection for household and
similar use (PRCDs)

HD 639 S1:2002

Ne nadomešča standarda

-

HD 639 S1:2002/
A1:2003

Opomba 3

1. 6. 2005

Oznaka slovenskega standarda je standardizirana referenčna oznaka standarda, sestavljena iz oznake za slovenski standard (SIST), številke oziroma oznake privzetega standarda in letnice
izdaje
Naslov standarda v slovenskem jeziku iz uradnega glasila nacionalnega organa za standarde

3

Naslov standarda v angleškem jeziku

4

Referenčni standard je evropski standard, ki je bil osnova za slovenski standard in je bil objavljen v Uradnem listu Evropskih skupnosti

5

Oznaka nadomeščenega standarda je oznaka standarda, ki ga je referenčni standard nadomestil

6

Datum prenehanja domneve o skladnosti z zahtevami nadomeščenega standarda. V splošnem je datum prenehanja domneve o skladnosti enak datumu razveljavitve standarda, ki ga določi
evropska organizacija za standardizacijo, v nekaterih primerih pa mora biti uporabnik standardov pozoren na morebitno prehodno obdobje
Naslov standarda v slovenskem jeziku še ni bil objavljen v uradnem glasilu nacionalnega organa za standarde

*

Uradni list Republike Slovenije

2

Low-voltage fuses – Part 2-1: Supplementary requirements
for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for
industrial application) – Sections I to V: Examples of types of
standardized fuses
Low-voltage fuses – Part 2-1: Supplementaryrequirements

Oznaka nadomeščenega
standarda5

119 / 5. 11. 2004

SIST HD 630.2.1 S6:2004

Nizkonapetostne varovalke – 2-1. del: Dodatne zahteve za
varovalke, ki jih uporabljajo pooblaščene osebe (varovalke
zlasti za uporabo v industriji) – Oddelki od I do V: Primeri
tipov standardiziranih varovalk
Nizkonapetostne varovalke – 2-1. del: Dodatne zahteve za
varovalke, ki jih uporabljajo pooblaščene osebe (varovalke
zlasti za uporabo v industriji) – Oddelki od I do V: Primeri
tipov standardiziranih varovalk*

Referenčni dokument4

Št.

SIST HD 630.2.1 S5:2003

Naslov standarda v angleškem jeziku3

14352 /

SIST HD 6302.1 S4:2002

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Stran

Oznaka standarda1

Opomba 2.1
Opomba 2.2
Opomba 2.3
Opomba 3

V splošnem je datum prenehanja domneve o skladnosti enak datumu razveljavitve standarda, ki ga določi evropska organizacija za standardizacijo, v nekaterih primerih pa mora biti
uporabnik standardov pozoren na morebitno prehodno obdobje.
Novi ali dopolnjeni standard ima enako področje kot nadomeščeni standard. Na dan, naveden v šestem stopcu, nadomeščeni standard preneha ustvarjati domnevo o skladnosti z
bistvenimi zahtevami uredbe
Novi standard ima širše področje kot nadomeščeni standard. Na dan, naveden v šestem stopcu, nadomeščeni standard preneha ustvarjati domnevo o skladnosti z bistvenimi zahtevami
uredbe
Novi standard ima ožje področje kot nadomeščeni standard. Na dan, naveden v šestem stopcu, (delno) nadomeščeni standard preneha ustvarjati domnevo o skladnosti za tiste proizvode,
ki jih zajema novi standard. Za proizvode, ki so še vedno zajetu v (delno) nadomeščenem standardu, ne pa tudi v novem standardu, ostaja domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami
uredbe nespremenjena
Referenčni standard je, v primeru dodopnitev standarda, EN CCCCC:YYYY, morebitne prejšnje dopolnitve tega standarda in citirana nova dopolnitev. Nadomeščeni standard iz petega
stolpca je torej sestavljen iz EN CCCCC:YYYY in morebitnih prejšnjih dopolnitev, vendar brez citirane nove dopolnitve. Na dan, naveden v šestem stolpcu, nadomeščeni standard
preneha ustvarjati domnevevo o skladnosti z bistvenimi zahtevami uredbe

Primer za SIST EN 60034-2:1999:
SIST EN 60034-2:1999

SIST EN 60034-2:1999/
A1:1999
SIST EN 60034-2:1999/
A2:1999

Opomba 4
Opomba 5

Opomba 11

Amendment A2:1996 to EN 60034-2:1996

(ne nadomešča nobenega
drugega standarda)

-

EN 60034-2:1996/
A1:1996(referenčni standard je
EN 60034-2:1996 + A1:1996 k
EN 60034-2:1996)
EN 60034-2:1996/
A2:1996(referenčni standard je
EN 60034-2:1996 + A2:1996 k
EN 60034-2:1996)

Opomba 3 (nadomeščeni
standard je EN 60034-2:1996)

Datum je potekel
(01.06.2002)

Opomba 3 (nadomeščeni
Datum je potekel
standard je EN 60034-2:1996 + (01.06.2002)
A1:1996 k EN 60034-2:1996)

Serije standardov SIST EN 60061-1, -2, -3 in -4 imajo posebno strukturo in zato navedeni datum prenehanja domneve o skladnosti vpliva samo na tiste, ki so spremenjeni z različnimi
dopolnili
SIST EN 60335-1:1995/A1:1997 nadomešča standarda SIST EN 60335-2-19:1995 in SIST EN 60335-2-20:1995. Ta dva standarda imata 1. 4. 2004 naveden kot datum prenehanja
domneve o skladnosti. Enako velja za SIST EN 60335-1:1995/A12:1997
SIST EN 60335-2-9 pokriva varnostne cilje pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, samo v povezavi z mnenjem Komisije EU
2000/C 104/07
SIST EN 60335-2-21:1995 pokriva varnostne cilje pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, samo v povezavi z zahtevami v Dopolnilu
11:2002 k SIST EN 60335-2-21:2000.
SIST EN 61242:1997 pokriva varnostne cilje pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, samo v povezavi z z mnenjem Komisije EU
2003/C 297/06.

Z dnem objave tega seznama standardov preneha v celoti veljati seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z odredbo o električni opremi, ki
je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 87/2003).

Stran

dr. Matej Lahovnik l. r.
Minister
za gospodarstvo

14353

Št. 017-126/2002-12
Ljubljana, dne 30. septembra 2004.
EVA 2004-2111-0100
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Opomba 10

Dopolnitev A2 vsebine SIST EN

EN 60034-2:1996 (referenčni
standard)

Št.

Opomba 9

Rotacijski električni stroji - 2. del: Metode za ugotavljanje Rotating electrical machines -- Part 2: Methods for
izgub in izkoristka rotacijskih električnih strojev na
determining losses and efﬁciency of rotating electrical
preskusih (razen strojev za vlečna vozila)
machinery from tests (excluding machines for traction
vehicles)
Dopolnitev A1 vsebine SIST EN
Amendment A1:1996 to EN 60034-2:1996

Uradni list Republike Slovenije

Opomba 1

Stran

14354 /

Št.

119 / 5. 11. 2004

Uradni list Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4902.

Sklep o potrditvi zbirke nalog PROJECT
GRAMMAR, zbirka nalog za angleščino v
6.–9. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi zbirke nalog
PROJECT GRAMMAR, zbirka nalog za
angleščino v 6.–9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: angleščina.
Razred: 6.–9.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Avtor: Carolyn Barraclough.
Recenzent: mag. Mojca Belak, Marjeta Oman.
Ilustrator: A. Dimitrakopoulos et al.
Fotograf: Action Plus p.p. et al.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA – CENTER
OXFORD, Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/292
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4903.

Sklep o potrditvi samostojnega delovnega
zvezka VIAGGIO NELLE SCIENZE, Il mondo
dei viventi, samostojni delovni zvezek za
naravoslovje v 6. in 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja in biologijo
v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja na narodnostno mešanem
območju Slovenske Istre

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
VIAGGIO NELLE SCIENZE, Il mondo dei viventi,
samostojni delovni zvezek za naravoslovje v
6. in 7. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja in biologijo v 8. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na
narodnostno mešanem območju Slovenske Istre

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: naravoslovje/biologija.
Razred: 6., 7./8.
Vrsta učnega gradiva: samostojni delovni zvezek.
Avtor: G. Flaccavento, N. Romano.
Recenzent: mag. Claudio Battelli, Ingrid Škerlič Persel.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: FABBRI.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/293
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4904.

Sklep o potrditvi samostojnega delovnega
zvezka VIAGGIO NELLE SCIENZE, L'uomo,
samostojni delovni zvezek za biologijo v
9. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja na narodnostno mešanem
območju Slovenske Istre

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
VIAGGIO NELLE SCIENZE, L'uomo,
samostojni delovni zvezek za biologijo v
9. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja na narodnostno mešanem
območju
Slovenske Istre
nje.

sel.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: biologija.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: samostojni delovni zvezek.
Avtor: G. Flaccavento, N. Romano.
Recenzent: mag. Claudio Battelli, Ingrid Škerlič PerLeto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: FABBRI.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/294
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije
4905.

Sklep o potrditvi samostojnega delovnega
zvezka LIZA IN ETIČNA RAZISKOVANJA,
samostojni delovni zvezek za ﬁlozoﬁjo kot
izbirni predmet v 8. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

Št.

14355

Št. 613-2/2004/296
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: ﬁlozoﬁja kot izbirni predmet.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: samostojni delovni zvezek.
Avtor: Matthew Lipman.
Lektor: Jože Gerečnik.
Prevajalec: Andreja Kušar, Bojan Vučko.
Recenzent: dr. Dean Komel, Mojca Štiglic.
Likovno-tehnični urednik: Klemen Ulčakar.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: Založba Krtina, Hrenova 16, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/295
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4907.

4906.

Sklep o potrditvi atlasa ATLAS SVETA ZA
OSNOVNO ŠOLO, atlas za geograﬁjo v
7.–9. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi atlasa
ATLAS SVETA ZA OSNOVNO ŠOLO, atlas
za geograﬁjo v 7.–9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: geograﬁja.
Razred: 7.–9.
Vrsta učnega gradiva: atlas.
Avtor: uredil Slavko Brinovec.
Lektor: Andreja Šuler Prašnikar.

Sklep o potrditvi učbenika GIOCO E
PARLO…PARLO E GIOCO, učbenik za
italijanščino kot drugi jezik v 2. in 3. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
na narodnostno mešanem območju Slovenske
Istre

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
GIOCO E PARLO…PARLO E GIOCO,
učbenik za italijanščino kot drugi jezik v 2.
in 3. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja na narodnostno mešanem
območju Slovenske Istre
nje.

nje.

Stran

Recenzent: dr. Karmen Kolenc Kolnik, mag. Marija Košak, Nevenka Cigler, Karmen Cunder, Ivanka Peterlin, Jelka
Simčič.
Likovno-tehnični urednik: Suzana Duhovnik.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: Mladinska knjiga založba d.o.o., Slovenska
29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

SKLEP
o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
LIZA IN ETIČNA RAZISKOVANJA, samostojni
delovni zvezek za ﬁlozoﬁjo kot izbirni predmet
v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
nje.

119 / 5. 11. 2004 /

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

Predmet: italijanščina kot drugi jezik na narodnostno
mešanem območju Slovenske Istre.
Razred: 2., 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Lucija Čok, Nada Dellore.
Lektor: Ticijana Čeh.
Recenzent: dr. Cvetka Razdevšek Pučko, mag. Anja
Zorman, Ticijana Čeh.
Likovno-tehnični urednik: Marjanca Jemec Božič.
Ilustrator: Nada Dellore.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MOHORJEVA ZALOŽBA, Poljanska 97, 1000
Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-2/2004/297
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Stran

14356 /
4908.

Št.

119 / 5. 11. 2004

Sklep o potrditvi učbenika GIROTONDO
– L'ITALIANO NEL MONDO, Primo approccio,
učbenik za italijanščino kot drugi jezik v
3. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja na narodno mešanem območju
Slovenske Istre

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
GIROTONDO – L'ITALIANO NEL MONDO, Primo
approccio, učbenik za italijanščino kot drugi
jezik v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja na narodno mešanem območju
Slovenske Istre
nje.

Uradni list Republike Slovenije
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Katerin Katerinov, Maria Clotilde Boriosi, Mauro
Pichissi.
Recenzent: mag. Darja Mertelj, Tanja Trebec Benedejčič.
Likovno-tehnični urednik: Miran Kohek.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA LIPA Koper d.o.o., Muzejski trg 7,
6000 Koper.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/299
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

Predmet: italijanščina kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Linuccio Pederzani, Alida Cappelletti, Marco
Mezzadri.
Recenzent: mag. Anja Zorman.
Likovno-tehnični urednik: Miran Kohek.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA LIPA Koper d.o.o., Muzejski trg 7,
6000 Koper.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

4910.

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
PARLANDO ITALIANO 1, Quaderno di
lavoro, delovni zvezek za italijanščino kot
izbirni predmet v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Št. 613-2/2004/298
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4909.

Sklep o potrditvi učbenika PARLANDO
ITALIANO 1, Libro di testo, učbenik za
italijanščino kot izbirni predmet v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
PARLANDO ITALIANO 1, Libro di testo, učbenik
za italijanščino kot izbirni predmet v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
nje.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: italijanščina kot izbirni predmet.
Razred: 7.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
PARLANDO ITALIANO 1, Quaderno di
lavoro, delovni zvezek za italijanščino kot
izbirni predmet v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

nje.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

Predmet: italijanščina kot izbirni predmet.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Katerin Katerinov, Maria Clotilde Boriosi, Mauro
Pichissi.
Recenzent: mag. Darja Mertelj, Tanja Trebec Benedejčič.
Likovno-tehnični urednik: Miran Kohek.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA LIPA Koper d.o.o., Muzejski trg 7,
6000 Koper.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/300
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije
4911.

Sklep o potrditvi učbenika PARLANDO
ITALIANO 2, Libro di testo, učbenik za
italijanščino kot izbirni predmet v 8. in 9.
razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
PARLANDO ITALIANO 2, Libro di testo, učbenik
za italijanščino kot izbirni predmet v 8. in
9. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
nje.

Št.

Št. 613-2/2004/301
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
PARLANDO ITALIANO 2, Quaderno di lavoro,
delovni zvezek za italijanščino kot izbirni
predmet v 8. in 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
PARLANDO ITALIANO 2, Quaderno di lavoro,
delovni zvezek za italijanščino kot izbirni
predmet v 8. in 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
nje.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: italijanščina kot izbirni predmet.
Razred: 8., 9.

14357

Št. 613-2/2004/302
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4913.

Sklep o potrditvi učbenika KAJ NAM
GOVORIJO UMETNINE, učbenik za izbirni
predmet umetnostna zgodovina v 7. ali 8. ali
9. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
KAJ NAM GOVORIJO UMETNINE, učbenik za
izbirni predmet umetnostna zgodovina v 7. ali
8. ali 9. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
nje.

4912.

Stran

Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Katerin Katerinov, Maria Clotilde Boriosi, Mauro
Pichissi.
Recenzent: mag. Darja Mertelj, Tanja Trebec Benedejčič.
Likovno-tehnični urednik: Miran Kohek.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA LIPA Koper d.o.o., Muzejski trg 7,
6000 Koper.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

Predmet: italijanščina kot izbirni predmet.
Razred: 8., 9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Katerin Katerinov, Maria Clotilde Boriosi, Mauro
Pichissi.
Recenzent: mag. Darja Mertelj, Tanja Trebec Benedejčič.
Likovno-tehnični urednik: Miran Kohek.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA LIPA Koper d.o.o., Muzejski trg 7,
6000 Koper.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

119 / 5. 11. 2004 /

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

Predmet: umetnostna zgodovina, kaj nam govorijo
umetnine kot izbirni predmet.
Razred: 7. ali 8. ali 9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Nataša Golob.
Lektor: Mija Longyka.
Recenzent: dr. Martin Germ, dr. Lidija Tavčar, dr. Olga
Paulič.
Likovno-tehnični urednik: Mojca Dariš.
Ilustrator: Jakob Klemenčič.
Fotograf: T. Lauko, M. Smerke, D. Prelovšek.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN, Mestni trg 24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/303
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Stran

14358 /
4914.

Št.

119 / 5. 11. 2004

Uradni list Republike Slovenije
Lektor: Tatjana Hosta.
Recenzent: mag. Črtomir Frelih, Janko Testen.
Likovno-tehnični urednik: Alenka Vuk.
Ilustrator: Matjaž Schmidt.
Fotograf: Marko Cotič.
Tehnične risbe: Vojko Aleksič et al.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: PIKAL, Smrjene 79a, 1291 Škoﬂjica.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka VRATA
V LIKOVNI SVET 7, delovni zvezek za
likovno vzgojo v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
VRATA V LIKOVNI SVET 7, delovni zvezek
za likovno vzgojo v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
nje.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

Predmet: likovna vzgoja.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Borko Tepina, Draga Devitkova Erič, Inge Ivartnik, Martina Tepina, Tanja Špenko.
Lektor: Tatjana Hosta.
Recenzent: mag. Črtomir Frelih, Janko Testen.
Likovno-tehnični urednik: Alenka Vuk.
Ilustrator: Matjaž Schmidt.
Fotograf: Marko Cotič.
Tehnične risbe: Vojko Aleksič et al.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: PIKAL, Smrjene 79a, 1291 Škoﬂjica.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/304
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4915.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka VRATA
V LIKOVNI SVET 7, delovni zvezek za izbirni
predmet likovno snovanje I v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
VRATA V LIKOVNI SVET 7, delovni zvezek za
izbirni predmet likovno snovanje I v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
nje.

Št. 613-2/2004/305
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

Predmet: likovno snovanje I kot izbirni predmet.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Borko Tepina, Draga Devitkova Erič, Inge Ivartnik, Martina Tepina, Tanja Špenko.

4916.

Sklep o potrditvi učbenika ELSŐ
OLVASÓKÖNYVEM, Olvasókönyv az 1. osztály
számára, učbenik (berilo) za madžarščino
kot materni jezik v 2. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
ELSŐ OLVASÓKÖNYVEM, Olvasókönyv
az 1. osztály számára, učbenik (berilo) za
madžarščino kot materni jezik v 2. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
dvojezične osnovne šole na narodno in
jezikovno mešanem območju
v Prekmurju
nje.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: madžarščina kot materni jezik.
Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: J. Esztergályos.
Lektor: K. Molnár.
Recenzent: dr. József Bokor, Marija Paller.
Ilustrator: K. Kurucz.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/306
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije
4917.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka AZ
ÉN ÁBÉCÉM, Olvasókönyv az 1. osztály
számára, delovni zvezek za madžarščino
kot materni jezik v 2. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju

Št.

nje.

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
AZ ÉN ÁBÉCÉM, Olvasókönyv az 1. osztály
számára, delovni zvezek za madžarščino
kot materni jezik v 2. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem
območju v Prekmurju
nje.

119 / 5. 11. 2004 /

Stran

14359

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: madžarščina kot materni jezik.
Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: L. Németh, I. Seregély.
Recenzent: dr. József Bokor, Marija Paller.
Ilustrator: K. Kurucz.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/308
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: madžarščina kot materni jezik.
Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: K. Esztergályosné Földesi.
Lektor: K. Molnár.
Recenzent: dr. József Bokor, Marija Paller.
Ilustrator: K. Kurucz.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/307
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4918.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
OLVASÁSFÜZET, Irodalmi munkafüzet
az 1. osztály számára, delovni zvezek za
madžarščino kot materni jezik v 2. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
dvojezične osnovne šole na narodno in
jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
OLVASÁSFÜZET, Irodalmi munkafüzet az 1.
osztály számára, delovni zvezek za madžarščino
kot materni jezik v 2. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem
območju v Prekmurju

4919.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
SZÖVEGÉRTÉST FEJLESZTŐ GYAKORLATOK
1, delovni zvezek za madžarščino kot
materni jezik v 2. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
SZÖVEGÉRTÉST FEJLESZTŐ GYAKORLATOK
1, delovni zvezek za madžarščino kot materni
jezik v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja dvojezične osnovne šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju
nje.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: madžarščina kot materni jezik.
Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: K. Esztergályosné Földesi.
Lektor: I. Szilágyi.
Recenzent: dr. József Bokor, Marija Paller.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/309
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Stran

14360 /
4920.

Št.

119 / 5. 11. 2004

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
HÉTSZÍNVARÁZS, Munkafüzet a 2. osztály
számára, delovni zvezek za madžarščino
kot materni jezik v 3. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju

Uradni list Republike Slovenije
nje.

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
HÉTSZÍNVARÁZS, Munkafüzet a 2. osztály
számára, delovni zvezek za madžarščino
kot materni jezik v 3. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem
območju v Prekmurju
nje.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: madžarščina kot materni jezik.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: I. Nyíri.
Recenzent: dr. József Bokor, Renata Toth.
Ilustrator: K. Rényi.
Fotograf: Magyar Távirati Iroda.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/311
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: madžarščina kot materni jezik.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: L. Burai, A. Faragó.
Lektor: I. Szilágyif.
Recenzent: dr. József Bokor, Renata Toth.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/310
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4921.

Sklep o potrditvi učbenika HÉTSZÍNVARÁZS,
Olvasókönyv a 2. osztály számára, učbenik
(berilo) za madžarščino kot materni jezik v
3. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja dvojezične osnovne šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
HÉTSZÍNVARÁZS, Olvasókönyv a 2. osztály
számára, učbenik (berilo) za madžarščino
kot materni jezik v 3. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem
območju v Prekmurju

4922.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka NYELVTAN
– HELYESÍRÁS MUNKATANKÖNYV 2, delovni
zvezek za madžarščino kot materni jezik v
3. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja dvojezične osnovne šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
NYELVTAN – HELYESÍRÁS MUNKATANKÖNYV
2, delovni zvezek za madžarščino kot materni
jezik v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja dvojezične osnovne šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju
nje.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: madžarščina kot materni jezik.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: M. Fülöp, I. Szilágyi.
Lektor: F. Vörös, E. Kenedli, I. Szilágyi.
Recenzent: dr. József Bokor, Renata Toth.
Ilustrator: Zs. Bárány.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/312
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije
4923.

Št.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
SZÖVEGÉRTÉST FEJLESZTŐ GYAKORLATOK
2, delovni zvezek za madžarščino kot
materni jezik v 3. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

bó.

Št. 613-2/2004/313
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4924.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
FOGALMAZÁS MUNKAFÜZET 3, delovni
zvezek za madžarščino kot materni jezik v
4. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja dvojezične osnovne šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
FOGALMAZÁS MUNKAFÜZET 3, delovni zvezek
za madžarščino kot materni jezik v 4. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
dvojezične osnovne šole na narodno in
jezikovno mešanem območju v Prekmurju
nje.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

14361

Predmet: madžarščina kot materni jezik.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: M. Fülöp, I. Szilágyi.
Lektor: F. Vörös.
Recenzent: dr. József Bokor, Timea Švarda Tomka.
Ilustrator: M. Marton, V. Mohó, K. Szigetvári, Zs. SzaLeto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: madžarščina kot materni jezik.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: I. Nyíri.
Lektor: I. Szilágyi.
Recenzent: dr. József Bokor, Renata Toth.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Stran

Št. 613-2/2004/314
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
SZÖVEGÉRTÉST FEJLESZTŐ GYAKORLATOK
2, delovni zvezek za madžarščino kot materni
jezik v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja dvojezične osnovne šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju
nje.

119 / 5. 11. 2004 /

4925.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
HÉTSZÍNVIRÁG, Munkafüzet a 3. osztály
számára, delovni zvezek za madžarščino
kot materni jezik v 4. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
HÉTSZÍNVIRÁG, Munkafüzet a 3. osztály
számára, delovni zvezek za madžarščino
kot materni jezik v 4. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem
območju v Prekmurju
nje.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: madžarščina kot materni jezik
Število ur: 175.
Razred/letnik: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: L. Burai, A. Faragó.
Lektor: I. Szilágyi, É. Szedlák.
Recenzent: dr. József Bokor, Timea Švarda Tomka.
Ilustrator: E. Stankowsky.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev
za PS ZŠ: Mária Pisnjak.
Št. 613-2/2004/315
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Stran

14362 /
4926.

Št.

119 / 5. 11. 2004

Sklep o potrditvi učbenika HÉTSZÍNVIRÁG,
Olvasókönyv a 3. osztály számára, učbenik
(berilo) za madžarščino kot materni jezik v
4. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja dvojezične osnovne šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju

Uradni list Republike Slovenije
nje.

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
HÉTSZÍNVIRÁG, Olvasókönyv a 3. osztály
számára, učbenik (berilo) za madžarščino
kot materni jezik v 4. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem
območju v Prekmurju
nje.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: madžarščina kot materni jezik.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: M. Fülöp, I. Szilágyi.
Lektor: F. Vörös, E. Kenedli, I. Szilágyi.
Recenzent: dr. József Bokor, Timea Švarda Tomka.
Ilustrator: Z. Bárány, V. Mohó, Z. Szabó.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/317
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: madžarščina kot materni jezik.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: L. Burai, A. Faragó.
Lektor: É. Szedlák.
Recenzent: dr. József Bokor, Timea Švarda Tomka.
Ilustrator: Zs. Szabó Weszely, M. Marton.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/316
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4927.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
NYELVTAN–HELYESÍRÁS MUNKATANKÖNYV
3, delovni zvezek za madžarščino kot
materni jezik v 4. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
NYELVTAN–HELYESÍRÁS MUNKATANKÖNYV
3, delovni zvezek za madžarščino kot materni
jezik v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja dvojezične osnovne šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju

4928.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
SZÖVEGÉRTÉST FEJLESZTŐ GYAKORLATOK
3, delovni zvezek za madžarščino kot
materni jezik v 4. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
SZÖVEGÉRTÉST FEJLESZTŐ GYAKORLATOK
3, delovni zvezek za madžarščino kot materni
jezik v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja dvojezične osnovne šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju
nje.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: madžarščina kot materni jezik.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: L. Burai, A. Faragó.
Lektor: I. Szilágyi.
Recenzent: dr. József Bokor, Timea Švarda Tomka.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/318
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije
4929.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
FOGALMAZÁS MUNKAFÜZET 4, delovni
zvezek za madžarščino kot materni jezik v
5. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja dvojezične osnovne šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju

Št.

nje.

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
FOGALMAZÁS MUNKAFÜZET 4, delovni zvezek
za madžarščino kot materni jezik v 5. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
dvojezične osnovne šole na narodno in
jezikovno mešanem območju v Prekmurju
nje.

119 / 5. 11. 2004 /

Stran

14363

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: madžarščina kot materni jezik.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: M. Lantos.
Lektor: É. Szedlák.
Recenzent: dr. József Bokor, Ilona Szekeres.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/320
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: madžarščina kot materni jezik.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: M. Fülöp, I. Szilágyi.
Lektor: F. Vörös.
Recenzent: dr. József Bokor, Ilona Szekeres.
Ilustrator: M. Marton, V. Mohó, Zs. Bárány, Zs. Szabó.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/319
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4930.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
HÉTSZÍNVILÁG, Munkafüzet a 4. osztály
számára, delovni zvezek za madžarščino
kot materni jezik v 5. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
HÉTSZÍNVILÁG, Munkafüzet a 4. osztály
számára, delovni zvezek za madžarščino
kot materni jezik v 5. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem
območju v Prekmurju

4931.

Sklep o potrditvi učbenika HÉTSZÍNVILÁG,
Olvasókönyv a 4. osztály számára, učbenik
(berilo) za madžarščino kot materni jezik v
5. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja dvojezične osnovne šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
HÉTSZÍNVILÁG, Olvasókönyv a 4. osztály
számára, učbenik (berilo) za madžarščino
kot materni jezik v 5. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem
območju v Prekmurju
nje.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: madžarščina kot materni jezik.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: A. Zs. Báthori.
Lektor: Cs. Csonka.
Recenzent: dr. József Bokor, Ilona Szekeres.
Ilustrator: M. Marton.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/321
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Stran

14364 /
4932.

Št.

119 / 5. 11. 2004

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
NYELVTAN–HELYESÍRÁSI MUNKATANKÖNYV
4, delovni zvezek zai madžarščino kot
materni jezik v 5. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju

Uradni list Republike Slovenije
nje.

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
NYELVTAN–HELYESÍRÁSI MUNKATANKÖNYV
4, delovni zvezek zai madžarščino kot materni
jezik v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja dvojezične osnovne šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju
nje.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: madžarščina kot materni jezik.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: I. Nyíri.
Lektor: I. Szilágyi.
Recenzent: dr. József Bokor, Ilona Szekeres.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/323
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: madžarščina kot materni jezik.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: M. Fülöp, I. Szilágyi.
Lektor: I. Szilágyi.
Recenzent: dr. József Bokor, Ilona Szekeres.
Ilustrator: M. Marton.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/322
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4933.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
SZÖVEGÉRTÉST FEJLESZTŐ GYAKORLATOK
4, delovni zvezek za madžarščino kot
materni jezik v 5. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
SZÖVEGÉRTÉST FEJLESZTŐ GYAKORLATOK
4, delovni zvezek za madžarščino kot materni
jezik v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja dvojezične osnovne šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju

4934.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
FOGALMAZÁS FELADATGYŰJTEMÉNY
5, delovni zvezek za madžarščino kot
materni jezik v 6. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
FOGALMAZÁS FELADATGYŰJTEMÉNY 5,
delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik
v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja dvojezične osnovne šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju
nje.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: madžarščina kot materni jezik.
Razred: 6.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: E. Széplaki.
Recenzent: dr. Anna Kolláth, Elizabeta Gaál.
Ilustrator: P. Soós.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/324
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije
4935.

Sklep o potrditvi učbenika IRODALOM, Az
általános iskola 5. osztálya számára, učbenik
za madžarščino kot materni jezik v 6. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
dvojezične osnovne šole na narodno in
jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

Št.

nje.

Kiss.

SKLEP
o potrditvi učbenika
IRODALOM, Az általános iskola 5. osztálya
számára, učbenik za madžarščino kot materni
jezik v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja dvojezične osnovne šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju
nje.

Št. 613-2/2004/325
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4936.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
NYELVTAN-HELYESÍRÁS MUNKATANKÖNYV
5, delovni zvezek za madžarščino kot
materni jezik v 6. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
NYELVTAN-HELYESÍRÁS MUNKATANKÖNYV
5, delovni zvezek za madžarščino kot materni
jezik v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja dvojezične osnovne šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju

Stran

14365

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: madžarščina kot materni jezik.
Razred: 6.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: E. Széplaki.
Lektor: E. Kenedli, M. Guttmann, K. Laczkó, J. Uzonyi
Recenzent: dr. Anna Kolláth, Elizabeta Gaál.
Ilustrator: I. Hóbor.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/326
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: madžarščina kot materni jezik.
Razred: 6.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: G. Szabó, Gy. Virág.
Lektor: K. Pála.
Recenzent: dr. Anna Kolláth, Elizabeta Gaál.
Ilustrator: M. Marton.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

119 / 5. 11. 2004 /

4937.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
FOGALMAZÁS FELADATGYŰJTEMÉNY
6, delovni zvezek za madžarščino kot
materni jezik v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
FOGALMAZÁS FELADATGYŰJTEMÉNY 6,
delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik
v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja dvojezične osnovne šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju
nje.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: madžarščina kot materni jezik.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: E. Széplaki.
Recenzent: dr. Anna Kolláth, Judita Vida Törnar.
Ilustrator: I. Hóbor.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/327
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Stran

14366 /
4938.

Št.

119 / 5. 11. 2004

Sklep o potrditvi učbenika IRODALOM, Az
általános iskola 6. osztálya számára, učbenik
za madžarščino kot materni jezik v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
dvojezične osnovne šole na narodno in
jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Uradni list Republike Slovenije
nje.

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
IRODALOM, Az általános iskola 6. osztálya
számára, učbenik za madžarščino kot materni
jezik v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja dvojezične osnovne šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju
nje.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: madžarščina kot materni jezik.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: E. Széplaki.
Lektor: J. Uzonyi Kiss.
Recenzent: dr. Anna Kolláth, Judita Vida Törnar.
Ilustrator: Á. Szelle.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/329
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: madžarščina kot materni jezik.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: G. Szabó, Gy. Virág.
Lektor: I. Bánki.
Recenzent: dr. Anna Kolláth, Judita Vida Törnar.
Ilustrator: M. Marton.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/328
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4940.

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi zbirke nalog
NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 3. RAZRED
DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE, 1., 2. in 3.
zvezek, zbirka nalog za matematiko v 3. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
nje.

4939.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
NYELVTAN-HELYESÍRÁS MUNKATANKÖNYV
6, delovni zvezek za madžarščino kot
materni jezik v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
NYELVTAN-HELYESÍRÁS MUNKATANKÖNYV
6, delovni zvezek za madžarščino kot materni
jezik v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja dvojezične osnovne šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju

Sklep o potrditvi zbirke nalog NALOGE IZ
MATEMATIKE ZA 3. RAZRED DEVETLETNE
OSNOVNE ŠOLE, 1., 2. in 3. zvezek, zbirka
nalog za matematiko v 3. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

Predmet: matematika.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Avtor: Marija Vidic, Zlata Žnidaršič.
Lektor: Bora Zlobec Jurčič.
Recenzent: dr. Izidor Hafner, dr. Olga Poljšak Škraban,
Marija Hrovat, Damjana Vrščaj.
Likovno-tehnični urednik: Jože Kotnik.
Ilustrator: Andrej Hren.
Tehnične risbe: Jože Kotnik.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA MATH d.o.o., Angele Ljubičeve 1,
1211 Ljubljana Šmartno.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/330
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije
4941.

Sklep o potrditvi zbirke nalog NALOGE ZA
PRIPRAVO NA PREVERJANJE ZNANJA
OSNOVNOŠOLSKE MATEMATIKE, zbirka
nalog za matematiko v 8. razredu osemletnega
in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi zbirke nalog
NALOGE ZA PRIPRAVO NA PREVERJANJE
ZNANJA OSNOVNOŠOLSKE MATEMATIKE,
zbirka nalog za matematiko v 8. razredu
osemletnega in 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Razred: 8. oziroma 9.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Avtor: Emilija Vižintin, Vanja Vogrin.
Lektor: Bora Zlobec Jurčič.
Recenzent: dr. Izidor Hafner, Cvetka Konjar.
Likovno-tehnični urednik: Jože Kotnik.
Tehnične risbe: Mitja Udovč.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega programa, 3 šolska leta za devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.
Založnik: ZALOŽBA MATH d.o.o., Angele Ljubičeve 1,
1211 Ljubljana Šmartno.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-2/2004/331
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4942.

Sklep o potrditvi zbirke nalog VAJE IZ
MATEMATIKE ZA 9. RAZRED DEVETLETNE
OSNOVNE ŠOLE, zbirka nalog za matematiko
v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi zbirke nalog
VAJE IZ MATEMATIKE ZA 9. RAZRED
DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE, zbirka nalog
za matematiko v 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
nje.

Št.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

grin.

119 / 5. 11. 2004 /

Stran

14367

Predmet: matematika.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Avtor: Danica Ilnikar, Emilija Vižintin.
Lektor: Bora Zlobec Jurčič.
Recenzent: dr. Izidor Hafner, Cvetka Konjar, Vanja Vo-

Likovno-tehnični urednik: Jože Kotnik.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA MATH d.o.o., Angele Ljubičeve 1,
1211 Ljubljana Šmartno.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/332
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4943.

Sklep o potrditvi samostojnega delovnega
zvezka VIAGGIO NELLE SCIENZE, La terra
nell'universo, samostojni delovni zvezek
za naravoslovje v 6. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja na
narodnostno mešanem območju Slovenske
Istre

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
VIAGGIO NELLE SCIENZE, La terra
nell'universo, samostojni delovni zvezek
za naravoslovje v 6. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja na narodnostno
mešanem območju Slovenske Istre
nje.

sel.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: naravoslovje.
Razred: 6.
Vrsta učnega gradiva: samostojni delovni zvezek.
Avtor: G. Flaccavento, N. Romano.
Recenzent: mag. Claudio Battelli, Ingrid Škerlič PerLeto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: FABBRI.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/333
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Stran

14368 /
4944.

Št.

119 / 5. 11. 2004

Sklep o potrditvi samostojnega delovnega
zvezka VIAGGIO NELLE SCIENZE, La matria
e i suoi fenomeni, samostojni delovni
zvezek za naravoslovje v 6. in 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
na narodnostno mešanem območju Slovenske
Istre

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
VIAGGIO NELLE SCIENZE, La matria e i suoi
fenomeni, samostojni delovni zvezek za
naravoslovje v 6. in 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja na narodnostno
mešanem območju Slovenske Istre
nje.

sel.

Uradni list Republike Slovenije
Lektor: Ludvik Kaluža.
Recenzent: dr. Saška Lipovšek Delakorada, Tanja Benedičič.
Likovno-tehnični urednik: Sanda Logar.
Ilustrator: Said Bešlagič.
Fotograf: L. Hajdinjak et al..
Tehnične risbe: L. Hajdinjak.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: Tehniška založba Slovenije d.d., Lepi pot 6,
1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/335
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: naravoslovje.
Razred: 6., 7.
Vrsta učnega gradiva: samostojni delovni zvezek.
Avtor: G. Flaccavento, N. Romano.
Recenzent: mag. Claudio Battelli, Ingrid Škerlič PerLeto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: FABBRI.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

4946.

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
RAZISKUJEM IN USTVARJAM, učbenik
za naravoslovje in tehniko v 4. razredu
devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Št. 613-2/2004/334
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
nje.

4945.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, delovni
zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, delovni
zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
nje.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

Predmet: naravoslovje in tehnika.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Milan Brumen, Ludvik Hajdinjak, Brigita Kruder,
Tatjana Puﬁč.

Sklep o potrditvi učbenika RAZISKUJEM
IN USTVARJAM, učbenik za naravoslovje
in tehniko v 4. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

Predmet: naravoslovje in tehnika.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Marta Novak, Gusta Mirt, Janez Virtič.
Lektor: Marjetka Šivic.
Recenzent: dr. Ljubica Marjanovič Umek, dr. Barbara
Rovšek, mag. Zlatko Bradač, Matjaž Mastnak, Mihaela Vesna Ogrin.
Likovno-tehnični urednik: Meta Žerovnik.
Ilustrator: Damijan Stepančič, Damjan Jerič.
Fotograf: Janez Virtič, Arhiv MKZ.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: Mladinska knjiga založba d.o.o., Slovenska
29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/336
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije
4947.

Sklep o potrditvi samostojnega delovnega
zvezka RAZISKUJEM DOMAČI KRAJ,
samostojni delovni zvezek za izbirni predmet
raziskovanje domačega kraja in varstvo
njegovega okolja v 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
RAZISKUJEM DOMAČI KRAJ, samostojni
delovni zvezek za izbirni predmet raziskovanje
domačega kraja in varstvo njegovega okolja
v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
nje.

Št.

Št. 613-2/2004/337
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Sklep o potrditvi samostojnega delovnega
zvezka SVET IZ BESED 6, samostojni
delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu
devetletnega in 5. razredu osemletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
SVET IZ BESED 6, samostojni delovni zvezek
za slovenščino v 6. razredu devetletnega in
5. razredu osemletnega osnovnošolskega
izobraževanja
nje.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: slovenščina.

14369

Št. 613-2/2004/338
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4949.

Sklep o potrditvi zbirke nalog REŠI ME
– REŠIM TE, SLOVENŠČINA 9, zbirka nalog
za slovenščino v 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi zbirke nalog
REŠI ME – REŠIM TE, SLOVENŠČINA 9, zbirka
nalog za slovenščino v 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
nje.

4948.

Stran

Razred: 6. oziroma 5.
Vrsta učnega gradiva: samostojni delovni zvezek.
Avtor: Milena Blažič, Neža Cigüt, Jakob J. Kenda, Drago Meglič, Mateja Seliškar, Peter Svetina.
Lektor: Darka Tepina Podgoršek.
Recenzent: mag. Blanka Bošnjak, Petra Podlesnik.
Likovno-tehnični urednik: Elizabeta Jazbec.
Ilustrator: Polona Lovšin.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta za devetletno osnovnošolsko izobraževanje, do izteka osemletnega osnovnošolskega
programa.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS, Stegne 9b, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

Predmet: raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: samostojni delovni zvezek.
Avtor: Igor Bahar, Jože Račič, Danica Večerič.
Lektor: Nadja Leban.
Recenzent: dr. Sabina Popit, Nevenka Cigler, Žarko
Tomšič.
Likovno-tehnični urednik: Suzana Duhovnik.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: Mladinska knjiga založba d.o.o., Slovenska
29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

119 / 5. 11. 2004 /

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

Predmet: slovenščina.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Avtor: Nana Cajhen, Neža Cigüt, Nevenka Drusany,
Irena Hodnik, Dragica Kapko, Petra Podlesnik.
Lektor: avtorice.
Recenzent: mag. Mateja Hočevar Gregorič, Drago Meglič.
Likovno-tehnični urednik: Elizabeta Jazbec.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS, Stegne 9b, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/339
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Stran

14370 /
4950.

Št.

119 / 5. 11. 2004

Uradni list Republike Slovenije
Razred: 7.

Sklep o potrditvi učbenika IŠČEMO HIŠICO,
berilo za slovenščino kot 2. jezik v 2. razredu
devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

Vrsta učnega gradiva: samostojni delovni zvezek.
Avtor: Silvio Paolucci, Giuseppina Signorini.
eot.

Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZANICHELLI.

SKLEP
o potrditvi učbenika
IŠČEMO HIŠICO, berilo za slovenščino kot 2.
jezik v 2. razredu devetletne osnovne šole
nje.

Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/341
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

Predmet: slovenščina kot drugi jezik.
Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Jelka Morato Vatovec.
Lektor: Vida Gomivnik Thuma.
Recenzent: dr. Vida Medved Udovič, dr. Sonja Pečjak,
dr. Ludvik Horvat, Barbara Olenik.
Likovno-tehnični urednik: Anita Brežnik.
Notograf: Tadej Lenarčič.
Ilustrator: Nada Dellore.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZRSŠ, Poljanska 28, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/340
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4951.

Sklep o potrditvi samostojnega delovnega
zvezka IL CORSO DELLA STORIA 1, Il mondo
dalla preistoria alla metà del trecento,
samostojni delovni zvezek za zgodovino v
7. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja na narodnostno mešanem
območju Slovenske Istre

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
IL CORSO DELLA STORIA 1, Il mondo dalla
preistoria alla metà del trecento, samostojni
delovni zvezek za zgodovino v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na
narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
nje.

Recenzent: mag. Debora Rogoznica, Massimo Med-

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: zgodovina.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4952.

Sklep o potrditvi samostojnega delovnega
zvezka IL CORSO DELLA STORIA 2, Il
mondo moderno, samostojni delovni zvezek
za zgodovino v 8. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja na
narodnostno mešanem območju Slovenske
Istre

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
IL CORSO DELLA STORIA 2, Il mondo moderno,
samostojni delovni zvezek za zgodovino v
8. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja na narodnostno mešanem
območju Slovenske Istre
nje.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: zgodovina.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: samostojni delovni zvezek.
Avtor: Silvio Paolucci, Giuseppina Signorini.

eot.

Recenzent: mag. Debora Rogoznica, Massimo MedLeto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZANICHELLI.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/342
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije
4953.

Sklep o potrditvi samostojnega delovnega
zvezka IL CORSO DELLA STORIA 3, Il mondo
contemporaneo, samostojni delovni zvezek
za zgodovino v 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja na
narodnostno mešanem območju Slovenske
Istre

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

Št.

eot.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: zgodovina.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: samostojni delovni zvezek.
Avtor: Silvio Paolucci, Giuseppina Signorini.
Recenzent: mag. Debora Rogoznica, Massimo MedLeto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZANICHELLI.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

4954.

Sklep o potrditvi učbenika DIATONIČNA
HARMONIKA 2, učbenik za diatonično
harmoniko v 2. razredu osnovnega glasbenega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
DIATONIČNA HARMONIKA 2, učbenik za
diatonično harmoniko v 2. razredu osnovnega
glasbenega izobraževanja
Vrsta programa: osnovno glasbeno izobraževanje.
Predmet: diatonična harmonika.
Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Zoran Lupinc.
Lektor: Juana Robida.

14371

Št. 613-2/2004/344
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4955.

Sklep o potrditvi zbirke nalog SKLADBICE
ZA TROBENTO, zbirka nalog za trobento z
zvočnim gradivom

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi zbirke nalog
SKLADBICE ZA TROBENTO, zbirka nalog za
trobento z zvočnim gradivom

Št. 613-2/2004/343
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Stran

Recenzent: Laszlo Balazs, Zdravko Hribar.
Likovno-tehnični urednik: Igor Podpečan.
Notograf: Miha Jahn.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: Zlati zvoki d.o.o., Zagorje, Kosovelova 29,
1410 Zagorje.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

SKLEP
o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
IL CORSO DELLA STORIA 3,
Il mondo contemporaneo, samostojni
delovni zvezek za zgodovino v 9. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na
narodnostno mešanem območju
Slovenske Istre
nje.

119 / 5. 11. 2004 /

rina.

Vrsta programa: osnovno glasbeno izobraževanje.
Predmet: trobenta.
Razred: 1.–4.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Avtor: Jože Jerina, Aleksander Müller.
Recenzent: prof. Stanko Arnold, Matej Rihter, Jože Je-

Likovno-tehnični urednik: Domen Avsenek.
Notograf: mag. Jani Šalamon.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: Sloway notne edicije, Kreljeva 4, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/345
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4956.

Sklep o potrditvi učbenika VESELA VIOLA,
Šola za violo, 1. razred, učbenik za violo v 1.
razredu osnovnega glasbenega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

Stran

14372 /

Št.

119 / 5. 11. 2004

SKLEP
o potrditvi učbenika
VESELA VIOLA, Šola za violo, 1. razred, učbenik
za violo v 1. razredu osnovnega glasbenega
izobraževanja
Vrsta programa: osnovno glasbeno izobraževanje.
Predmet: viola.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Kristian Kolman.
Lektor: Gabrijela Lavrinc.
Recenzent: dr. Svava Bernhardsdottir, Franc Avsenek.
Likovno-tehnični urednik: Gregor Podkrižnik.
Notograf: Kristian Kolman.
Ilustrator: Kristian Kolman.
Fotograf: Kristian Kolman.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: SAMOZALOŽBA, Na Pristavi 26.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/346
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4957.

Sklep o potrditvi učbenika VESELA VIOLINA,
Šola za violino, 1. razred, učbenik za
violino v 1. razredu osnovnega glasbenega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
VESELA VIOLINA, Šola za violino, 1. razred,
učbenik za violino v 1. razredu osnovnega
glasbenega izobraževanja
Vrsta programa: osnovno glasbeno izobraževanje.
Predmet: violina.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Kristian Kolman.
Lektor: Gabrijela Lavrinc.
Recenzent: prof. Rok Klopčič, Volodja Balžalorsky.
Likovno-tehnični urednik: Gregor Podkrižnik.
Notograf: Kristian Kolman.
Ilustrator: Kristian Kolman.
Fotograf: Kristian Kolman.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.

Uradni list Republike Slovenije
Založnik: SAMOZALOŽBA, Na Pristavi 26.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/347
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4958.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka SVET,
delovni zvezek za geograﬁjo v 2. letniku
gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja, smer turistični
tehnik

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
SVET, delovni zvezek za geograﬁjo v 2. letniku
gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja, smer turistični
tehnik
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje
tehniško oziroma strokovno izobraževanje, turistični tehnik.
Predmet: geograﬁja.
Letnik: 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Jurij Senegačnik.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Metka Špes, Ingrid Florjanc.
Likovno-tehnični urednik: Gorazd Rogelj.
Ilustrator: Gregor Markelj.
Fotograf: Andreja Senegačnik.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MODRIJAN, Mestni trg 24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/348
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4959.

Sklep o potrditvi učbenika PRIMO PIANO
SULLA LINGUA, STRUTTURE E VARIETÀ
DELL´ITALIANO, učbenik za italijanščino kot
materni jezik v 1.–4. letniku gimnazijskega
izobraževanja na narodnostno mešanem
območju Slovenske Istre

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o potrditvi učbenika
PRIMO PIANO SULLA LINGUA, STRUTTURE
E VARIETÀ DELL´ITALIANO, učbenik za
italijanščino kot materni jezik v 1.–4. letniku
gimnazijskega izobraževanja na narodnostno
mešanem območju Slovenske Istre
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: italijanščina kot materni jezik.
Letnik: 1.–4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Vittoria Soﬁa, Maurizio Compagni, Cecillia Chiumenti, Manuela Lunardon, Paola Marinetto.
Recenzent: mag. Nives Zudič Antonič, Dora Manzo.
Leto izdaje: 1998.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: LA NUOVA ITALIA.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/349
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4960.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
PRIMO PIANO SULLA LINGUA, TESTI E
ABILITÀ, delovni zvezek za italijanščino kot
materni jezik v 1.–4. letniku gimnazijskega
izobraževanja na narodnostno mešanem
območju Slovenske Istre

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
PRIMO PIANO SULLA LINGUA, TESTI E ABILITÀ,
delovni zvezek za italijanščino kot materni jezik
v 1.–4. letniku gimnazijskega izobraževanja na
narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: italijanščina kot materni jezik.
Letnik: 1.–4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Vittoria Soﬁa, Maurizio Compagni, Cecillia Chiumenti, Manuela Lunardon, Paola Marinetto.
Recenzent: mag. Nives Zudič Antonič, Dora Manzo.
Leto izdaje: 1998.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: LA NUOVA ITALIA.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/350
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Št.

4961.
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Stran

14373

Sklep o potrditvi učbenika PRISMA 1, LA
LETTERATURA DALLE ORIGINI ALLA FINE
DEL QUATTROCENTO, učbenik za italijanščino
kot materni jezik v 1. letniku gimnazijskega in
srednjega tehniškega oziroma strokovnega
izobraževanja na narodnostno mešanem
območju Slovenske Istre

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
PRISMA 1, LA LETTERATURA DALLE ORIGINI
ALLA FINE DEL QUATTROCENTO, učbenik
za italijanščino kot materni jezik v 1. letniku
gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja na narodnostno
mešanem območju Slovenske Istre
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje
tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: italijanščina kot materni jezik.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: A. R. Guerriero, N. Palmieri, E. Lugarini.
Recenzent: mag. Nives Zudič Antonič, Dora Manzo,
Silvia Fusilli Skok.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: LA NUOVA ITALIA.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/351
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4962.

Sklep o potrditvi učbenika PRISMA 2, LA
LETTERATURA DEL CINQUECENTO, učbenik
za italijanščino kot materni jezik v 2. letniku
gimnazijskega in srednjega tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja na
narodnostno mešanem območju Slovenske
Istre

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
PRISMA 2, LA LETTERATURA DEL
CINQUECENTO, učbenik za italijanščino kot
materni jezik v 2. letniku gimnazijskega in
srednjega tehniškega oziroma strokovnega
izobraževanja na narodnostno mešanem
območju Slovenske Istre

Stran

14374 /

Št.
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Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje
tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: italijanščina kot materni jezik.
Letnik: 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: A. R. Guerriero, N. Palmieri, E. Lugarini.
Recenzent: mag. Nives Zudič Antonič, Dora Manzo,
Silvia Fusilli Skok.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: LA NUOVA ITALIA.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/352
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4963.

Sklep o potrditvi učbenika PRISMA 3, LA
LETTERATURA DEL SEICENTO, učbenik za
italijanščino kot materni jezik v 2. letniku
gimnazijskega in srednjega tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja na
narodnostno mešanem območju Slovenske
Istre

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
PRISMA 3, LA LETTERATURA DEL SEICENTO,
učbenik za italijanščino kot materni jezik v 2.
letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja na
narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje
tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: italijanščina kot materni jezik.
Letnik: 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: A. R. Guerriero, N. Palmieri, E. Lugarini.
Recenzent: mag. Nives Zudič Antonič, Dora Manzo,
Silvia Fusilli Skok.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: LA NUOVA ITALIA.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/353
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije
4964.

Sklep o potrditvi učbenika PRISMA 4, LA
LETTERATURA DEL SETTECENTO, učbenik
za italijanščino kot materni jezik v 3. letniku
gimnazijskega in srednjega tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja na
narodnostno mešanem območju Slovenske
Istre

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
PRISMA 4, LA LETTERATURA DEL
SETTECENTO, učbenik za italijanščino kot
materni jezik v 3. letniku gimnazijskega in
srednjega tehniškega oziroma strokovnega
izobraževanja na narodnostno mešanem
območju Slovenske Istre
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje
tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: italijanščina kot materni jezik.
Letnik: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: A. R. Guerriero, N. Palmieri, E. Lugarini.
Recenzent: mag. Nives Zudič Antonič, Dora Manzo,
Silvia Fusilli Skok.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: LA NUOVA ITALIA.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/354
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4965.

Sklep o potrditvi učbenika PRISMA 5, LA
LETTERATURA DELL´ OTTOCENTO, učbenik
za italijanščino kot materni jezik v 3. letniku
gimnazijskega in srednjega tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja na
narodnostno mešanem območju Slovenske
Istre

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
PRISMA 5, LA LETTERATURA DELL´
OTTOCENTO, učbenik za italijanščino kot
materni jezik v 3. letniku gimnazijskega in
srednjega tehniškega oziroma strokovnega
izobraževanja na narodnostno mešanem
območju Slovenske Istre

Uradni list Republike Slovenije
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje
tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: italijanščina kot materni jezik.
Letnik: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: A. R. Guerriero, N. Palmieri, E. Lugarini.
Recenzent: mag. Nives Zudič Antonič, Dora Manzo,
Silvia Fusilli Skok.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: LA NUOVA ITALIA.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/355
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4966.

Sklep o potrditvi učbenika PRISMA 6, LA
LETTERATURA TRA FIN DE SIÉCLE E PRIMO
NOVECENTO, učbenik za italijanščino kot
materni jezik v 4. letniku gimnazijskega in
srednjega tehniškega oziroma strokovnega
izobraževanja na narodnostno mešanem
območju Slovenske Istre

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
PRISMA 6, LA LETTERATURA TRA FIN DE
SIÉCLE E PRIMO NOVECENTO, učbenik za
italijanščino kot materni jezik v 4. letniku
gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja na narodnostno
mešanem območju Slovenske Istre
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje
tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: italijanščina kot materni jezik.
Letnik: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: A. R. Guerriero, N. Palmieri, E. Lugarini.
Recenzent: mag. Nives Zudič Antonič, Dora Manzo,
Silvia Fusilli Skok.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: LA NUOVA ITALIA.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/356
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Št.

4967.

119 / 5. 11. 2004 /

Stran

14375

Sklep o potrditvi učbenika PRISMA 7, LA
LETTERATURA TRA LE DUE GUERRE,
učbenik za italijanščino kot materni jezik v 4.
letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja na
narodnostno mešanem območju Slovenske
Istre

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
PRISMA 7, LA LETTERATURA TRA LE DUE
GUERRE, učbenik za italijanščino kot materni
jezik v 4. letniku gimnazijskega in srednjega
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
na narodnostno mešanem območju Slovenske
Istre
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje
tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: italijanščina kot materni jezik.
Letnik: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: A. R. Guerriero, N. Palmieri, E. Lugarini.
Recenzent: mag. Nives Zudič Antonič, Dora Manzo,
Silvia Fusilli Skok.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: LA NUOVA ITALIA.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/357
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4968.

Sklep o potrditvi učbenika PRISMA 8, LA
LETTERATURA DEL SECONDO NOVECENTO,
učbenik za italijanščino kot materni jezik v 4.
letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja na
narodnostno mešanem območju Slovenske
Istre

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
PRISMA 8, LA LETTERATURA DEL SECONDO
NOVECENTO, učbenik za italijanščino kot
materni jezik v 4. letniku gimnazijskega in
srednjega tehniškega oziroma strokovnega
izobraževanja na narodnostno mešanem
območju Slovenske Istre

Stran

14376 /

Št.

119 / 5. 11. 2004

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje
tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: italijanščina kot materni jezik.
Letnik: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: A. R. Guerriero, N. Palmieri, E. Lugarini.
Recenzent: mag. Nives Zudič Antonič, Dora Manzo,
Silvia Fusilli Skok.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: LA NUOVA ITALIA.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/358
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4969.

Sklep o potrditvi učbenika BRAVISSIMO,
Corso multimedialedi lingua e civilata italiana
per stranieri ivelo elementare ed intermedio,
učbenik za italijanščino kot tuji jezik in kot
drugi jezik na narodnostno mešanem območju
Slovenske Istre

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
BRAVISSIMO, Corso multimedialedi lingua e
civilata italiana per stranieri ivelo elementare
ed intermedio, učbenik za italijanščino kot tuji
jezik in kot drugi jezik na narodnostno mešanem
območju Slovenske Istre
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje
poklicno, srednje tehniško oziroma strokovno in poklicnotehniško izobraževanje.
Predmet: italijanščina kot tuji jezik na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre, italijanščina kot drugi jezik
na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre.
Letnik: 1., 2., 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Katerin Katerinov, Maria Clotilde Boriosi, Boriosi
Katerinov.
Recenzent: mag. Anja Zorman, Andrejka Šavora.
Likovno-tehnični urednik: Miran Kohek.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZALOŽBA LIPA Koper d.o.o., Muzejski trg 7,
6000 Koper.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/359
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije
4970.

Sklep o potrditvi učbenika L'ITALIANO IN
AZIENDA, učbenik za italijanščino kot tuji jezik
in kot drugi jezik na narodnostno mešanem
območju Slovenske Istre

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
L'ITALIANO IN AZIENDA, učbenik za italijanščino
kot tuji jezik in kot drugi jezik na narodnostno
mešanem območju Slovenske Istre
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje
poklicno, srednje tehniško oziroma strokovno in poklicnotehniško izobraževanje.
Predmet: italijanščina kot tuji jezik na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre, italijanščina kot drugi jezik
na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre.
Letnik: 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Giovana Pelizza, Marco Mezzadri.
Recenzent: mag. Anja Zorman, Doris Hrvatin.
Likovno-tehnični urednik: Miran Kohek.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZALOŽBA LIPA Koper d.o.o., Muzejski trg 7,
6000 Koper.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/360
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4971.

Sklep o potrditvi učbenika PROSPECTS,
Pre-Intermediate, Student's book, učbenik za
angleščino kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku
srednjega tehniškega oziroma strokovnega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
PROSPECTS, Pre-Intermediate, Student's
book, učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik
v 1. in 2. letniku srednjega tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja
Vrsta programa: srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje.
Predmet: angleščina kot prvi tuji jezik.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Ken Wilson, James Taylor.
Recenzent: mag. Gašper Ilc, Vesna Šušnica.

Uradni list Republike Slovenije
Likovno-tehnični urednik: Macmillian Publishers LTD.
Ilustrator: Macmillian Publishers LTD.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA – CENTER
OXFORD, Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-2/2004/361
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4972.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
PROSPECTS, Pre-Intermediate, Workbook,
delovni zvezek za angleščino kot prvi tuji jezik
v 1. in 2. letniku srednjega tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
PROSPECTS, Pre-Intermediate, Workbook,
delovni zvezek za angleščino kot prvi tuji jezik
v 1. in 2. letniku srednjega tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja
Vrsta programa: srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje.
Predmet: angleščina kot prvi tuji jezik.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Fiona Wallace.
Recenzent: mag. Gašper Ilc, Vesna Šušnica.
Likovno-tehnični urednik: Macmillian Publishers LTD.
Ilustrator: Macmillian Publishers LTD.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA – CENTER
OXFORD, Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-2/2004/362
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4973.

Sklep o potrditvi učbenika PROSPECTS,
Intermediate, Student's book, učbenik za
angleščino kot prvi tuji jezik v 2. letniku
srednjega tehniškega oziroma strokovnega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,

Št.

119 / 5. 11. 2004 /

Stran

14377

22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
PROSPECTS, Intermediate, Student's book,
učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v
2. letniku srednjega tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja
Vrsta programa: srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje.
Predmet: angleščina kot prvi tuji jezik.
Letnik: 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Ken Wilson, James Taylor.
Recenzent: mag. Gašper Ilc, Vesna Šušnica.
Likovno-tehnični urednik: Macmillian Publishers LTD.
Ilustrator: Macmillian Publishers LTD.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA – CENTER
OXFORD, Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-2/2004/363
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4974.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
PROSPECTS, Intermediate, Workbook,
delovni zvezek za angleščino kot prvi tuji jezik
v 2. letniku srednjega tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
PROSPECTS, Intermediate, Workbook,
delovni zvezek za angleščino kot prvi tuji jezik
v 2. letniku srednjega tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja
Vrsta programa: srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje.
Predmet: angleščina kot prvi tuji jezik.
Letnik: 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Deirdre Howard Williams.
Recenzent: mag. Gašper Ilc, Vesna Šušnica.
Likovno-tehnični urednik: Macmillian Publishers LTD.
Ilustrator: Macmillian Publishers LTD.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.

Stran

14378 /

Št.

119 / 5. 11. 2004

Založnik: MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA – CENTER
OXFORD, Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-2/2004/364
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4975.

Sklep o potrditvi učbenika IRODALMI
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY 9, Zbirka umetnostnih
besedil, berilo za madžarščino kot materni
jezik v 1. in 2. letniku srednjega poklicnega
izobraževanja dvojezične srednje šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
IRODALMI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY 9, Zbirka
umetnostnih besedil, berilo za madžarščino
kot materni jezik v 1. in 2. letniku srednjega
poklicnega izobraževanja dvojezične srednje
šole na narodno in jezikovno mešanem območju
v Prekmurju
Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje.
Predmet: madžarščina kot materni jezik.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: A. Dobszay et al.
Recenzent: dr. Anna Kolláth, Susanne Horvat.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: PEDELLUS TANKÖNYVKIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/365
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4976.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka MAGYAR
NYELV ÉS IRODALOM 9, Munkafüzet, delovni
zvezek za madžarščino kot materni jezik v 1. in
2. letniku srednjega poklicnega izobraževanja
dvojezične srednje šole na narodno in
jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9, Munkafüzet,
delovni zvezek za madžarščino kot materni
jezik v 1. in 2. letniku srednjega poklicnega
izobraževanja dvojezične srednje šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju
Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje.
Predmet: madžarščina kot materni jezik.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Gy. D. Fenyő, Zs. Hajas.
Recenzent: dr. Anna Kolláth, Susanne Horvat.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: PEDELLUS TANKÖNYVKIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/366
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4977.

Sklep o potrditvi učbenika MAGYAR NYELV
ÉS IRODALOM 9, Tankönyv, učbenik za
madžarščino kot materni jezik v 1. in 2.
letniku srednjega poklicnega izobraževanja
dvojezične srednje šole na narodno in
jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9, Tankönyv,
učbenik za madžarščino kot materni jezik v 1. in
2. letniku srednjega poklicnega izobraževanja
dvojezične srednje šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju
Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje.
Predmet: madžarščina kot materni jezik.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: A. Dobszay et al.
Recenzent: dr. Anna Kolláth, Susanne Horvat.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: PEDELLUS TANKÖNYVKIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/367
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije
4978.

Sklep o potrditvi učbenika IRODALMI
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY 10, Zbirka umetnostnih
besedil, berilo za madžarščino kot materni
jezik v 2. in 3. letniku srednjega poklicnega
izobraževanja dvojezične srednje šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
IRODALMI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY 10, Zbirka
umetnostnih besedil, berilo za madžarščino
kot materni jezik v 2. in 3. letniku srednjega
poklicnega izobraževanja dvojezične srednje
šole na narodno in jezikovno mešanem območju
v Prekmurju
Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje.
Predmet: madžarščina kot materni jezik.
Letnik: 2., 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: A. Dobszay et al.
Recenzent: dr. Anna Kolláth, Elizabeta Tóth.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: PEDELLUS TANKÖNYVKIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/368
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4979.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka MAGYAR
NYELV ÉS IRODALOM 10, Munkafüzet, delovni
zvezek za madžarščino kot materni jezik v 2. in
3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja
dvojezične srednje šole na narodno in
jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 10, Munkafüzet,
delovni zvezek za madžarščino kot materni
jezik v 2. in 3. letniku srednjega poklicnega
izobraževanja dvojezične srednje šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju
Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje.
Predmet: madžarščina kot materni jezik.
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Letnik: 2., 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Gy. D. Fenyő, Zs. Hajas.
Recenzent: dr. Anna Kolláth, Elizabeta Tóth.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: PEDELLUS TANKÖNYVKIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/369
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4980.

Sklep o potrditvi učbenika MAGYAR NYELV
ÉS IRODALOM 10, Tankönyv, učbenik za
madžarščino kot materni jezik v 2. in 3.
letniku srednjega poklicnega izobraževanja
dvojezične srednje šole na narodno in
jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 71. seji 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 10, Tankönyv,
učbenik za madžarščino kot materni jezik v 2. in
3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja
dvojezične srednje šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju
Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje.
Predmet: madžarščina kot materni jezik.
Letnik: 2., 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: A. Dobszay et al.
Recenzent: dr. Anna Kolláth, Elizabeta Tóth.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: PEDELLUS TANKÖNYVKIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/370
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4981.

Sklep o potrditvi učnega gradiva Osnove
strojništva 1

Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 78. seji dne 8. 10. 2004 sprejel
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SKLEP
o potrditvi učnega gradiva
Osnove strojništva 1

Avtor: Erika Broz Žižek
Letnik: 1./165
Predmet: Osnove strojništva
Program: Skupni model izobraževanja v strojništvu
Vrsta učnega gradiva: samostojni delovni zvezek
Recenzenta: dr. Boris Aberšek, Fuad Beharić
Lektor: Ludvik Kaluža
Leto izdaje: 2004
Čas veljavnosti: 5 let
Vrsta potrditve: Prva
Založnik: Tehniška založba Slovenije
Naslov založnika: Lepi pot 6, Ljubljana
Urednik: Eva Grafenauer
Št. 613-2/2004/291
Ljubljana, dne 12. oktobra 2004.
Predsednik
Strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje
prof. dr. Ivan Svetlik l. r.

OBČINE
BREŽICE
4982.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Zavoda za šport Brežice

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98) ter 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list
RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na
13. seji dne 21. 10. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Zavoda za šport Brežice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Zavoda za šport Brežice (Uradni
list RS, št. 53/96) se na koncu prvega odstavka 2. člena odloka črta kratica »p.o.«.
2. člen
V 8. členu odloka se črta besedna zveza »lahko pa
tudi:«, besedilo za tem pa se spremeni in glasi:
»K 71.401 Izposojanje športne opreme
K 74.130
Raziskovanje trga in javnega mnenja
I 60.230
Drugi kopenski potniški promet
H 55.400
Točenje pijač
H 55.304
Dejavnost premičnih provizoričnih gostinskih obratov«.
3. člen
Na koncu prvega odstavka 8. člena odloka se doda nov
odstavek, ki se glasi:
»Dejavnosti zavoda in sicer upravljanje, obratovanje in
oddajanje objektov in opreme iz 18. člena odloka v najem,
izvajanje drugih športnih dejavnosti in dejavnosti za sprostitev ter opravljanje prevozov otrok in športnikov se štejejo kot

javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.«
4. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
Naloge zavoda, ki so:
– upravljanje in obratovanje športnih objektov,
– dajanje športnih objektov in opreme v najem,
– organizacija in izvajanje športnih programov in drugih
programov za sprostitev in izboljševanje zdravja,
– izvajanje prevozov otrok in športnikov,
– spremljanje in analiziranje nalog v športu ter izvajanje
letnih programov,
– dajanje pobud in predlogov ustanovitelju za izboljšanje stanja v športu,
– priprava strokovnih gradiv za ustanovitelja,
– opravljanje strokovnih, administrativnih in tehničnih
nalog za potrebe osrednje športne zveze, kolikor zveza izkaže interes,
– sodelovanje pri izvajanju programov športne vzgoje
otrok in mladine,
– dajanje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem
letnega programa,
– sodelovanje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in skupinami,
– načrtovanje izobraževanja in usposabljanja strokovnih
delavcev za delo v športu,
– svetovanje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih objektov,
– zbiranje in dajanje podatkov za potrebe informatike
v športu,
– druge naloge.
5. člen
Spremeni se drugi odstavek 12. člena, ki se glasi:
»Svet zavoda šteje devet članov:
– pet predstavnikov ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– en predstavnik uporabnikov,
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– en predstavnik solastnikov objektov.
Spremeni se šesti odstavek 12. člena, ki se glasi:
»Člani sveta imenujejo predsednika in podpredsednika
sveta izmed imenovanih članov sveta.«
Spremeni se sedmi odstavek 12. člena, ki se glasi:
»Svet odloča z večino glasov prisotnih članov.«
Spremeni se zadnji odstavek 12. člena odloka tako, da
se črta zadnji stavek.
6. člen
V 13. členu se spremeni petnajsta alinea, ki se glasi:
»– ustanovitelju daje predlog o višini najemnin za športne objekte za izvajanje programov redne vadbe, ki so v
javnem interesu«.
V 13. členu se dodata alinei, ki se glasita:
»– sprejema, v soglasju z ustanoviteljem, katalog del v
zvezi z upravljanjem in obratovanjem športnih objektov za izvajanje programov redne vadbe, ki so v javnem interesu občine,
– sprejema cenik za vse storitve, ki jih izvaja zavod,
razen za višino najemnin za športne objekte za izvajanje
programov redne vadbe, ki so v javnem interesu«.
7. člen
V prvem odstavku 18. člena se doda četrta alinea, ki
se glasi:
– telovadnica na Gubčevi 10a,
8. člen
V 20. členu odloka se spremeni prva alinea prvega odstavka, ki se glasi:
»– iz proračuna občine za:
– plače, davke in prispevke ter druge osebne prejemke
za direktorja, dveh strokovnih delavcev, tehničnega vodjo
vzdrževanja in šoferja,
– sredstva za plačilo del, ki jih zavod opravlja v skladu
s katalogom del v zvezi z upravljanjem in obratovanjem
športnih objektov za izvajanje programov redne vadbe, ki so
v javnem interesu občine,
– materialne stroške poslovanja zavoda, brez materialnih stroškov, ki nastajajo z obratovanjem in osnovnim
vzdrževanjem objektov, ki se vštejejo v ceno najema za vse
uporabnike,
– redno investicijsko vzdrževanje in investicijska vlaganja v objekte ter opremo,«.
Spremenita se druga in tretja alinea 20. člena, ki se
glasita:
»– od najemnin za športne objekte in druge prostore
ter plačil storitev,
– s prodajo blaga.«.
9. člen
Črta se 21. člen odloka.
10. člen
V 24. členu odloka se črtata tretji in četrti odstavek.
11. člen
Zavod sprejme katalog del v zvezi z upravljanjem in
obratovanjem športnih objektov za izvajanje programov redne vadbe, ki so v javnem interesu občine v roku 30 dni od
objave odloka v Uradnem listu RS.

RS.

12. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Št. 621-6/96
Brežice, dne 21. oktobra 2004.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.
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CELJE
4983.

Pravilnik o obračunavanju čiščenja odpadnih
voda in grezničnih muljev na čistilnih
napravah na območju Mestne občine Celje

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00
in 108/01) v zvezi s 23. členom Odloka o oskrbi s pitno vodo
ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih ter padavinskih voda na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 67/99) je Mestni svet mestne občine Celje na 17. seji dne
5. 10. 2004 sprejel

PRAVILNIK
o obračunavanju čiščenja odpadnih voda in
grezničnih muljev na čistilnih napravah na
območju Mestne občine Celje
1. člen
S tem pravilnikom se natančneje določa način obračunavanja čiščenja odpadnih voda na čistilnih napravah na
območju Mestne občine Celje, ki je opredeljen v 23. členu
Odloka o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih ter padavinskih voda na območju Mestne
občine Celje (Uradni list RS, št. 67/99), in sicer za:
– obračunavanje čiščenja komunalne odpadne vode,
– obračunavanje čiščenja tehnološke odpadne vode,
– obračunavanje čiščenja odpadnih voda iz greznic.
2. člen
Pojmi v pravilniku imajo naslednji pomen:
1. Odpadna voda je voda, ki se po uporabi neposredno ali po kanalizaciji odvaja v vode in je lahko tehnološka
odpadna voda, padavinska odpadna voda ali komunalna
odpadna voda.
2. Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v gospodinjstvih in negospodarskih dejavnostih.
3. Tehnološka odpadna voda je voda, ki po uporabi v
industrijski, obrtni ali obrti podobni gospodarski ali kmetijski
dejavnosti vsebuje naslednje snovi:
– Snovi, ki se oksidirajo kot kemijska poraba po kisiku
(v nadaljevanju: KPK)
– Fosfor
– Dušik
– Organske halogenske spojine kot adsorbirani organsko vezani halogeni
– Živo srebro in njegove spojine, izražene kot Hg
– Kadmij in njegove spojine, izražene kot Cd
– Krom šestvalentni in njegove spojine, izražene kot
Cr(VI)
– Nikelj in njegove spojine, izražene kot Ni
– Svinec in njegove spojine, izražene kot Pb
– Baker in njegove spojine, izražene kot Cu
– Strupene snovi za vodne bolhe
Tehnološke odpadne vode so tudi tekočine, ki se zbirajo
in odtekajo iz objektov za obdelavo, skladiščenje in odlaganje
odpadkov.
4. Čistilna naprava je naprava za obdelavo odpadne
vode, ki zmanjšuje ali odpravlja onesnaženost odpadne
vode.
5. Nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik komunalne odpadne vode brez iztoka, iz katerega se odvaža komunalna voda in izločeno blato v čiščenje oziroma obdelavo
na komunalno čistilno napravo.
6. Pretočna greznica je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode brez ozračevanja, v kateri se komunalna
odpadna voda anaerobno obdela in odvede v kanalizacijo ali ponikovalnico. V pretočni greznici ostane greznična
gošča.
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7. Greznična gošča je v zaprtem pretočnem usedalniku
– greznici usedeno blato, ki je v neposrednem stiku z odpadno vodo, ki se pretaka skozi usedalnik in pri katerem so
organske snovi delno anaerobno razgrajene.
8. Enota obremenitve voda z odpadnimi vodami je enota onesnaženja, določena kot podlaga za izračun osnove za
obračunavanje in odmero takse za obremenjevanje vode (v
nadaljevanju: enota obremenitve EO).
9. Populacijski ekvivalent (v nadaljnem besedilu: PE)
je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaženju,
ki ga povzroči en prebivalec na dan. 1 PE je enak 60 g
BPK5/dan.
10. Zavezanec za izvajanje obratovalnega monitoringa
odpadnih vod je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki mora izvajati obratovalni monitoring za odpadne
vode skladno z zakonom (zavezanec).
11. Obratovalni monitoring odpadnih vod je skladno s
predpisom o obratovalnem monitoringu vzorčenje odpadne
vode po vnaprej določenem programu, merjenje in vrednotenje parametrov odpadne vode med uporabo ali obratovanjem
vira onesnaževanja ali čistilne naprave.
12. Odločba o ceni čiščenja tehnoloških odpadnih voda
je dokument s katerim se zavezancu za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod vsako leto predpiše cena
čiščenja tehnoloških odpadnih voda na podlagi obratovalnega monitoringa.
13. Izvajalec javne službe je z občinskim odlokom določena družba, ki na področju občine izvaja dejavnost obvezne
gospodarske javne službe; Odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih in padavinskih voda
14. Uporabnik je ﬁzična ali pravna oseba, ki povzroči
nastanek odpadne vode.
15. Pravna oseba je tista, ki ji pravni red priznava status
pravne osebe. Pravne osebe imajo organizacijski ustroj in
organe ti pa so poslovno sposobni v mejah pravne sposobnosti pravne osebe. Pravne osebe so sposobne biti nosilke
pravic in dolžnosti v pravnih razmerjih
3. člen
Strošek čiščenja odpadnih voda plačujejo uporabniki
takrat, kadar se le-te čistijo na čistilni napravi.
Obračun čiščenja komunalne odpadne vode
4. člen
Čiščenje komunalne odpadne vode se plačuje po kubičnih metrih porabljene pitne oziroma zajete vode. Cena čiščenja kubičnega metra komunalne odpadne vode se določi
skladno z veljavno zakonodajo
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda,
plačujejo čiščenje komunalne odpadne vode v enaki količini
in v enakih obdobjih kot porabljeno pitno vodo.
Uporabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo
vodne vire, plačujejo čiščenje komunalne odpadne vode v
enaki količini, kot je izmerjena količina zajete vode.
Obračun čiščenja tehnološke odpadne vode
5. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
mu skladno z zakonom ni potrebno izvajati obratovalnega
monitoringa za odpadne vode, plačuje čiščenje tehnološke
odpadne vode na enak način, kot se zaračunava čiščenje
komunalne odpadne vode. Cena čiščenja kubičnega metra
te tehnološke vode je enaka ceni čiščenja kubičnega metra
komunalne odpadne vode.
6. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
mora skladno z zakonom izvajati obratovalni monitoringa za
odpadne vode, plačuje čiščenje tehnološke odpadne vode po
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enotah obremenitve (EO). Cena čiščenja enote obremenitve
se določi na osnovi poznane cene za čiščenje kubičnega
metra komunalne odpadne vode. Za vsakega posameznika
se za tekoče leto izračuna cena čiščenja kubičnega metra
njegove tehnološke vode na osnovi porabe vode za preteklo
koledarsko leto in cene čiščenja na osnovi enot obremenitve
EO, dobljene iz predloženega monitoringa za preteklo koledarsko leto.
7. člen
Število EO se določi po metodologiji, ki velja za izdelavo
obratovalnega monitoringa odpadnih voda in predstavlja seštevek enot obremenitve na vseh izpustih v preteklem letu.
Število enot obremenitve zaradi odvajanja odpadne
vode se izračuna po enačbi:
NEO = (1/50 × KPK v mg/l × Q)+(1/25 × N v mg/l × Q)+(1/3 × celotni P v mg/l × Q)+
+(1/0.02 × Hg v mg/l × Q)+(1/0.1 × Cd v mg/l × Q)+(1/0.1×Cr(VI) v mg/l×Q)+
+(1/0.5 × Ni v mg/l × Q)+(1/0.5 × Pb v mg/l × Q)+(1/0.5
× Cu v mg/l × Q)+
+(1/3 × SD × Q)+(1/2 × AOX v mg/l × Q)
Kjer je:
NEO = število vseh enot obremenitve v preteklem letu
Q = letna količina tehnološke odpadne vode ali mešanice tehnološke odpadne vode s komunalno odpadno vodo
na posameznem iztoku v 1000 m3
8. člen
Podatki o količinah posameznih snovi v odpadni vodi
se ugotavljajo na podlagi podatkov o kakovosti in količini
odpadnih voda onesnaževalca, pridobljenih s predpisanim
obratovalnim monitoringom za preteklo koledarsko leto, ki
ga je zavezanec za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod dolžan dostaviti izvajalcu javne službe najkasneje
do 31.3. za preteklo leto.
Cena čiščenja enote obremenitve
9. člen
Osnova za izračun cene čiščenja EO je cena čiščenja
kubičnega metra komunalne odpadne vode.
Cena čiščenja 1 EO se določi po enačbi:
CEO = CK ×(50 kg O2 /EO)/(0,9 kg O2 /m3)

m3

kjer je:
CEO = cena čiščenja 1 EO v SIT/EO
CK = cena čiščenja komunalne odpadne vode v SIT/

0,9 kg O2/m3 =koncentracija KPK za komunalno odpadno vodo,
50 kg O2/EO =količina KPK, ki določa 1 enoto obremenitve
Cena čiščenja 1 m3 tehnološke odpadne vode
10. člen
Cena čiščenja 1 m3 tehnološke odpadne vode se določi
po enačbi:
CT = NEO × CEO /QL
kjer je:
NEO = število vseh enot obremenitve v preteklem letu
CEO =cena čiščenja 1 EO v SIT/EO
CT = cena čiščenja za m3 tehnološke odpadne vode v
SIT/m3 za posameznega porabnika
QL = letna količina porabljene vode pri uporabnikih v m3
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11. člen
Izvajalec javne službe, na podlagi prejetega obratovalnega monitoringa, izda zavezancu za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod vsako leto do 30. 4. odločbo, v
kateri je določena cena čiščenja tehnoloških odpadnih vod za
obdobje od 1. 5. tekočega leta do 30. 4. naslednjega leta.
12. člen
V primeru, da je izračunana cena čiščenja tehnološke
odpadne vode (CT) manjša kot je cena čiščenja komunalne odpadne vode (CK) se zaračunava čiščenje tehnološke
odpadne vode po ceni čiščenja komunalne odpadne vode
(CK).
13. člen
Obračun čiščenja se vrši mesečno, po ceni čiščenja
za m3 tehnološke odpadne vode, izračunani v letni odločbi za posameznega zavezanca za izvajanje obratovalnega
monitoringa odpadnih vod, ter mesečni količini porabljenih
m3 vode.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda,
plačujejo čiščenje tehnološke odpadne vode v enaki količini
in v enakih obdobjih kot porabljeno pitno vodo.
Uporabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo
vodne vire, plačujejo čiščenje tehnološke odpadne vode v
enaki količini, kot je izmerjena količina zajete vode.
Obračun čiščenja odpadnih voda iz greznic
14. člen
Obračun čiščenja odpadnih voda iz greznic se vrši na
osnovi izmere količine v m3 in v odvisnosti od tipa greznic, ki
so lahko nepretočne greznice ali pretočne greznice.

Št.

CG = K × CK
kjer je:
K = razmerje med koncentracijo KPK v grezniščnih goščah in komunalni odpadni vodi
CK = cena čiščenja komunalne odpadne vode v SIT/
m3
K = 23 (kg O2/m3) /0,9 (kg O2/m3)
kjer je:
23 kg O2/m3 = povprečna koncentracija KPK grezničnih
gošč v MOC (KPK v kg O2/m3)
0,9 kg O2/m3 = koncentracija KPK za komunalno odpadno vodo
Prehodne in končne določbe
17. člen
V primeru, da izvajalec javne službe na osnovi predanega obratovalnega monitoringa ugotovi, da so v odpadnih
vodah posameznega zavezanca prisotne snovi v koncentracijah, ki presegajo mejne dopustne koncentracije za izpust
v kanalizacijo po veljavni zakonodaji, o tem obvesti pristojne
inšpekcijske službe.
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18. člen
Če zavezanec za izvajanje obratovalnega monitoringa
odpadnih vod do 30. 4. v tekočem letu izvajalcu javne službe
ne preda obratovalnega monitoringa, ima ta pravico, da ga
pridobi od pristojnega ministrstva.
Za čas pridobivanja obratovalnega monitoringa pa se
izda začasna odločba na osnovi podatkov iz preteklega obdobja.
19. člen
Zavezanci za izvajanje monitoringa odpadnih voda
so dolžni na poziv izvajalca javne službe odvajanja in
čiščenja odpadnih voda dostaviti obratovalni monitoring
za preteklo koledarsko leto. Obratovalni monitoring predstavlja osnovo za izračun enot obremenitve posameznega
zavezanca. Izvajalec javne službe razpolaga s podatki
o količini prodane pitne vode posameznih zavezancev
za izvajanje monitoringa in jih uporabi pri izračunu cene
čiščenja. Uporabnik, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo vodne vire, je dolžan sporočiti izvajalcu javne
službe količino zajete vode.
20. člen
V prehodnem obdobju, to je do 30. 4. 2005 se čiščenje
tehnoloških odpadnih vod zaračunava enako kot čiščenje
komunalnih odpadnih vod.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35306-1/04
Celje, dne 5. oktobra 2004.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

15. člen
Cena čiščenja odpadnih voda iz nepretočnih greznic je
enaka ceni čiščenja komunalnih odpadnih vod.
16. člen
Obračun čiščenja grezničnih gošč iz pretočnih greznic
se vrši na osnovi razmerja koncetracije KPK v grezničnih
goščah in koncentracije KPK v komualnih odpadnih vodah.
Cena čiščenja kubičnega metra grezničnih gošč je določena z enačbo:
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DOBREPOLJE
4984.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka Lokacijskega
načrta za izgradnjo doma starejših občanov v
naselju Videm

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) ter 16. in 110. člena
Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na 19. redni seji dne 26. 10.
2004 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka Lokacijskega načrta
za izgradnjo doma starejših občanov v naselju
Videm
1. člen
Javno se razgrne osnutek Lokacijskega načrta za izgradnjo doma starejših občanov v naselju Videm, ki ga je
izdelalo podjetje POPULUS Prostorski inženiring d.o.o. iz
Ljubljane pod številko LN 243-16-04 v oktobru 2004.
2. člen
Osnutek Lokacijskega načrta bo javno razgrnjen med
delovnim časom in vsako sredo do 18. ure v prostorih Občine
Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje. Razgrnitev
bo trajala 30 dni in se začne 7 dni po objavi v Uradnem listu
RS.
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3. člen
Pripombe in predloge k osnutku Lokacijskega načrta
lahko zainteresirane pravne in ﬁzične osebe podajo v času
javne razgrnitve, pisno na sedež Občine Dobrepolje, Videm
35, 1312 Videm-Dobrepolje. V času javne razgrnitve bo na
sedežu občine organizirana javna razprava, ki bo dne 7. 12.
2004 ob 18. uri.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št.15402-3/03
Dobrepolje, dne 26. oktobra 2004.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

KOMEN
4985.

Odlok o skladnosti prostorskih ureditvenih
pogojev Občine Komen s prostorskimi
sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Občine Komen

Na podlagi 12., 21. in 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek) in 16. člena
Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski
svet občine Komen na seji dne 26. 10. 2004 sprejel

ODLOK
o skladnosti prostorskih ureditvenih pogojev
Občine Komen s prostorskimi sestavinami
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana Občine Komen
1. člen
Do uveljavitve sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev (Uradne objave, št. 28/91 in Uradni list RS,
št. 28/95, 50/97, 79/97), skladnih s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana, za območje Občine
Komen (Uradni list RS, št. 103/04; v nadaljevanju: prostorski
plan Občine Komen) se kot graﬁčni del prostorskih ureditvenih pogojev smiselno uporablja kartografska dokumentacija
prostorskega plana Občine Komen v merilu 1:5000.
2. člen
Tekstualni del prostorskih ureditvenih pogojev se smiselno uporablja za vsa poselitvena območja, določena s
prostorskim planom Občine Komen, kolikor določbe prostorskih ureditvenih pogojev niso v nasprotju z veljavno prostorsko in gradbeno zakonodajo.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35005-01/99-166
Komen, dne 26. oktobra 2004.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.
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KRANJ
4986.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o soﬁnanciranju kulturnih
dejavnosti v Mestni občini Kranj

Na podlagi 25. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00,
100/00, 16/02 in 51/02) in 18. člena Statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je Svet
mestne občine Kranj na 18. seji dne 27. 10. 2004 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
soﬁnanciranju kulturnih dejavnosti v Mestni
občini Kranj
1. člen
V Pravilniku o soﬁnanciranju kulturnih dejavnosti v
Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 47/04), se spremeni
naslov pravilnika, tako da se glasi:
»Pravilnik o soﬁnanciranju javnih kulturnih programov v
Mestni občini Kranj«.
2. člen
Spremenijo se tisti členi pravilnika, ki vsebujejo besedo
»projekt« v vseh sklanjatvah, in sicer tako, da se beseda
»projekt« črta.
3. člen
25. člen pravilnika se uvrsti za 1. členom pravilnika.
3.a člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vrednotenje programov, prispelih na javni razpis opravi sedem članska komisija, ki jo s sklepom imenuje Svet
mestne občine Kranj tako, da so različne kulturne dejavnosti
zastopane čimbolj enakopravno.«
Zadnji stavek 10. člena se glasi: »Predsednika komisije
imenuje Svet mestne občine Kranj«.
4. člen
Členi od 26. do 29. se uvrstijo v skupno poglavje 7. »Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu«.
5. člen
V 27. člen pravilnika se doda nova, druga alinea:
»projekte«.
6. člen
V 32. členu pravilnika se črta drugi in tretji stavek prvega odstavka ter celoten drugi odstavek.
Poleg tega se v 32. členu pravilnika v tabeli »Gledališka
dejavnost« spremeni število aktivnih članov, in sicer: v veliki
skupini v 1. in 2. kategoriji »več kot 25 aktivnih članov«; v
srednji skupini v 1. in 2. kategoriji »10-25 aktivnih članov«;
v mali skupini v 1. in 2. kategoriji »manj kot 10 aktivnih članov«.
7. člen
V 33. členu se v 1. in 5. vrstici tabele »Gledališke skupine« v oklepaju doda besedilo: »največje število priznanih
ponovitev je 20«.
Poleg tega se v 33. členu v zadnji vrstici tabele »Gledališke skupine« v oklepaju doda besedilo: »največje število
priznanih priložnostnih nastopov je 10«.
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Št.

8. člen
V. poglavje »Javni razpis za soﬁnanciranje javnih kulturnih projektov« se črta.

II.
40

9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
41

Št. 66-0081/2004-47/12
Kranj, dne 27. oktobra 2004.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

42
43

LENDAVA
4987.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Lendava za leto 2004
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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
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
430 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
431 Investicijski transferi prav. in ﬁz.
osebam, ki niso pror. upor.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 40. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in
116. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99,
119/00 in 69/02) je Občinski svet občine Lendava na 13. seji
dne 14. 10. 2004 sprejel

III.

Proračunski primanjkljaj (II.–I.)

B)

Račun ﬁnančnih terjatev in naložb

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Občine
Lendava za leto 2004

75

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Lendava za leto 2004
(Uradni list RS, št. 8/04) se 2. člen spremeni, tako da se
glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A)

Bilanca prihodkov in odhodkov

Skupina/Podskupina kontov
I.
70

71

72

73
74

v tisoč tolarjev
Proračun leta 2004

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
2,352.150
Tekoči prihodki (70+71)
1,079.115
Davčni prihodki
898.515
700 Davki na dohodek in dobiček
549.739
703 Davki na premoženje
83.376
704 Domači davki na blago in storitve
265.400
Nedavčni prihodki
180.600
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
35.720
711 Takse in pristojbine
5.700
712 Denarne kazni
3.180
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.500
714 Drugi nedavčni prihodki
133.500
Kapitalski prihodki
120.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
25.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
95.000
Prejete donacije
7.750
730 Prejete dotacije iz domačih virov
7.750
Transferni prihodki
1,145.285
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
871.785
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna Evropske unije 273.500

Skupina/Podskupina kontov
IV.

V.
44
VI.

C)

Stran

25.941
217.059
6.000
47.000
744.215
77.000
237.400
56.025
373.790
2,018.598
2,018.598
119.450
59.950
59.500
-979.909

Proračun leta 2004

Račun ﬁnanciranja
Proračun leta 2004

VII. Zadolževanje
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga
55 Odplačilo dolga
550 Odplačilo domačega dolga

X.
XI.

3,332.059
449.796
153.796

Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
1.000
Prejeta vračila danih posojil
1.000
750 Prejeta vračila danih posojil
1.000
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
945
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
945
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
945
Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)
55

Skupina/Podskupina kontov

IX.

14385

Sprememba denarnih sredstev na računu
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
Neto ﬁnanciranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)=-III.
Stanje sredstev na računu 31. 12. 2003

436.000
436.000
436.000
6.511
6.511
6.511
-550.365
429.489
979.909
550.365

Splošni del proračuna, prejemki in izdatki po ekonomski
klasiﬁkaciji ter odhodki po ekonomski in programski klasiﬁkaciji (po področjih proračunske porabe) so priloga k temu
odloku.
2. člen
Spremeni se 5. člen odloka, tako da se glasi:
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v
plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke ter investicijske transfere ne sme presegati 75% pravic porabe v
sprejetem ﬁnančnem načrtu, od tega:
1. v letu 2005 – 60% navedenih pravic,
2. v ostalih prihodnjih letih – 40% navedenih pravic.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle
v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve ter za tekoče
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transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem
ﬁnančnem načrtu.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Ne glede na omejitve iz prejšnjih odstavkov lahko Občina
Lendava v letu 2004 prevzame obveznosti, ko bodo zapadle
v plačilo v naslednjih letih za investicijske odhodke iz naslova najema s postopnim odkupom-leasing objekta Dvojezična
srednja šola Lendava s športno dvorano v višini 1,201.786,42
EUR z odplačilno dobo 10 let, to je do leta 2015.
3. člen
Spremeni se 8. člen odloka, tako da se glasi:
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu ﬁnanciranja, se Občina Lendava v proračunu za leto
2004 lahko zadolži do višine 436,000.000 tolarjev.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41100-1891/2003
Lendava, dne 14. oktobra 2004.
Župan – Polgármester
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

4988.

Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na
območju Občine Lendava

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) ter 17. člena Statuta
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02)
je Občinski svet občine Lendava na seji dne 14. 10. 2004
sprejel

ODLOK
o lokalnih turističnih vodnikih na območju
Občine Lendava
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Lendava določa programe turističnega vodenja ter pogoje za opravljanje dejavnosti lokalnih
turističnih vodnikov na območju Občine Lendava.
II. OPREDELITEV LOKALNEGA TURISTIČNEGA
VODNIKA
2. člen
Lokalni turistični vodnik po tem odloku je ﬁzična oseba,
ki je za to strokovno usposobljena in je vpisana v register
turističnih vodnikov Občine Lendava.
Lokalni turistični vodnik domačim in tujim organiziranim
skupinam, ki štejejo najmanj tri osebe, razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne in kulturne zanimivosti, zgodovinske,
etnografske in kulinarične posebnosti ter druge znamenitosti
in te storitve zaračunava po sprejetem ceniku.
Za lokalne turistične vodnike se po tem odloku ne štejejo
strokovni delavci v muzejih, galerijah ter šolah, delavci v turistično informacijskih centrih in lokalnih turističnih organizacijah, ki vodenja opravljajo v okviru svoje redne zaposlitve.
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III. STROKOVNA USPOSOBLJENOST LOKALNEGA
TURISTIČNEGA VODNIKA
3. člen
Lokalno turistično vodenje lahko opravljajo osebe, ki
imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo in aktivno znanje
vsaj enega tujega jezika ter opravljen preizkus strokovne
usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika.
Ob vpisu v register lokalnih turističnih vodnikov za
opravljanje nalog lokalnega turističnega vodnika, mora kandidat predložiti dokazila,
– da ima najmanj srednjo strokovno izobrazbo,
– o aktivnem znanju vsaj enega tujega jezika ter
– o tem, da ima posebno strokovno izobrazbo za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja, kar dokazuje s potrdilom o opravljenem tečaju.
4. člen
Tečaj strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodenja organizira in izvaja na javnem
razpisu izbran izvajalec, ko se za to pojavi potreba, vendar
ne manj kot enkrat letno.
Izvajalec tečaja pripravi program izobraževanja, ki ga
potrdi župan Občine Lendava.
Tečaj izvajalec organizira tako, da razpiše termine za
izvedbo tečaja in pogoje za vpis na tečaj.
5. člen
Tečaj strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodenja se deli na teoretični in praktični del.
Predmetnik tečaja za lokalnega turističnega vodnika v Občini
Lendava mora obsegati naslednje vsebine:
1. Osnova turizma in turističnega vodenja:
– osnove turizma in turističnega poslovanja,
– turistična zakonodaja,
– bonton in kodeks vodnikov,
– javno nastopanje in retorika,
– psihologija za vodnike,
– vrste, načini in tehnike vodenja,
– obvladovanje problematičnih situacij.

čine,

2. Strokovne vsebine:
– zgodovina lokalnega okolja,
– turistična geograﬁja in orientacijsko poznavanje ob-

– turistična podoba Občine Lendava z okolico,
– kulturnozgodovinske, etnološke in arheološke značilnosti Lendavskega območja.
3. Preizkus znanja in praktično vodenje:
– seminarska naloga,
– pisni preizkus znanja v slovenskem ali madžarskem
jeziku;
– praktično vodenje izbranega dela občine, za katerega
želi kandidat pridobiti potrdilo,
– preizkus vodenja v tujem jeziku, za katerega želi kandidat pridobiti potrdilo.
6. člen
Udeleženci izobraževanja za opravljanje dejavnosti lokalnega turističnega vodenja morajo za pridobitev potrdila o
opravljenem tečaju opraviti preverjanje strokovne usposobljenosti pred strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predavatelji. 40% ocene pri preizkusu znanja predstavlja teoretični,
60% pa praktični del izpita.
7. člen
Ko strokovna komisija ugotovi, da ima kandidat za lokalnega turističnega vodnika potrebno teoretično in praktično
znanje ter da izpolnjuje pogoje iz 3. člena tega odloka, mu
izda potrdilo o opravljenem tečaju. Kandidat, ki preizkusa
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znanja ni opravil uspešno, se lahko na preizkus ponovno
prijavi ob naslednjem izobraževanju, ki mora biti organizirano
vsaj enkrat letno.
IV. REGISTER LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV
8. člen
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika, se morajo pred
začetkom izvajanja dejavnosti vpisati v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi pooblaščena turistična organizacija v Občini Lendava. Z vpisom pridobijo naziv »Turistični
vodnik Občine Lendava«.
Register lokalnih turističnih vodnikov vsebuje naslednje
podatke:
– zaporedno evidenčno številko,
– datum vpisa,
– ime in priimek vodnika,
– stalno prebivališče,
– telefonsko številko, e-mail,
– podatke o znanju tujega jezika,
– matična in davčna številka,
– podatke o številu ur vodenja za preteklo leto,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti,
– podatke o pristojnostih lokalnega turističnega vodnika.
9. člen
Pri vpisu v register lokalni turistični vodniki pridobijo
licenco z veljavnostjo 3 let. Po preteku 3 let se licenca lahko
podaljša v primeru, da je bilo v tem obdobju opravljeno najmanj 50 ur vodenj ter na delo turističnega vodnika ni bilo
pritožb.
10. člen
Dejavnost turističnega vodenja lahko opravljajo samo
turistični vodniki, ki imajo veljavno licenco. Pri vodenju morajo
turistični vodniki na vidnem mestu nositi veljavno izkaznico, ki
jo izda pooblaščena turistična organizacija v občini.
Izkaznica je pravokotne oblike v velikosti 10,5 x 7 cm z
natisnjenim grbom Občine Lendava, priimkom in imenom ter
nazivom" Turistični vodnik Občine Lendava – (v madžarskem
jeziku....), zaporedno evidenčno številko iz registra in datumom izdaje. V levem zgornjem kotu je prostor za fotograﬁjo
imetnika izkaznice v velikosti 3 x 3,5 cm.
Izkaznica velja 3 leta.
11. člen
Za kakovostno vodenje se šteje, če v 15 dneh po opravljenem vodenju ni vloženih pisnih pritožb s strani organizirane
skupine oziroma uporabnikov vodenja na delo turističnega
vodnika.
Pismena pritožba se vloži na sedež pooblaščene turistične organizacije v Občini. Če pisna pritožba prispe, se o
njej obvesti turističnega vodnika, ki je vodenje opravljal. Ta se
mora na vloženo pritožbo v 8 dneh pisno odzvati. O utemeljenosti pritožbe odloča župan Občine Lendava z odločbo.
V. PROGRAMI LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODENJA
12. člen
S tem odlokom se opredeljujejo naslednji programi lokalnega turističnega vodenja:
– programi vodenja z ogledom in predstavitvijo cele
občine,
– programi vodenja šolskih skupin,
– programi vodenja z ogledi posameznih zanimivosti,
– programi vodenja z ogledi določenih skupin zanimivosti,
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– programi vodenja z ogledi določenih skupin zanimivosti peš,
– programi vodenja za kolesarjenje,
– programi vodenja za pohodništvo,
– programi vodenja ob etnoloških in drugih prireditvah,
– kombinirani programi vodenja.
13. člen
Podatke za pripravo programov zagotavljajo:
– turistična in druga društva v Občini Lendava,
– občinske turistične zveze in zveze društev,
– Lokalna turistična organizacija Lendava,
– ponudniki nastanitvenih kapacitet, hrane in storitev
povezanih s turizmom,
– druge zainteresirane pravne in ﬁzične osebe ki živijo
na področju Občine Lendava.
Podatke o programih zbira, ureja in posreduje pooblaščena turistična organizacija v Občini Lendava.
Programe lokalnega turističnega vodenja predhodno
obravnava odbor za turizem in razvoj podeželja, potrdi pa
ga župan občine.
VI. IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA LOKALNIH
TURISTIČNIH VODENJ
14. člen
Turistična vodenja na območju Občine Lendava se izvajajo v sklopu rednih in naročenih vodenj. Naročila za vodenje
sprejemajo:
a) pooblaščena turistična organizacija v Občini Lendava,
b) lokalni turistični vodniki, vendar ga morajo v roku
3 dni pred vodenjem uskladiti z pooblaščeno turistično organizacijo v Občini Lendava. Če tega ne storijo, se to šteje za
kršitev tega odloka, ki ima za posledico odvzem licence za
lokalnega turističnega vodnika.
15. člen
Turistična vodenja se na območju Občine Lendava zaračunavajo po ceniku, ki ga na predlog pooblaščene turistične organizacije v Občini Lendava potrdi Občinski svet
občine Lendava.
16. člen
Pooblaščena turistična organizacija v Občini Lendava
na podlagi prijav turističnega vodnika vodi evidenco o opravljenih turističnih vodenjih in o tem pošlje letno poročilo do
31. januarja tekočega leta županu Občine Lendava.
Evidenca vsebuje naslednje podatke:
– naročnika vodenja,
– število obiskovalcev na posameznem vodenju,
– kraj oziroma država, odkoder so obiskovalci,
– utemeljene pripombe, ki se vpišejo naknadno.
17. člen
Lokalnim turističnim vodnikom se za opravljeno vodenje
zagotovi plačilo. Plačilo se opravi na podlagi števila opravljenih ur vodenja. Vrednost urne postavke vsako leto na predlog
pooblaščene turistične organizacije v Občini Lendava določi
Občinski svet občine Lendava.
VII. NADZOR
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja organ, pristojen za tržno inšpekcijo.
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VIII. KAZENSKA DOLOČBA

II. PRISTOJNOSTI OBČINE

19. člen
Če opravlja dejavnost turističnega vodnika ﬁzična oseba, ki ne izpolnjuje pogojev iz 3. in 8. člena tega odloka in
ﬁzična oseba brez ustrezne izkaznice iz 10. člena tega odloka, se kršitelj kaznuje z denarno kaznijo v skladu z višino
določeno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma.

2. člen
Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami na svojem območju v skladu z zakonom.
Pristojnosti občine so:
– spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih;
– organiziranje in vzdrževanje sredstev za alarmiranje
v skladu z enotnim sistemom zvez;
– načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov;
– izdelava ocene ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja;
– organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite;
– organiziranje in opremljanje organov, enot in štabov
CZ ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini;
– zagotavljanje zvez za potrebe zaščite, reševanja in
pomoči v skladu z enotnim sistemom zvez;
– zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev
v primeru naravnih in drugih nesreč;
– izvajanje programov usposabljanj občinskega pomena;
– organiziranje in vodenje zaščite, reševanja in pomoči
na območju občine;
– usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami;
– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč.

IX. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0008/2003
Lendava, dne 14. oktobra 2004.
Župan – Polgármester
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

LITIJA
4989.

Odlok o organizaciji ter delovanju zaščite in
reševanja v Občini Litija

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00, 51/02), 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94), 6.
člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.
71/93, 87/01), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS,
št. 71/93, 28/00), Uredbe o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni
list RS, št. 22/99, 99/99, 102/00, 33/02, 106/02) ter prvega
odstavka 16. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št.
18/04) je Občinski svet občine Litija na 18. seji dne 25. 10.
2004 sprejel

3. člen
Naravne in druge nesreče, zaradi katerih se v občini
aktivirajo sile za zaščito in reševanje so: potres, poplave,
plazovi, visok sneg, močan veter, neurja, žled, pozeba, suša,
tehnološke nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi, požari,
večje prometne ali železniške nesreče, epidemije nalezljivih
človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni, ali izpad komunalne infrastrukture v meri, ko redne službe in podjetja niso
zmožna sama obvladovati nesreče ali nezgode.
V celoti se sile za zaščito in reševanje aktivirajo v vojni.

ODLOK
o organizaciji ter delovanju zaščite in reševanja
v Občini Litija

4. člen
Osebna in vzajemna zaščita obsega ukrepe in postopke za neposredno osebno, vzajemno zaščito, prvo pomoč,
reševanje ljudi, materialnih in drugih dobrin v stanovanjskih
hišah, poslovnih stavbah, na javnih mestih ter drugih delovnih in bivalnih okoljih.
V stanovanjskih hišah in stanovanjskem okolju izvajajo
ukrepe za zaščito in reševanje po načelih osebne in vzajemne zaščite vsi stanovalci. Njihovo delovanje usmerja krajevno
pristojen štab za CZ, vodja intervencij gasilske ali druge reševalne službe, ki izvaja zaščito in reševanje na prizadetem
območju ali poverjenik CZ.
V delovnem okolju izvajajo ukrepe zaščite in reševanja
po načelu osebne in vzajemne zaščite vsi zaposleni. Njihovo
delovanje usmerja vodstvo podjetja, štab CZ ali poverjenik
CZ.
Občani izvajajo v okviru osebne in vzajemne zaščite,
ki obsega samozaščito, samopomoč in vzajemno pomoč,
naslednje aktivnosti:
– organizirajo in izvajajo ukrepe za preprečevanje nesreč oziroma zmanjšanje njihovih posledic;
– vzdržujejo objekte ter naprave za zaščito in reševanje
(zaklonišča, zaklonilnike, druge prostore);
– nabavljajo ustrezna sredstva za osebno zaščito in
prvo pomoč.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji organizacije in delovanja sistema zaščite in reševanja v Republiki
Sloveniji za območje Občine Litija (v nadaljnjem besedilu:
občina) natančneje določa:
– ustanavljanje, organiziranje in delovanje štaba, enot
in služb Civilne zaščite (v nadaljnjem besedilu: CZ) ter drugih
sil zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah ter v
vojni;
– enotnost usmerjanja in vodenja vseh struktur, ki sodelujejo pri izvajanju nalog zaščite in reševanja;
– organizacija odkrivanja, spremljanja in obveščanja o
nevarnosti;
– druge naloge iz področja varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami se izvajajo na podlagi zakona, enotnih temeljev in zasnove v sistemu zaščite in reševanja v Republiki
Sloveniji ter ustreznih podzakonskih aktov.

III. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
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IV. SILE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
5. člen
Na podlagi ocen ogroženosti se v občini načrtujejo in
izvajajo naslednje naloge zaščite, reševanja in pomoči:
– prva medicinska pomoč, pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem (evakuacija in drugo);
– gašenje in reševanje ob požarih, reševanje iz ruševin,
potresih in zemeljskih plazovih, reševanje ob poplavah in
drugih vremenskih ujmah, reševanje ob velikih prometnih
nesrečah, izvajanje radiološke, kemične in biološke zaščite, reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi ter ob drugih
ekoloških nesrečah;
– prva veterinarska pomoč;
– reševanje ob vojaških napadih in drugih oblikah množičnega nasilja in zagotavljanje osnovnih pogojev življenje.
Naloge, naštete v prejšnjem odstavku, obsegajo:
– aktivnosti za preprečevanje oziroma zmanjšanje ogroženosti;
– organizacijske, materialne in kadrovske priprave za
izvajanje nalog zaščite in reševanja ter aktivnost za odpravljanje posledic nesreč.
V miru izvajajo naloge za zaščito in reševanje podjetja,
zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost je pomembna
za zaščito in reševanje. Štabi, enote in službe CZ se aktivirajo v primeru večjih naravnih in drugih nesreč.
6. člen
Naloge iz prejšnjega člena izvajajo:
– enote CZ, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije;
– enote, službe in druge operativne sestave društev.
7. člen
CZ v občini sestavljajo poveljnik CZ, občinski štab CZ,
poverjeniki CZ v mestni in krajevnih skupnostih, gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah ter enote in
službe CZ.
Na območju občine se ustanovijo naslednje enote CZ:
– enote za prvo pomoč;
– enote za tehnično reševanje;
– enote za radiološko, kemično in biološko zaščito;
– službe za podporo.
V mestni in krajevnih skupnostih, se imenuje poverjenike CZ.
8. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki
jih določi župan, glede na stopnjo ogroženosti in dejavnost
ustanovijo ustrezne enote in službe CZ.
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije poleg svojih nalog zaščite, reševanja in pomoči, opravljajo te
naloge tudi za potrebe občine, če jih v skladu z zakonom za
opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči določi župan
s sklepom.
9. člen
V občini opravljajo naloge zaščite in reševanja naslednja društva:
– prostovoljna gasilska društva, za organiziranje operativnih gasilskih enot, ki opravljajo naloge gašenja in reševanja ob požarih, druge, zlasti preventivne naloge varstva
pred požarom, določene naloge zaščite in reševanja ljudi
ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah ter določenih
storitev;
– območna organizacija Rdečega križa, za zbiranje,
hrambo in nudenje materialne pomoči za ogroženo in prizadeto prebivalstvo, nudenje zdravstvenega varstva, socialne
pomoči, sprejemanja in nastanitve evakuiranega prebivalstva
ter organizacijo poizvedovalne službe za poizvedbo, eviden-
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tiranje in obveščanje prizadetih v primerih večjih naravnih in
drugih nesreč in vojne;
– Radio klub, za organizacijo in vzpostavitev zvez v
primeru večjih nesreč;
– Rafting klub “Vidra”, za reševanje na vodi in iz vode;
– Taborniško društvo “Rod grajskih duhov”, za sodelovanje pri razmestitvi ogroženega in prizadetega prebivalstva;
– Zveza slovenskih katoliških skavtov in skavtinjskega
stega Litija, za sodelovanje pri razmestitvi ogroženega in prizadetega prebivalstva ter nudenje pomoči le-tem;
– Alpinistični odsek Planinskega društva Litija za reševanje iz višin in globin;
– Aero klub Milan Borišek, za izvajanje opazovanja in
obveščanja v primeru naravnih in drugih nesreč.
Pogodbe o izvajanju nalog zaščite in reševanja med naštetimi v prejšnjem odstavku in občino podpišeta odgovorna
oziroma pooblaščena oseba društva (predsednik društva) in
župan občine.
Župan lahko v primeru potrebe pridobi tudi druga podjetja, organizacije in posameznike, ki so potrebni za izvajanje
dejavnosti pomembne za zaščito in reševanje v primeru
naravnih in drugih nesreč.
V. ENOTE IN ŠTABI CZ
10. člen
Enote CZ so v občini posebej organizirane in opremljene ter usposobljene sile, namenjene za zaščito in reševanje
prebivalstva, materialnih in drugih dobrin ob naravnih in
drugih večjih nesrečah ter nevarnostih.
Enote CZ se organizirajo v občini in v tistih gospodarskih družbah in zavodih, ki zaposlujejo na enotnem delovnem
prostoru (na isti lokaciji) več kot 50 delavcev oziroma tista,
ki jih s sklepom določi župan na predlog občinskega štaba
CZ.
Enote CZ lahko organizirajo podjetja, zavodi in druge
organizacije tudi po lastni odločitvi.
Enote CZ so splošne in specializirane. Splošne enote
CZ organizirajo za izvajanje manj zahtevnih nalog zaščite in
reševanja gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije
ter občina, ki na svojem območju nima gasilskega društva
oziroma, če ti sestavi niso zadostni.
Specializirane enote CZ organizirajo za izvajanje posameznih zahtevnejših nalog zaščite in reševanja gospodarske
družbe, večja podjetja, zavodi in druge organizacije ter občina na podlagi ocene ogroženosti.
11. člen
Za operativno strokovno vodenje zaščite, reševanja
in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, se na območju
občine imenuje občinski štab CZ in štabe v gospodarskih
družbah, in zavodih.
Občinski štab CZ imenuje s sklepom župan.
Štab CZ v gospodarski družbi, ali zavodu imenuje organ
upravljanja.
12. člen
V stanovanjskih stavbah z nad 300 stanovalci, v ulicah
in delih naselij, ki so zaokrožena celota z do 3000 prebivalci
in v vaseh in zaselkih, kjer prebiva 3000 prebivalcev se imenuje poverjenike CZ in njihove namestnike.
Za opravljanje nalog iz prvega odstavka tega člena, na
podlagi pridobljenega mnenja KS oziroma MS pripravi občinski štab CZ predlog za imenovanje poverjenikov in njihovih
namestnikov, katerih imenovanje potrdi s sklepom župan.
13. člen
Za vzdrževanje zaklonišč, formiranje reševalnih skupin
in odpravljanje posledic nesreč so odgovorni lastniki prostorov
(stanovanjskih blokov), njihovi upravljavci in poverjeniki CZ.
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14. člen
Operativne gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev opravljajo dejavnosti oziroma naloge zaščite in reševanja v skladu z zakonom in Uredbe o merilih za organiziranje,
opremljanje in usposabljanje sil za zaščito in reševanje.
Sestav in število operativnih gasilskih enot na območju
občine s sklepom določi župan na predlog občinskega štaba
CZ, ki predhodno pridobi mnenje poveljstva Gasilske zveze
Litija.
Enote se dopolnjujejo iz članstva prostovoljnih gasilskih
društev, ki so ustrezno usposobljeni za opravljanje nalog
operativne gasilske enote.
VI. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE
15. člen
Za odkrivanje, spremljanje in obveščanje prebivalstva,
gospodarskih družb, podjetij, zavodov ter drugih organizacij
in organov, o nevarnostih naravnih in drugih nesreč, se v občini organizira sistem za opazovanje in obveščanje.
Sistem za opazovanje in obveščanje sestavljajo: opazovalno omrežje, informacijska podpora ter center za obveščanje in alarmiranje (v nadaljnjem besedilu: center za
obveščanje).
16. člen
Center za obveščanje v občini, ki ima položaj območnega centra, se lahko organizacijsko, materialno in kadrovsko
usposobi za delovanje v primeru večje naravne ali druge
nesreče.
Regijski center za obveščanje Ljubljana, ki pokriva tudi
območje Občine Litija, deluje neprekinjeno 24 ur dnevno.
VII. USPOSABLJANJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
17. člen
Usposabljanje pripadnikov CZ se v občini izvaja po
programih, ki zagotavljajo uvajalno, temeljno in dopolnilno
usposabljanje, oziroma po programih, ki jih predpiše pristojno
ministrstvo.
Dopolnilno usposabljanje pripadnikov CZ se praviloma
izvaja v obliki praktičnih vaj.
18. člen
Pripadniku CZ se na njegovo prošnjo odloži usposabljanje ali posamezna vaja:
– če se zaradi bolezni ali poškodbe ni sposoben udeležiti usposabljanja ali vaje;
– če je ob pozivu k usposabljanju na šolanju in če ima
med usposabljanjem izpit, kolokvij ali obvezne vaje;
– če neguje člana gospodinjstva, ki je hudo bolan;
– če je po vročitvi poziva nastal smrtni primer v družini
ali gospodinjstvu, oziroma zaradi drugih zasebnih razlogov,
zaradi katerih bi pripadnik zašel v težak položaj, če bi šel na
usposabljanje;
– zaradi neodložljivih službenih potreb in kmetijskih
del.
Prošnjo za odložitev usposabljanja ali vaje je potrebno
vložiti v roku osmih dni po prejemu poziva pri upravnem
organu, ki vodi pripadnika v evidenci.
VIII. MOBILIZACIJA IN AKTIVIRANJE ZAŠČITE IN
REŠEVANJA
19. člen
Ob hudih naravnih in drugih nesrečah lahko župan ali
poveljnik občinskega štaba CZ, v skladu s pogoji in situacijo
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odredi aktiviranje občanov ter njihovih sredstev, delavcev in
sredstev podjetij, zavodov ter drugih organizacij, štabov in
enot CZ na območju občine.
Aktivnosti se vodijo in izvajajo v skladu z načrti zaščite
in reševanja občine.
20. člen
Za sodelovanje pri zaščiti in reševanju in izvrševanjem
materialne dolžnosti ob naravnih in drugih nesrečah in za
škodo, ki jo pri tem utrpijo aktiviranci iz prejšnjega člena,
imajo le-ti pravico do povračila dejanskih stroškov in dejanske škode.
Občani oziroma delavci imajo pravico do brezplačne
prehrane, če najmanj 4 ure neprekinjeno sodelujejo v akciji
zaščite in reševanja.
Povračilo oziroma odškodnina občanom in delavcem
ter lastnikom sredstev iz prejšnjega člena gre v breme proračuna občine. Če je občan razporejen v CZ pri delodajalcu,
stroški nadomestila plače bremenijo delodajalca.
V primeru tehnoloških, prometnih in drugih nesreč gre
povračilo v breme gospodarske družbe, podjetja, zavoda ali
druge organizacije, tudi posameznika, ki je s svojim ravnanjem povzročil nastanek nesreče.
21. člen
V času opravljanja nalog, usposabljanjem ali med izvrševanjem materialne dolžnosti v CZ ter na običajni poti
od doma, ali z delovnega mesta do zbirališča oziroma ob
povratku, je v primeru poškodbe ali bolezni, občan zavarovan
po predpisih o zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem
zavarovanju.
Kraj in čas nastanka poškodbe ugotovi organ, ki je
državljana vpoklical ali pristojni poveljnik CZ oziroma vodja
intervencije, v kateri se je državljan poškodoval.
IX. NAČRTOVANJE IN VODENJE ZAŠČITE IN
REŠEVANJA
22. člen
Občinski svet, kot najvišji organ odločanja v občini, ima
naslednje naloge:
– sprejema program varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, za obdobje najmanj 5 let, katerega sestavni del
je tudi program varstva pred požarom;
– sprejema letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, katerega sestavni del je tudi letni načrt varstva
pred požarom;
– sprejema odloke, pravilnike in odredbe s področja
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s katerimi se
določa tudi dejavnost varstva pred požarom, ki se opravlja
kot javna služba;
– v proračunu občine zagotavlja sredstva za ﬁnanciranje gasilske javne službe ter drugih nalog varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (CZ ter organizacije, ki opravljajo
dejavnosti oziroma naloge zaščite in reševanja);
– odloča o zagotovitvi sredstev za odpravljanje posledic
naravnih in drugih nesreč;
– nadzira uresničevanje programa in načrta varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter namensko uporabo
sredstev za ﬁnanciranje nalog na področju zaščite in reševanja.
23. člen
Župan ima na področju zaščite in reševanja naslednje
naloge:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami;
– sprejme načrt zaščite in reševanja;
– določi izvajalce nalog na področju zaščite in reševanja;
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– skrbi za izvajanje ukrepov oziroma nalog za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč;
– zahteva pomoč pri zaščiti in reševanju ter zagotavljanju osnovnih pogojev za življenje;
– skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju
varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih;
– vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč;
– predlaga razporeditev občanov na dolžnost v CZ ter
uresničevanje materialnih dolžnosti;
– določi gospodarske družbe, podjetja, zavode in druge organizacije na območju občine, ki s svojo dejavnostjo
ogrožajo delavce in okoliško prebivalstvo, da morajo izdelati
načrte zaščite in reševanja;
– odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev
na območju občine zaradi naravne ali druge nesreče;
– odredi, da morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih
in drugih objektov sprejeti v začasno bivanje evakuirane
in ogrožene osebe, če njihove nastanitve ni mogoče rešiti
drugače;
– ugotavlja in razglaša povečano požarno ogroženost
na območju občine ter predpiše posebne ukrepe za varstvo
pred požarom.
24. člen
Operativno in strokovno vodenje CZ in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč se organizira in izvaja kot enoten
sistem.
Vodenje iz prejšnjega odstavka izvajajo poveljniki CZ,
štabi CZ, poverjeniki za CZ in poveljniki oziroma vodje operativnih enot društev, ki izvajajo določene naloge na področju
zaščite in reševanja.
Poveljniki, poverjeniki in vodje enot, iz prejšnjega odstavka, ki imajo pooblastila za vodenje nalog zaščite in reševanja, morajo naloge izvrševati v skladu z zakoni in pravili
stroke. Za svoje delo odgovarjajo nadrejenim oziroma župana.
25. člen
Poveljnik CZ ima naslednje naloge:
– vodi ali usmerja sile za zaščito, reševanje in pomoč
ob naravnih in drugih nesrečah;
– skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za
zaščito, reševanje in pomoč;
– daje mnenja in predloge v zvezi s pripravami in delovanjem sil za zaščito, reševanje in pomoč ter mnenja in
predloge za odpravo škode, ki jo povzročijo naravne in druge
nesreče;
– predlaga imenovanje štaba CZ.
Poveljnik CZ lahko za vodenje posameznih intervencij
za zaščito, reševanje in pomoč določi vodjo intervencije.
26. člen
Občinski štab CZ ima naslednje naloge:
– vodi enote, službe in druge sile, ki sodelujejo v zaščiti
in reševanju;
– uveljavlja zaščitne in druge nujne ukrepe ter nadzira
izvajanje;
– odloča o uporabi sil in sredstev;
– usklajuje pomoč in dejavnost za zaščito in reševanje
pri odpravi posledic;
– pripravlja predloge odločitev s področja zaščite, reševanja in pomoči za občinski svet in župana.
Delo štaba vodi poveljnik, v njegovi odsotnosti pa njegov
namestnik. Štab ima določeno število članov, ki se imenujejo
iz vrst strokovnjakov ter predstavnikov tistih organov, služb in
organizacij, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči na
območju občine. Poveljnika, njegovega namestnika in člane
občinskega štaba CZ imenuje župan.
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27. člen
Poverjenik CZ ima naslednje naloge:
– spodbuja opremljanje prebivalcev (stanovalcev, delavcev) z osebno in skupno zaščitno opremo ter usposabljanje
za izvajanje osebne in vzajemne zaščite;
– skrbi za organizacijo in izvajanje preventivnih ter drugih ukrepov za zaščito ljudi in premoženja;
– sodeluje pri organiziranju in formiranju potrebnih ekip
za zaščito in reševanje v okolju, v katerem dela (podjetje);
– nadzoruje redno vzdrževanje zaklonišč (prostorov,
objektov) in naprav ter opozarja pristojne na vzdrževanje
(upravnika, direktorja podjetja, zavoda ali druge organizacije
in strokovno službo v lokalni skupnosti);
– skrbi za brezhibnost sredstev in opreme v stanovanjskih zgradbah in podjetjih;
– spremlja in opozarja prebivalce, stanovalce oziroma
delavce v bivalnem in delovnem okolju na vse preteče nevarnosti, ki bi lahko ogrozile njihovo varnost in premoženje
(požar, potres, poplava, eksplozija…);
– spremlja nevarnosti in organizira priprave za zaščito in
reševanje v krajevni oziroma mestni skupnosti, podjetju, zavodu ali drugi organizaciji oziroma stanovanjskem objektu;
– ugotavlja stanje in posledice ter o tem obvešča pred
postavljene organe, službe in nadrejeni štab za CZ ter sodeluje z vodstvi reševalnih služb in ekip pri vodenju ter izvajanju
zaščite in reševanja;
– obvešča nadrejene organe CZ o posledicah naravnih
in drugih nesreč ter usklajuje zaščitne ukrepe ter organizacijo
izvajanja zaščite, reševanja in pomoči v skladu z odločitvami
nadrejenih organov CZ.
28. člen
Prostovoljce pri opravljanju nalog vodijo njihovi vodje v
skladu z odločitvami in usmeritvami poveljnika občinskega
štaba CZ. Njihovo vodenje mora biti podrejeno splošnim načelom vodenja sil za zaščito, reševanje in pomoč.
Osebe, ki prostovoljno sodelujejo v CZ imajo pravice in
dolžnosti kot drugi pripadniki CZ.
29. člen
Strokovna, administrativna in tehnična opravila na področju zaščite in reševanja iz pristojnosti lokalne skupnosti
občine izvaja strokovna služba v občinski upravi.
X. FINANCIRANJE
30. člen
Občina Litija zagotavlja na podlagi načrta varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami sredstva za:
– ﬁnanciranje nalog varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
– organiziranje opremljanje in usposabljanje organov
vodenja in sil za zaščito reševanje in pomoč skladno z merili;
– kritje stroškov neodložljivih ukrepov in nalog zaščite,
reševanja in pomoči za zaščito zdravja in življenja ljudi, živali,
premoženja in okolja.
31. člen
Povzročitelj ogroženosti ali nesreče krije stroške ukrepanja ter zaščitnih in reševalnih intervencij.
Če povzročitelj ni znan, krije stroške zaščite, reševanja
in pomoči, ki izhajajo iz tega odloka občina Litija iz občinskega proračuna, sredstev proračunske rezerve in dodatnih
sredstev, ki jih za to odobri občinski svet.
Kolikor je povzročitelj znan, se posreduje zahtevek za
plačilo stroškov intervencije povzročitelju, oziroma stroške
od njega izterja.
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XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
32. člen
Nadzor nad izvajanjem določil, za katera so predvidene
kazenske določbe tega odloka, opravlja občinski inšpektorat.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
33. člen
Z globo 300.000 tolarjev, se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek v
zvezi z opravljanjem dejavnosti:
– če ne obvesti najbližjega centra za obveščanje, policije ali najbližje gasilske enote o nevarnosti naravne ali druge
nesreče takoj, ko jo opazi ali ko zanjo zve kako drugače;
– če v delovnem procesu uporablja, proizvaja, prevaža ali skladišči nevarne snovi, oziroma kemikalije in ne
načrtuje in izvaja obveznih varnostnih ukrepov za zmanjšanje tveganja za okolje, ali ne izdela ocene ogroženosti
ter načrt zaščite in reševanja za nesreče, ki jih lahko povzroči s svojo dejavnostjo in ki lahko ogrozijo ljudi, živali,
premoženje, kulturno dediščino ali okolje zunaj območja
organizacije;
– pri opravljanju poslovne dejavnosti obremenjuje okolje
z nevarnimi snovmi oziroma kemikalijami in ne posreduje
Občini Litija podatke o virih tveganja za potrebe načrtovanja
skupnih zaščitnih ukrepov ter reševanja in pomoči na zahtevo občinske uprave.
Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
34. člen
Z globo 20.000 tolarjev, ki se izterja na kraju prekrška,
se kaznuje posameznik, ki:
– opazi, da grozi neposredna nevarnost požara ali eksplozije ali opazi požar in ne odstrani nevarnosti ali ne pogasi požara, če to lahko stori brez nevarnosti zase ali za
drugega;
– o nevarnosti požara ali o požaru takoj ne obvesti najbližje gasilske enote ali centra za obveščanje ali policijske
postaje.
35. člen
Z globo 10.000 tolarjev, ki se izterja na kraju prekrška,
se kaznuje posameznik, ki:
– ustavi ali parkira vozilo na intervencijski poti;
– kuri v naravnem okolju z odprtim ognjem v času, ko
kurjenje ni dovoljeno;
– kuri v naravnem okolju, ko je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Pristojna strokovna služba občine, gospodarske družbe,
zavodi in druge organizacije (društva), ki v občini izvajajo
naloge zaščite in reševanja, morajo v roku enega leta od
uveljavitve tega odloka uskladiti sedanjo organiziranost zaščite in reševanja z določili tega odloka.
37. člen
Globe določene s tem odlokom se do začetka uporabe
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) izrekajo kot
denarne kazni v višini določeni v tem odloku.
Odgovornim osebam samostojnega podjetnika posameznika se globe začnejo izrekati z dnem začetka uporabe
Zakona o prekrških.
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38. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
organizaciji ter delovanju zaščite reševanja in pomoči v Občini Litija (Uradni list RS, št. 7/97 in 9/00)
39. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 801-05/04
Litija, dne 25. oktobra 2004.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

4990.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Litija

Na podlagi 58. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odl.
US), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,
št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta
Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04) je Občinski svet občine
Litija na nadaljevanju 18. redne seje dne 25. 10. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Litija
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija (Uradni list RS, št. 132/03) se črta tretji
odstavek 8. člena.
2. člen
Črta se četrta alinea prvega odstavka 11. člena.
V četrtem odstavku 11. člena se črta besedilo
»iz 12. člena tega odloka«.
3. člen
Tretja alinea drugega odstavka 12. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»– za površine v uporabi Občine Litija, mestne in krajevnih skupnosti Občine Litija, javnih zavodov in podjetij, katerih
ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija,«
4. člen
V drugem odstavku 13. člena se doda nova alinea, ki
se glasi:
»– za tista nezazidana stavbna zemljišča za katera
zavezanec dokaže, da na tem zemljišču ni mogoče pridobiti enega od soglasij potrebnih za pridobitev gradbenega
dovoljenja.«
5. člen
Za drugim odstavkom 15. člen a se doda novi stavek,
ki se glasi:
»Pristojni oddelek občinske uprave vodi evidenco o
zbranih sredstvih nadomestila v mestni skupnosti in po krajevnih skupnosti.«
6. člen
V 16. člen u se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Predlog uporabe sredstev iz prejšnjega odstavka pripravi odbor za gospodarjenje z nepremičninami v sodelova-
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nju s svetom predsednikov mestne skupnosti Litija in predsedniki krajevnih skupnosti.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
7. člen
V tretjem odstavku 19. člena se doda novi stavek, ki
se glasi:
»Plačilo nadomestila iz prejšnjega odstavka lahko zavezanec poravna v največ štirih letnih obrokih od sprejetja
občinskega prostorskega reda.«.
8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan.
Št. 462-171/2003
Litija, dne 25. oktobra 2004.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

4991.

Sklep o določitvi cene programov predšolske
vzgoje v Občini Litija

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
113/03 – uradno prečiščeno besedilo), drugega odstavka 7.
člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni
list RS, št. 44/96, 39/97 – odl. US, 1/98, 84/98, 44/00 – odl. US,
102/00, 111/00, 92/02 in 120/03) in 12. člena Statuta Občine
Litija (Uradni list RS, št. 18/04) je Občinski svet občine Litija na
nadaljevanju 18. redne seje dne 25. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o določitvi cene programov predšolske vzgoje v
Občini Litija
I
Cene programov v vrtcih, katerih ustanovitelj je Občina
Litija, znašajo mesečno na otroka po posameznih programih
predšolske vzgoje od 1. 11. 2004 dalje:
Program predšolske vzgoje

Ekonomska
cena programa
(v SIT)

a) I. starostna skupina (jasli oziroma otroci
stari od 1 do 3 let)
87.136,50
b) II. starostna skupina (otroci stari od 3 do 75.939,60
7 let)
c) skrajšani program dnevnega varstva otrok,
starih od 2 do 7 let:
– ki vključuje prehrano
58.886,00
– ki vključuje samo zajtrk
50.856,00
d) razvojni oddelek
218.621,90
e) krajši program »Cicibanove urice«
39.308,00
f) dnevni znesek prehrane
600,00
II
Staršem otrok s stalnim prebivališčem na območju Občine Litija, za katere je Občina Litija dolžna po veljavni zakonodaji kriti del cene programa v vrtcu, lahko uveljavljajo
kot olajšavo pri določitvi plačila programov vrtca kredite, ki
so jih najeli za reševanje svoje stanovanjske problematike
pri Stanovanjskem skladu RS ali pri poslovnih bankah. Kot
dokazilo o najetju kredita morajo starši pri oddaji vloge, poleg obveznih prilog, priložiti tudi pogodbo ali overjeno kopijo
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kreditne pogodbe in potrdila o višini zadnjih treh plačanih
mesečnih anuitetah.
III
Starši otrok, za katere je Občina Litija dolžna po veljavni
zakonodaji kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu,
lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. julija
do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno
odsotnost najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo
dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim
dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v
znesku 400 SIT za vsak delovni dan napovedane odsotnosti
otroka.
Občina Litija bo v obdobju od 1. julija do 31. avgusta
tudi za otroke s stalnim prebivališčem v občini Litija, za katere je dolžna po veljavni zakonodaji kriti del cene programa
predšolske vzgoje, in so vključeni v vrtce izven občine Litija,
pokrila razliko med cenami programov in zneski rezervacij,
ki so določeni v vrtcih teh občin.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Litija po
veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko
uveljavijo rezervacijo le, če občina, ki jim je po predpisih
dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo
v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in
ceno programa.
IV
Staršem otrok, za katere je Občina Litija dolžna po veljavni zakonodaji kriti del cene programa predšolske vzgoje v
vrtcu, se opravičena, najmanj enomesečna odsotnost otroka,
obračunava enako kot rezervacija. Starši opravičeno odsotnost otroka dokazujejo z originalnim zdravniškim potrdilom.
V
V primeru vpisa in izpisa otroka sredi meseca, se plačilo
staršev proporcionalno zniža glede na število dni prisotnosti
otroka v vrtcu (prvi mesec vpisa ali zadnji mesec izpisa). To
določilo se upošteva tudi pri obračunu (cene) plačila za druge
občine, ki plačujejo razliko med ceno programa in plačilom
staršev.
VI
Dnevni znesek živil (prehrane) za otroke znaša 600 SIT.
V tem znesku znaša vrednost zajtrka 150 SIT, kosila 334 SIT
in popoldanske malice 116 SIT. Vrtec pri izstavitvi računa
staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za
vsak dan odsotnosti otroka od naslednjega sporočenega dne
dalje, v sorazmerni višini plačila za program vrtca.
VII
Občina Litija bo za otroke, za katere je po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje,
zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili
staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve vseh
dodatnih znižanj in rezervacije po tem sklepu.
VIII
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v Občini Litija,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 50/02 in 107/03.
IX
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS in se uporablja od 1. 11. 2004 dalje.
Št. 601-17/2004
Litija, dne 26. oktobra 2004.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.
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RAVNE NA KOROŠKEM
4992.

Uradni list Republike Slovenije
71

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in 16.
člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na
14. redni seji dne 27. 5. 2004 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne
I
Ukine se status javnega dobra za nepremičnini parc. št.
423/5 in 445/3, obe pripisani v vl. št. 268 k.o. Ravne.
II
Nepremičnini prenehata imeti značaj javnega dobra in
postaneta last Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot
5, Ravne na Koroškem.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

72

73
74

II.
40

41

Št. 032-01-2/02-12
Ravne na Koroškem, dne 27. maja 2004.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

ROGAŠKA SLATINA
4993.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška
Slatina za leto 2004

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in na podlagi 16. člena Statuta
Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB1) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 18. redni seji,
dne 27. 10. 2004 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina
za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se spremeni odlok o proračunu Občine
Rogaška Slatina za leto 2004 (Uradni list RS, št. 123/03).
2. člen
2. Višina poračuna
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/Podskupina
Rebalans proračuna 2004
I.
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
1.362,605.000
Tekoči prihodki (70+71)
938,781.000
70 Davčni prihodki
824,853.000
700 Davki na dohodek in dobiček
527,911.000
703 Davki na premoženje
150,392.000
704 Domači davki na blago in storitve 146,550.000

42
43
III.

Nedavčni prihodki
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
714 Drugi nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prih. od prodaje zemljišč
in nemat. premoženja
Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
Transferni prihodki
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij

113,928.000
47.521.000
6,250.000
3,617.000
56,540.000
12,500.000
12,000.000
500.000
450.000
450.000
410,874.000
410,874.000

Skupaj odhodki (40+41+42+43)
1.362,605.000
Tekoči odhodki
225,074.266
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
84,691.470
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
13,861.230
402 Izdatki za blago in storitve
114,021.566
403 Plačila domačih obresti
1,500.000
409 Rezerve
11,000.000
Tekoči transferi
598,855.054
410 Subvencije
–
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
357,599.700
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
48,098.824
413 Drugi tekoči domači transferi
193,156.530
Investicijski odhodki
475,150.780
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 475,150.780
Investicijski transferi
63,524.900
430 Investicijski transferi
63,524.900
Proračunski presežek (I.-II.)
(Proračunski primanjkljaj)
–

B) Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina
Rebalans proračuna 2004
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)
44 Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
C) Račun ﬁnanciranja
Skupina/Podskupina
Rebalans proračuna 2004
VII. Zadolževanje (500)
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga
5,190.000
55 Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
5,190.000
IX. Sprememba stanja sredstev
5,190.000
na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. Neto zadolževanje
(VII.-VIII.-IX.)
-5,190.000
XI. Neto ﬁnanciranje (VI.+X.)
–

Uradni list Republike Slovenije

Št.

119 / 5. 11. 2004 /

Stran

14395

2. člen
Dopolni se 3. člen:
Če se po sprejemu rebalansa proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v
rebalansu proračuna ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov ﬁnančnega
načrta uporabnika in proračun.

mljenosti in gostoto naseljenosti 100 do 200 prebivalcev na
hektar znašajo na dan 1. 1. 2005 24.414 SIT za m2 koristne
stanovanjske površine in od tega:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe
10.986 SIT za m2 koristne stanovanjske površine,
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 13.428 SIT za m2 koristne stanovanjske površine.

3. člen
Spremeni se 8. člen in se glasi:
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini
7,000.000 SIT.

4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč se mesečno valorizirajo v skladu z indeksom rasti
cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji,
ki ga vsak mesec izračunava Združenje za gradbeništvo in
IGM Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-009-11/2004
Rogaška Slatina, dne 27. oktobra 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

4994.

Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj,
ceni za stavbna zemljišča in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč v letu 2005

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98,
12/99, 16/99 in 59/99) in v skladu z določbami Pravilnika o
enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list
SRS, št. 8/87), ter 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 109/03 – UPB1)je Občinski svet občine
Rogaška Slatina na 18. redni seji dne 27. 10. 2004 sprejel

ODLOK
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni
za stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v
letu 2005
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine, ki se izračuna po JUS U.C2.100, III. stopnje opremljenosti zmanjšana za povprečne stroške urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča na dan 1. 1. 2005 za
območje Občine Rogaška Slatina znaša 162.760 SIT.
2. člen
Cena za stavbno zemljišče se oblikuje po območjih
urejanja in odstotkih od povprečne gradbene cene, določene
v prejšnjem členu.
Stavbna zemljišča so razdeljena v tri skupine – območja
v skladu z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča.
Odstotki za posamezna območja znašajo:
– za I. območje
2
%
– za II. območje
1,2
%
– za III. območje
0,9
%.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Rogaška Slatina za III. stopnjo opre-

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča
in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2004 (Uradni list RS, št. 111/03).
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati s 1. 1. 2005.
Št. 06202-009-12/2004
Rogaška Slatina, dne 27. oktobra 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

4995.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
turistični taksi v Občini Rogaška Slatina

Na podlagi 23. do 32. člena Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta
Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB-1)
je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 18. redni seji dne
27. 10. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o turistični
taksi v Občini Rogaška Slatina
1. člen
V odloku o turistični taksi v Občini Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 77/98 in 125/00 – v nadaljevanju: odlok)
se nadomesti del stavka 1. člena tako, da se celoten člen
glasi:
»V skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma
se s tem odlokom določa višina, plačevanje, delitev, poraba,
oprostitve plačevanja, način poročanja in nadzor nad plačevanjem turistične takse v Občini Rogaška Slatina.«
2. člen
V 2. členu odloka se črtata tretji in četrti stavek, ki se
nadomestita z naslednjim besedilom: »Turistična taksa je
pavšalni denarni znesek, ki ga plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega
stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v
nastanitvenem obratu. Pravne osebe javnega in zasebnega
prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice, sobodajalci in kmetje oziroma
sobodajalke in kmetice, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun
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občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Osebe iz prejšnjega odstavka
morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev
turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev
za prenočevanje.«
3. člen
V 3. členu se drugi stavek v celoti nadomesti, tako da se
glasi: »Vrednost točke je določena z zakonom o spodbujanju
razvoja turizma, Vlada Republike Slovenije pa lahko enkrat
letno na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin uskladi
vrednost točke.«
Dopolni se zadnji stavek 3. člena z naslednjo besedno
zvezo: », razen če zakon ne določa drugače.
4. člen
V prvem stavku 4. člena se besedna zveza »zakon o
pospeševanju turizma« nadomesti z besedno zvezo »zakon
o spodbujanju razvoja turizma.«

Uradni list Republike Slovenije
in odvajanjem turistične takse ter do vpogleda v ustrezne
evidence oseb iz drugega odstavka 2. člena zaradi preverbe
o pravilnosti podatkov v poročilu o pobrani in odvedeni turistični taksi.«
9. člen
Besedilo 9. člena se v celoti spremeni, tako da se
glasi:
»Z globo od 1,000.000 do 3,000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba, ki sprejme turiste na prenočevanje in ne pobira turistične takse, ne nakazuje pobrane
turistične takse ali ne vodi ustreznih evidenc.
Z globo od 50.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne
osebe.«

5. člen
Dopolni se zadnja alinea 5. člena, tako da se v celoti
glasi:
»– spodbujanje ostalih dejavnosti splošnega značaja, ki
so povezane s turizmom in jih predvideva zakon.«

10. člen
Doda se 9.a člen z naslednjo vsebino:
»Na podlagi sporočila občine lahko prisilno izterjavo turistične takse po predpisih o prisilni izterjavi davkov opravlja
pristojni davčni organ.
Davčna uprava Republike Slovenije sklene z občino
pogodbo s katero se uredijo medsebojna razmerja in se posebej določi nadomestilo za opravljanje storitev po prejšnjem
odstavku.«

6. člen
Druga alinea 6. člena se dopolni z naslednjim besedilom: »ali na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu
oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna
okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja
pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesne
okvare.«

11. člen
Spremeni se 10. člen odloka, tako da se le-ta v celoti
glasi:
»Do vzpostavitve novega sistema organiziranosti turizma v občini se sredstva turistične takse v celoti namenjajo
aktivnostim iz 5. člena odloka, vsakoletna razdelitev pa je
deﬁnirana s sprejetim proračunom za posamezno proračunsko leto.«

V tretji alinei 6. člena se črtata besedi: »ali bolnicah;«
Četrta alineja se v celoti glasi:
»– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma
mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih
na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v
okviru svojih rednih aktivnosti,«

12. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-009-13/2004
Rogaška Slatina, dne 27. oktobra 2004.

Sedma alinea 6. člena se v celoti spremeni, tako da
se glasi:

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

»– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije
odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami;«
V zadnjem odstavku 6. člena se črta tretja alinea.
7. člen
Prvi stavek 7. člena se spremeni in dopolni tako, da se
spremenjeno besedilo glasi:
»Osebe, ki so po odloku dolžne pobirati in odvajati
turistično takso, morajo voditi evidenco o turistični taksi in
so v roku, ki ga določa ta člen, dolžne predložiti Oddelku za
gospodarstvo Občine Rogaška Slatina in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo na predpisanem obrazcu
občine.«
Dopolni se peta alinea drugega odstavka tako da se
glasi:
»število domačih in tujih gostov in nočitev posebej;«.
8. člen
8. člen se v celoti glasi:
»Pristojni davčni organ ima po 31. členu zakona o spodbujanju razvoja turizma pravico do nadzora nad pobiranjem

4996.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu za območje CZ1 v Rogaški
Slatini

Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 58/03) in 16. člena Statuta Občine
Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB-1) je
Občinski svet občine Rogaška Slatina na 18. redni seji dne
27. 10. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu za območje CZ1 v
Rogaški Slatini
1. člen
S tem odlokom se dopolnjuje odlok o ureditvenem načrtu za območje CZ1 v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št.
49/00, 96/02).

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Besedilo drugega odstavka 2. člena odloka se v celoti
nadomesti z naslednjim besedilom:
Opis meje UrN: izhodiščna točka opisa meje je na JV
fasadi restavracije Pošta (parc. št. 817). Meja od tu proti JZ
smeri prečka parc. št. 816/2, 816/1, 816/4, 1776 (interna
obvoznica) do osi železniškega tira, kjer zavije proti SZ in
poteka po osi do križanja s parc. št. 461 in po njenem južnem
robu poteka do parc. št. 1791/1; jo prečka do parc. št. 435/2.
Od tod dalje poteka po njenem zahodnem robu do parc. št.
423/1, nato pa po južnem robu parc. št. 424 in 425. Tu se
meja naveže na S rob poti s parc. št. 372 in poteka po njem
do hotela Soča, kjer pot prečka. Nadaljuje po SV robu parc.
št. 365/1, v smeri proti JV prečka parc. št. 364 in 353 do roba
pešpoti v Zdraviliškem parku. Meja tu zavije pravokotno proti
JZ do Celjske ceste, se usmeri na JV, prečka Celjsko cesto
in se naveže na JV rob parc. št. 817 (Restavracija Pošta), na
njenem J vogalu pa zavije pod kotom 90 stopinj desno, tako,
da se naveže na izhodiščno točko.
Besedilo četrtega odstavka 2. člena odloka se v celoti
nadomesti z naslednjim besedilom:
Območje znotraj opisane meje meri 11,5 ha.
3. člen
Besedilo dvanajstega odstavka 4. člena odloka se v
celoti nadomesti z naslednjim besedilom: »Vse ureditve v
okviru območja, ki ga ureja Odlok o razglasitvi zdraviliškega
kompleksa Rogaška Slatina za naselbinski spomenik (Uradni
list RS, št. 85/97) morajo biti v skladu s smernicami, ki jih je
izdelal ZVNKD Celje. Soglasje omenjenega zavoda je potrebno tudi na območjih, ki so posebej varovana po zakonu
o varstvu kulturne ali naravne dediščine.
V 4. členu se črta štiriintrideseti odstavek »Merila in
pogoji oblikovanja in urejanja OBMOČJA B« – objekt št. 1
– objekt javne rabe«.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 06202-009-21/2004
Rogaška Slatina, dne 27. oktobra 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

4997.

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2005

Na podlagi 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 16/96, 35/97, 9/98,
45/03 in 65/03) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 109/03 – UPB1) je Občinski svet občine
Rogaška Slatina na 18. redni seji dne 27. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2005
1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v letu 2005 znaša 0,1763 SIT.
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2
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. 1.
2005 dalje.
3
Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati sklep o
uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v letu 2004, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 111/03.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-009-19/2004
Rogaška Slatina, dne 27. oktobra 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

4998.

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
komunalnih taks v letu 2005

Na podlagi 18. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 61/96, 91/99, 26/00
in 45/03) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška
Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB-1) je Občinski svet
občine Rogaška Slatina na 18. redni seji dne 27. 10. 2004
sprejel

SKLEP
o uskladitvi vrednosti točke za izračun
komunalnih taks v letu 2005
1
Vrednost točke za izračun komunalnih taks v Občini
Rogaška Slatina v letu 2005 znaša 18 SIT.
2
Vrednost točke, določene s tem sklepom, se uporablja
od 1. 1. 2005 dalje.
3
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati
sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks
v letu 2004 (Uradni list RS, št. 111/03).
4
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 06202-009-14/2004
Rogaška Slatina, dne 27. oktobra 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

4999.

Sklep o ﬁnanciranju političnih strank v Občini
Rogaška Slatina

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 70/00, 51/02, 94/02) in 16. člena Statuta
Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB-1)
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je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 18. redni seji dne
27. 10. 2004 sprejel

proračunskem letu, njegov program ne more biti soﬁnanciran
po merilih tega pravilnika.«

SKLEP
o ﬁnanciranju političnih strank v Občini Rogaška
Slatina

3. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

1. člen
Politična stranka, ki je kandidirala kandidate oziroma
kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva
iz občinskega proračuna sorazmerno številu glasov volivcev,
ki jih je dobila na volitvah. Stranka dobi sredstva iz proračuna
občine, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.
2. člen
Višina sredstev, ki se namenijo za ﬁnanciranje strank,
se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
Za vsak dobljeni glas na zadnjih volitvah za občinski svet
pripada politični stranki 52 tolarjev na mesec. Strankam
se sredstva nakazujejo trimesečno na njihove transakcijske
račune.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
ﬁnanciranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 14/04).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, ﬁnanciranje strank v skladu s 1. in 2. členom
tega sklepa pa se začne izvajati s 1. 1. 2005.
Št. 06202-009-04/2004
Rogaška Slatina, dne 27. oktobra 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

5000.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o soﬁnanciranju socialnih in
humanitarnih programov v Občini Rogaška
Slatina

Na podlagi 1. in 97. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 94/92, 56/92, 42/94, 41/99, 26/01) in
16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št.
109/03) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 18. redni
seji dne 27. 10. 2004 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o soﬁnanciranju socialnih in humanitarnih
programov v Občini Rogaška Slatina
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o
soﬁnanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini
Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 54/04).
2. člen
Doda se nov 4.a člen, ki se glasi:
»Kolikor se je izvajalec s svojim programom prijavil na
kateri drug javni razpis lokalne skupnosti v posameznem

Št. 06202-009-17/2004
Rogaška Slatina, dne 27. oktobra 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

5001.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o ﬁnanciranju športa v Občini
Rogaška Slatina

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00 in U-I 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96, 36/99, 59/99 in 63/95 – obvezna razlaga) in Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 22/98) določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in
31/00) ter 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni
list RS, št. 109/03) je Občinski svet občine Rogaška Slatina
na 18. redni seji dne 27. 10. 2004 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o ﬁnanciranju športa
v Občini Rogaška Slatina
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik
o ﬁnanciranju športa v Občini Rogaška Slatina (Uradni list
RS, št. 69/03).
2. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti, po
posameznih vsebinah, opredeljenih v 5. členu tega pravilnika, kandidirajo na razpisu le enkrat.«
Doda se nov četrti odstavek 4. člena, ki se glasi:
»Kolikor se je izvajalec s svojim programom prijavil na
kateri drug javni razpis lokalne skupnosti v posameznem
proračunskem letu, njegov program ne more biti soﬁnanciran
po merilih tega pravilnika.«
3. člen
13. člen se v 9. točki dopolni tako, da se na koncu doda
naslednje besedilo:
»Tekme, ki jih društvo organizira v okviru rednega tekmovanja v ligi ali pokalnem tekmovanju, se ne štejejo kot
množične športne prireditve.«
4. člen
Tabela 5 Delovanje društev na ravni lokalne skupnosti
se spremeni tako, da se glasi:
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TABELA 5: Delovanje društev na ravni lokalne skupnosti
Število članov oziroma registriranih igralcev

Društva
Zveza

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

100

90

70

40

5. člen
Pri tabeli 7 Množične športne prireditve se zadnja alinea
spremeni tako, da se glasi:
»*– v primeru, da je prireditev večjega pomena za lokalno skupnost, se lahko pridobijo bonus točke v višini največ do
70% točk, ki jih izvajalec pridobi na podlagi Tabele 7.«
6. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-009-18/2004
Rogaška Slatina, dne 27. oktobra 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

SVETA ANA
5002.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Sveta Ana za leto 2004

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni
list RS, št. 13/99) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 59/99 in 70/00), ter 28. in 29. člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Uradni list RS, št. 72/99, 124/00 in 79/01), ter v
skladu s 83. do 93. členom Poslovnika o delu občinskega
sveta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Sveta Ana na 12. redni seji dne 29. 10.
2004 sprejel

Bonus točke za obseg programa
srednje
manj
zelo obsežen obsežen
obsežen
obsežen
(KF)
(KF)
(KF)
(KF)
1,5
1
0,6
0,2
1,5
1
0,6
0,2

710
711
712
713
714
72
720
721
722
73
730
731
74
740
II.
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
414
42
420
43
430
III.

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Sveta
Ana za leto 2004
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2004
(Uradni list RS, št. 135/03) se tretji odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:

Konto

I.
70
700
703
704
706
71

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Naziv

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI

Znesek v tisoč
SIT

208.758
108.968
77.777
52.891
9.847
15.039
–
31.191

75
750
751
752

44
440
441
442

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zalog
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi neproﬁtnim organizacijam in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
Prejeta vračila danih posojil
Prodaja kapitalskih deležev
Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

4.428
671
302
13.783
12.008
–
–
–
–
–
–
–
171.789
171.789
298.518
79.437
15.358
2.639
58.402
538
2.500
93.049
7.307
21.017
5.339
59.386
–
114.859
114.859
11.173
11.173
-17.760

–
–
–
–
–

–
–
–
–
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C) RAČUN FINANCIRANJA
50
500

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
Domače zadolževanje

55

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
ODPLAČILO DOLGA
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

24.000
24.000
6.240
6.240
17.760

X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
RAČUNU

–

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-04/2004
Sveta Ana, dne 29. oktobra 2004.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

5003.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni
rabi (pot)

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10//98,
74/98, 59/99 in 70/00) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana
(Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) ter 14. člena Pravilnika o
prodaji, oddaji v zakup ali najem, oddaji za gradnjo in menjavi
stavbnih zemljišč v lasti Občine Sveta Ana (Uradni list RS,
št. 30/00) je Občinski svet občine Sveta Ana na 12. redni seji
dne 29. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi (pot)
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javnega dobra za nepremičnini: parc. št. 185/6, pot v izmeri 23 m2,
pripisano pri vl. št. 121 k.o. Krivi Vrh in parc. št. 185/7, pot v
izmeri 31 m2, pripisano pri vl. št. 121 k.o. Krivi Vrh. Ti parceli
postaneta lastnina Občine Sveta Ana in se odpišeta od zemljiškoknjižnega vl. št. 121 k.o. Krivi Vrh in se za obe parceli
odpre nov vložek v isti k.o.
2. člen
Okrajno sodišče v Lenartu, po uradni dolžnosti vpiše v
zemljiško knjigo lastnino Občine Sveta Ana na zemljišču, ki
je navedeno v 1. členu tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 41601-001/2004
Sveta Ana, dne 29. oktobra 2004.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

Sklep o ﬁnanciranju političnih strank v Občini
Sveta Ana

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 70/00 in 51/02) in v zvezi s 23. členom
istega zakona sprejme Občinski svet občine Sveta Ana na
12. redni seji dne 29. 10. 2004

SKLEP
o ﬁnanciranju političnih strank v
Občini Sveta Ana
I
S tem sklepom se določijo pogoji in obseg ﬁnanciranja
političnih strank iz proračuna Občine Sveta Ana.
II
Stranki, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate
na zadnjih volitvah za občinski svet, pripadajo sredstva iz
proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na zadnjih lokalnih volitvah v občinski
svet. Ker se volitve v občinski svet izvajajo po večinskem volilnem sistemu, se število glasov, ki se upošteva kot osnova
za izračun višine sredstev določi tako, da se število glasov
ki so jih stranke dobile na volitvah v posamezni volilni enoti,
deli s številom članom sveta lokalne skupnosti, ki se volijo v
tej volilni enoti.
III
Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne
skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti. Višina sredstev,
namenjenih za ﬁnanciranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto.
Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne
smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost
opredeljene po predpisih, ki urejajo ﬁnanciranje občin in s
katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog
občine za to leto.
IV
O višini pripadajočih sredstev za tekoče proračunsko
leto, po posameznih strankah, odloči občinska uprava z
odločbo, na podlagi podatkov iz uradnih rezultatov zadnjih
lokalnih volitev, upoštevajoč podatek o predvideni višini sredstev v proračunu občine za tekoče leto in v skladu z zakonom
o političnih strankah in pogoji iz drugega in tretjega člena
tega sklepa. Strankam se sredstva dodelijo v enkratnem znesku za celotno leto, na njihove račune, v skladu z veljavnim
odlokom o proračunu za tekoče leto, najkasneje do 31. 9. za
tekoče leto.
V
Z dnem objave preneha veljati sklep o ﬁnanciranju političnih strank v Občini Sveta Ana št. 02401-01/03, z dne 21. 2.
2003 (Uradni list RS, št. 28/03).
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02401-01/03
Sveta Ana, dne 29. oktobra 2004.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.
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POPRAVKI
Popravek
Odloka
o spremembah
in šola
dopolnitvah
zazidalnega
načrta Nova
Brinje,
Grosuplje
Popravek

V Odloku o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta Nova šola Brinje, Grosuplje, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 24-1037/04 z dne 15. 3. 2004 se v 10. členu v
drugem odstavku besedilo: ...vkopano skladišče ob opornem
zidu, dim. 5,50 m x 7,50 m, pravilno glasi: ...garaža dim. 6 m
x 5 m in nadstrešek dim. 4 m x 5 m...
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

VSEBINA
MINISTRSTVA

4910. Sklep o potrditvi delovnega zvezka PARLANDO

4899. Pravilnik o skupnih osnovah za postopke dela ﬁ-

nančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna
Republike Slovenije
14273
4900. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o merilih za soﬁnanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
14275
4901. Seznam standardov katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda s pravilnikom o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj
določenih napetostnih mej
14278
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

4913.

MAR, zbirka nalog za angleščino v 6.–9. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
VIAGGIO NELLE SCIENZE, Il mondo dei viventi,
samostojni delovni zvezek za naravoslovje v 6. in
7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja in biologijo v 8. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja na narodnostno
mešanem območju Slovenske Istre
Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
VIAGGIO NELLE SCIENZE, L'uomo, samostojni
delovni zvezek za biologijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka LIZA IN ETIČNA RAZISKOVANJA, samostojni
delovni zvezek za ﬁlozoﬁjo kot izbirni predmet v 8.
razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Sklep o potrditvi atlasa ATLAS SVETA ZA OSNOVNO ŠOLO, atlas za geograﬁjo v 7.–9. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Sklep o potrditvi učbenika GIOCO E PARLO…
PARLO E GIOCO, učbenik za italijanščino kot drugi jezik v 2. in 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na narodnostno mešanem
območju Slovenske Istre
Sklep o potrditvi učbenika GIROTONDO – L'ITALIANO NEL MONDO, Primo approccio, učbenik za
italijanščino kot drugi jezik v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na narodno
mešanem območju Slovenske Istre
Sklep o potrditvi učbenika PARLANDO ITALIANO
1, Libro di testo, učbenik za italijanščino kot izbirni
predmet v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
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ITALIANO 1, Quaderno di lavoro, delovni zvezek
za italijanščino kot izbirni predmet v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Sklep o potrditvi učbenika PARLANDO ITALIANO
2, Libro di testo, učbenik za italijanščino kot izbirni
predmet v 8. in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Sklep o potrditvi delovnega zvezka PARLANDO
ITALIANO 2, Quaderno di lavoro, delovni zvezek
za italijanščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Sklep o potrditvi učbenika KAJ NAM GOVORIJO
UMETNINE, učbenik za izbirni predmet umetnostna zgodovina v 7. ali 8. ali 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Sklep o potrditvi delovnega zvezka VRATA V LIKOVNI SVET 7, delovni zvezek za likovno vzgojo
v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Sklep o potrditvi delovnega zvezka VRATA V LIKOVNI SVET 7, delovni zvezek za izbirni predmet likovno snovanje I v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Sklep o potrditvi učbenika ELSŐ OLVASÓKÖNYVEM, Olvasókönyv az 1. osztály számára, učbenik
(berilo) za madžarščino kot materni jezik v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju
Sklep o potrditvi delovnega zvezka AZ ÉN ÁBÉCÉM, Olvasókönyv az 1. osztály számára, delovni
zvezek za madžarščino kot materni jezik v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju
Sklep o potrditvi delovnega zvezka OLVASÁSFÜZET, Irodalmi munkafüzet az 1. osztály számára,
delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik
v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole na narodno in
jezikovno mešanem območju v Prekmurju
Sklep o potrditvi delovnega zvezka SZÖVEGÉRTÉST FEJLESZTŐ GYAKORLATOK 1, delovni
zvezek za madžarščino kot materni jezik v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju
Sklep o potrditvi delovnega zvezka HÉTSZÍNVARÁZS, Munkafüzet a 2. osztály számára, delovni
zvezek za madžarščino kot materni jezik v 3. raz-
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redu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju
Sklep o potrditvi učbenika HÉTSZÍNVARÁZS, Olvasókönyv a 2. osztály számára, učbenik (berilo)
za madžarščino kot materni jezik v 3. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju
Sklep o potrditvi delovnega zvezka NYELVTAN
– HELYESÍRÁS MUNKATANKÖNYV 2, delovni
zvezek za madžarščino kot materni jezik v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju
Sklep o potrditvi delovnega zvezka SZÖVEGÉRTÉST FEJLESZTŐ GYAKORLATOK 2, delovni
zvezek za madžarščino kot materni jezik v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju
Sklep o potrditvi delovnega zvezka FOGALMAZÁS
MUNKAFÜZET 3, delovni zvezek za madžarščino
kot materni jezik v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne
šole na narodno in jezikovno mešanem območju
v Prekmurju
Sklep o potrditvi delovnega zvezka HÉTSZÍNVIRÁG, Munkafüzet a 3. osztály számára, delovni
zvezek za madžarščino kot materni jezik v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju
Sklep o potrditvi učbenika HÉTSZÍNVIRÁG, Olvasókönyv a 3. osztály számára, učbenik (berilo)
za madžarščino kot materni jezik v 4. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju
Sklep o potrditvi delovnega zvezka NYELVTAN–
HELYESÍRÁS MUNKATANKÖNYV 3, delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik v 4. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju
Sklep o potrditvi delovnega zvezka SZÖVEGÉRTÉST FEJLESZTŐ GYAKORLATOK 3, delovni
zvezek za madžarščino kot materni jezik v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju
Sklep o potrditvi delovnega zvezka FOGALMAZÁS
MUNKAFÜZET 4, delovni zvezek za madžarščino
kot materni jezik v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne
šole na narodno in jezikovno mešanem območju
v Prekmurju
Sklep o potrditvi delovnega zvezka HÉTSZÍNVILÁG, Munkafüzet a 4. osztály számára, delovni
zvezek za madžarščino kot materni jezik v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju
Sklep o potrditvi učbenika HÉTSZÍNVILÁG, Olvasókönyv a 4. osztály számára, učbenik (berilo)
za madžarščino kot materni jezik v 5. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju
Sklep o potrditvi delovnega zvezka NYELVTAN–
HELYESÍRÁSI MUNKATANKÖNYV 4, delovni
zvezek zai madžarščino kot materni jezik v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju
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TÉST FEJLESZTŐ GYAKORLATOK 4, delovni
zvezek za madžarščino kot materni jezik v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju
Sklep o potrditvi delovnega zvezka FOGALMAZÁS FELADATGYŰJTEMÉNY 5, delovni zvezek
za madžarščino kot materni jezik v 6. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju
Sklep o potrditvi učbenika IRODALOM, Az általános iskola 5. osztálya számára, učbenik za madžarščino kot materni jezik v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem
območju v Prekmurju
Sklep o potrditvi delovnega zvezka NYELVTANHELYESÍRÁS MUNKATANKÖNYV 5, delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik v 6. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju
Sklep o potrditvi delovnega zvezka FOGALMAZÁS FELADATGYŰJTEMÉNY 6, delovni zvezek
za madžarščino kot materni jezik v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju
Sklep o potrditvi učbenika IRODALOM, Az általános iskola 6. osztálya számára, učbenik za madžarščino kot materni jezik v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem
območju v Prekmurju
Sklep o potrditvi delovnega zvezka NYELVTANHELYESÍRÁS MUNKATANKÖNYV 6, delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju
Sklep o potrditvi zbirke nalog NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 3. RAZRED DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE, 1., 2. in 3. zvezek, zbirka nalog za
matematiko v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Sklep o potrditvi zbirke nalog NALOGE ZA PRIPRAVO NA PREVERJANJE ZNANJA OSNOVNOŠOLSKE MATEMATIKE, zbirka nalog za matematiko v 8. razredu osemletnega in 9. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Sklep o potrditvi zbirke nalog VAJE IZ MATEMATIKE ZA 9. RAZRED DEVETLETNE OSNOVNE
ŠOLE, zbirka nalog za matematiko v 9. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
VIAGGIO NELLE SCIENZE, La terra nell'universo,
samostojni delovni zvezek za naravoslovje v 6.
razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
VIAGGIO NELLE SCIENZE, La matria e i suoi fenomeni, samostojni delovni zvezek za naravoslovje v 6. in 7. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja na narodnostno mešanem območju
Slovenske Istre
Sklep o potrditvi delovnega zvezka NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Sklep o potrditvi učbenika RAZISKUJEM IN
USTVARJAM, učbenik za naravoslovje in tehniko
v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
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RAZISKUJEM DOMAČI KRAJ, samostojni delovni
zvezek za izbirni predmet raziskovanje domačega
kraja in varstvo njegovega okolja v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
SVET IZ BESED 6, samostojni delovni zvezek za
slovenščino v 6. razredu devetletnega in 5. razredu
osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
Sklep o potrditvi zbirke nalog REŠI ME – REŠIM
TE, SLOVENŠČINA 9, zbirka nalog za slovenščino
v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Sklep o potrditvi učbenika IŠČEMO HIŠICO, berilo
za slovenščino kot 2. jezik v 2. razredu devetletne
osnovne šole
Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
IL CORSO DELLA STORIA 1, Il mondo dalla preistoria alla metà del trecento, samostojni delovni
zvezek za zgodovino v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja na narodnostno
mešanem območju Slovenske Istre
Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
IL CORSO DELLA STORIA 2, Il mondo moderno,
samostojni delovni zvezek za zgodovino v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske
Istre
Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
IL CORSO DELLA STORIA 3, Il mondo contemporaneo, samostojni delovni zvezek za zgodovino
v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na narodnostno mešanem območju
Slovenske Istre
Sklep o potrditvi učbenika DIATONIČNA HARMONIKA 2, učbenik za diatonično harmoniko v 2.
razredu osnovnega glasbenega izobraževanja
Sklep o potrditvi zbirke nalog SKLADBICE ZA
TROBENTO, zbirka nalog za trobento z zvočnim
gradivom
Sklep o potrditvi učbenika VESELA VIOLA, Šola
za violo, 1. razred, učbenik za violo v 1. razredu
osnovnega glasbenega izobraževanja
Sklep o potrditvi učbenika VESELA VIOLINA, Šola
za violino, 1. razred, učbenik za violino v 1. razredu
osnovnega glasbenega izobraževanja
Sklep o potrditvi delovnega zvezka SVET, delovni
zvezek za geograﬁjo v 2. letniku gimnazijskega
in srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja, smer turistični tehnik
Sklep o potrditvi učbenika PRIMO PIANO SULLA
LINGUA, STRUTTURE E VARIETÀ DELL´ITALIANO, učbenik za italijanščino kot materni jezik
v 1.–4. letniku gimnazijskega izobraževanja na
narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
Sklep o potrditvi delovnega zvezka PRIMO PIANO
SULLA LINGUA, TESTI E ABILITÀ, delovni zvezek
za italijanščino kot materni jezik v 1.–4. letniku
gimnazijskega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
Sklep o potrditvi učbenika PRISMA 1, LA LETTERATURA DALLE ORIGINI ALLA FINE DEL QUATTROCENTO, učbenik za italijanščino kot materni
jezik v 1. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja na
narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
Sklep o potrditvi učbenika PRISMA 2, LA LETTERATURA DEL CINQUECENTO, učbenik za italijanščino kot materni jezik v 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega
izobraževanja na narodnostno mešanem območju
Slovenske Istre
Sklep o potrditvi učbenika PRISMA 3, LA LETTERATURA DEL SEICENTO, učbenik za italijanščino kot materni jezik v 2. letniku gimnazijskega
in srednjega tehniškega oziroma strokovnega iz-
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obraževanja na narodnostno mešanem območju
Slovenske Istre
Sklep o potrditvi učbenika PRISMA 4, LA LETTERATURA DEL SETTECENTO, učbenik za italijanščino kot materni jezik v 3. letniku gimnazijskega
in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja na narodnostno mešanem območju
Slovenske Istre
Sklep o potrditvi učbenika PRISMA 5, LA LETTERATURA DELL´ OTTOCENTO, učbenik za italijanščino kot materni jezik v 3. letniku gimnazijskega
in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja na narodnostno mešanem območju
Slovenske Istre
Sklep o potrditvi učbenika PRISMA 6, LA LETTERATURA TRA FIN DE SIÉCLE E PRIMO NOVECENTO, učbenik za italijanščino kot materni jezik
v 4. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
Sklep o potrditvi učbenika PRISMA 7, LA LETTERATURA TRA LE DUE GUERRE, učbenik za italijanščino kot materni jezik v 4. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega
izobraževanja na narodnostno mešanem območju
Slovenske Istre
Sklep o potrditvi učbenika PRISMA 8, LA LETTERATURA DEL SECONDO NOVECENTO, učbenik
za italijanščino kot materni jezik v 4. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja na narodnostno mešanem
območju Slovenske Istre
Sklep o potrditvi učbenika BRAVISSIMO, Corso
multimedialedi lingua e civilata italiana per stranieri
ivelo elementare ed intermedio, učbenik za italijanščino kot tuji jezik in kot drugi jezik na narodnostno
mešanem območju Slovenske Istre
Sklep o potrditvi učbenika L'ITALIANO IN AZIENDA, učbenik za italijanščino kot tuji jezik in kot
drugi jezik na narodnostno mešanem območju
Slovenske Istre
Sklep o potrditvi učbenika PROSPECTS, Pre-Intermediate, Student's book, učbenik za angleščino
kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
Sklep o potrditvi delovnega zvezka PROSPECTS,
Pre-Intermediate, Workbook, delovni zvezek za
angleščino kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
Sklep o potrditvi učbenika PROSPECTS, Intermediate, Student's book, učbenik za angleščino
kot prvi tuji jezik v 2. letniku srednjega tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja
Sklep o potrditvi delovnega zvezka PROSPECTS,
Intermediate, Workbook, delovni zvezek za angleščino kot prvi tuji jezik v 2. letniku srednjega
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
Sklep o potrditvi učbenika IRODALMI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY 9, Zbirka umetnostnih besedil, berilo
za madžarščino kot materni jezik v 1. in 2. letniku
srednjega poklicnega izobraževanja dvojezične
srednje šole na narodno in jezikovno mešanem
območju v Prekmurju
Sklep o potrditvi delovnega zvezka MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9, Munkafüzet, delovni zvezek
za madžarščino kot materni jezik v 1. in 2. letniku
srednjega poklicnega izobraževanja dvojezične
srednje šole na narodno in jezikovno mešanem
območju v Prekmurju
Sklep o potrditvi učbenika MAGYAR NYELV ÉS
IRODALOM 9, Tankönyv, učbenik za madžarščino kot materni jezik v 1. in 2. letniku srednjega
poklicnega izobraževanja dvojezične srednje šole
na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju

14374

14374

14374

14375

14375

14375

14376

14376

14376

14377

14377

14377

14378

14378

14378
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4978. Sklep o potrditvi učbenika IRODALMI SZÖVEG-

GYŰJTEMÉNY 10, Zbirka umetnostnih besedil,
berilo za madžarščino kot materni jezik v 2. in 3.
letniku srednjega poklicnega izobraževanja dvojezične srednje šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4979. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MAGYAR
NYELV ÉS IRODALOM 10, Munkafüzet, delovni
zvezek za madžarščino kot materni jezik v 2. in 3.
letniku srednjega poklicnega izobraževanja dvojezične srednje šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4980. Sklep o potrditvi učbenika MAGYAR NYELV ÉS
IRODALOM 10, Tankönyv, učbenik za madžarščino kot materni jezik v 2. in 3. letniku srednjega
poklicnega izobraževanja dvojezične srednje šole
na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4981. Sklep o potrditvi učnega gradiva Osnove
strojništva 1

4988. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju
Občine Lendava

14379

14379

4989. Odlok o organizaciji ter delovanju zaščite in reševanja v Občini Litija

4990. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o na-

RAVNE NA KOROŠKEM

4992. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne

14394

ROGAŠKA SLATINA

4993. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška Sla14379

tina za leto 2004

4994. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za

14379

OBČINE

4996.

BREŽICE

ustanovitvi Zavoda za šport Brežice

14388

domestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija
14392
4991. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v Občini Litija
14393

4995.

4982. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o

14386

LITIJA

14380

CELJE

4983. Pravilnik o obračunavanju čiščenja odpadnih voda

in grezničnih muljev na čistilnih napravah na območju Mestne občine Celje
14381

DOBREPOLJE

4984. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Lokacijskega na-

črta za izgradnjo doma starejših občanov v naselju
Videm
14383

4997.
4998.
4999.
5000.

stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2005
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o turistični taksi v Občini Rogaška Slatina
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje CZ1 v Rogaški Slatini
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu
2005
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v letu 2005
Sklep o ﬁnanciranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
soﬁnanciranju socialnih in humanitarnih programov
v Občini Rogaška Slatina
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ﬁnanciranju športa v Občini Rogaška Slatina

KOMEN

5001.

Občine Komen s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Komen
14384

5002. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine

KRANJ

5003. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

soﬁnanciranju kulturnih dejavnosti v Mestni občini
Kranj
14384

5004. Sklep o ﬁnanciranju političnih strank v Občini Sveta

4985. Odlok o skladnosti prostorskih ureditvenih pogojev

4986. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o

14394
14395
14395
14396
14397
14397
14397
14398
14398

SVETA ANA

Sveta Ana za leto 2004

14399

(pot)

14400

Ana

14400

POPRAVKI

LENDAVA
4987. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Lendava za leto 2004

14385

–

Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta Nova šola Brinje, Grosuplje
14401
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