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Uredba o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin

Na podlagi 39. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) S to uredbo se natančneje urejajo upravljavci stvarnega premoženja države, postopki sprejetja in vsebina aktov
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem države,
ter postopki pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem države. Z uredbo se natančneje urejajo tudi
postopki sprejetja in vsebina aktov pridobivanja in razpolaganja
s stvarnim premoženjem pokrajin in občin (v nadaljnjem besedilu: samoupravne lokalne skupnosti) ter postopki pridobivanja,
razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti.
(2) Ta uredba določa tudi pristojnost sklepanja pravnih
poslov ravnanja s stvarnim premoženjem države.
(3) S to uredbo se natančneje urejajo vzpostavitev, vodenje in nadzor internega trga ter vzpostavitev in vodenje evidenc
nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih
skupnosti.
II. UPRAVLJAVCI STVARNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
2. člen
(posebne določbe – določitev upravljavcev konkretnega
stvarnega premoženja)
(1) Državni zbor Republike Slovenije, Državni svet Republike Slovenije, Ustavno sodišče Republike Slovenije, Računsko sodišče Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic
in drug državni organ, ki ni pravosodni organ ali organ državne uprave, so upravljavci stvarnega premoženja, ki ga
uporabljajo.
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(2) Praviloma so upravljavci stavb, v katerih svojo dejavnost opravlja več državnih služb, ki delujejo na lokalni ravni
(upravni centri), upravne enote.
(3) Kadar isto nepremičnino v lasti države uporablja več
uporabnikov, je upravljavec te nepremičnine tisti uporabnik, ki
zaseda njen največji del, razen če se uporabniki s sporazumom
ne dogovorijo drugače.
3. člen
(določitev upravljavca)
(1) Pri nakupu ali drugačnem načinu pridobitve nepremičnine Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada)
po predhodnem predlogu pripravljavca vladnega gradiva s
sklepom določi upravljavca te nepremičnine.
(2) Če za posamezno nepremičnino ni mogoče ugotoviti,
kdo je njen upravljavec, izda vlada sklep o določitvi upravljavca te nepremičnine na predlog ministrstva, pristojnega
za upravo.
(3) Od trenutka, ko se ugotovi, da nepremičnina nima
upravljavca pa do izdaje sklepa iz prejšnjega odstavka izvršuje
nujne pravice in obveznosti upravljavca te nepremičnine ministrstvo, pristojno za upravo.
(4) Kadar dva ali več državnih organov izjavi, da so upravljavci iste nepremičnine, določi upravljavca nepremičnine vlada s sklepom po predhodnem mnenju ministrstva, pristojnega
za upravo.
(5) Vlada pošlje sklep iz prvega, drugega in četrtega
odstavka tega člena v sedmih dneh od njegovega sprejema
Geodetski upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
geodetska uprava) po elektronski poti.
4. člen
(sporazum o uporabi stvarnega premoženja)
(1) Upravljavec stvarnega premoženja praviloma sklene
z uporabnikom sporazum o uporabi stvarnega premoženja, s
katerim uredita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s
tem premoženjem.
(2) Upravljavec in uporabnik s sporazumom iz prejšnjega
odstavka določita zlasti obveznost plačila obratovalnih stroškov, stroškov rednega vzdrževanja, stroškov zavarovanj in
morebitnih drugih stroškov ter druge pravice in obveznosti, ki
nastanejo na podlagi takega razmerja.
(3) Ne glede na določilo prvega in drugega odstavka
tega člena obveznosti plačila obratovalnih stroškov, stroškov
rednega vzdrževanja, stroškov zavarovanj in morebitnih drugih stroškov pravosodni organi kot uporabniki nepremičnega
premoženja ne morejo s sporazumom prenesti na ministrstvo,
pristojno za pravosodje.
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III. AKTI PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S STVARNIM
PREMOŽENJEM DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH
SKUPNOSTI
1. Letni načrt pridobivanja in letni načrt razpolaganja
s stvarnim premoženjem države in samoupravnih
lokalnih skupnosti
5. člen
(splošno)
(1) Odplačni način pridobitve lastninske pravice na nepremičnem premoženju v breme proračunskih sredstev je mogoč
samo na podlagi sprejetega letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.
(2) Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem
države in samoupravne lokalne skupnosti se lahko izvede le, če
je nepremično premoženje vključeno v letni načrt razpolaganja
z nepremičnim premoženjem.
(3) Odplačni način pridobitve lastninske pravice na premičnem premoženju v breme proračunskih sredstev je mogoč
samo na podlagi sprejetega letnega načrta pridobivanja premičnega premoženja, razen kadar zakon ali drug predpis ne
določa drugače.
(4) Postopek razpolaganja s premičnim premoženjem
države in samoupravne lokalne skupnosti se lahko izvede le,
če je posamezno premično premoženje vključeno v letni načrt
razpolaganja s premičnim premoženjem, razen če zakon ali
drug predpis ne določa drugače.
1.1 Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
za potrebe države
6. člen
(vsebina letnega načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja)
(1) Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja je
akt vlade, s katerim se izkaže odplačni način pridobitve lastninske pravice na nepremičninah.
(2) Letni načrt iz prejšnjega odstavka zajema podatke o:
– okvirni lokaciji;
– okvirni velikosti;
– vrsti nepremičnine (npr. poslovni prostor/ stanovanje/
stanovanjska hiša/ garaža/ drugi objekti/ zemljišče);
– predvidenih sredstvih.
7. člen
(postopek sprejetja letnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja za organe državne uprave
in pravosodne organe)
(1) Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za
organe državne uprave in pravosodne organe sprejme vlada
na predlog ministrstva, pristojnega za upravo.
(2) Ministrstvo, pristojno za upravo, pripravi skupen predlog letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za
prihodnje leto, ki ga predloži vladi v sprejetje. Predlog letnega
načrta pridobivanja nepremičnega premoženja pripravi ministrstvo, pristojno za upravo, na predlog:
– posameznih ministrstev za njihove potrebe ter potrebe
organov v sestavi;
– Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije za
vse vladne službe;
– ministrstva, pristojnega za upravo, za potrebe vseh
upravnih enot;
– ministrstva, pristojnega za pravosodje, za vse pravosodne organe ter organe v sestavi.
(3) Državni organi iz prve, druge, tretje in četrte alineje
prejšnjega odstavka pripravijo predloge letnih načrtov pridobivanja nepremičnega premoženja z obrazložitvijo o skladnosti
s srednjeročnimi planskimi dokumenti iz 21. člena te uredbe
ter jih pošljejo ministrstvu, pristojnemu za upravo, v rokih za
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pripravo proračuna določenimi skladno s predpisi, ki urejajo
javne finance.
(4) Vlada pošlje sprejeti letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja skupaj s predlogom proračuna v seznanitev
državnemu zboru.
(5) Vlada v 30 dneh od uveljavitve proračuna letni načrt
pridobivanja nepremičnega premoženja uskladi s sprejetim
proračunom. Za uskladitev letnega načrta pridobivanja se smiselno uporabljajo določila tega člena.
8. člen
(letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
za druge državne organe)
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za
druge državne organe se v 30 dneh od uveljavitve proračuna
uskladi s sprejetim proračunom.
9. člen
(dopolnitev letnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja)
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se
lahko med letom spremeni ali dopolni.
1.2 Letni načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem države
10. člen
(vsebina letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem države)
(1) V letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem države so vključena zemljišča in stavbe.
(2) Zemljišča se v letni načrt iz prvega odstavka tega
člena vpisujejo s podatki o:
– upravljavcu;
– šifri in imenu katastrske občine;
– parcelni številki;
– velikosti parcele;
– vrsti dejanske rabe zemljišča;
– orientacijski vrednosti;
– statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi);
– solastniškem deležu;
– stavbni pravici ter;
– opombe – morebitni drugi podatki o zemljišču.
(3) Stavbe se v letni načrt iz prvega odstavka tega člena
vpisujejo s podatki o:
– upravljavcu;
– občini, naselju, ulici, hišni številki, dodatku k hišni številki;
– šifri in imenu katastrske občine;
– številki stavbe;
– številki dela stavbe;
– vrsti rabe in velikosti;
– solastniškem deležu;
– orientacijski vrednosti;
– statusu nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi) ter;
– morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra
stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka,
dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje).
(4) V letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države so nepremičnine razvrščene po:
– upravljavcih ter
– po vrsti nepremičnine.
11. člen
(postopek sprejetja letnega načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem države)
(1) Predlog letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne
organe ter javne zavode, javne gospodarske zavode, javne
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agencije in javne sklade pripravi ministrstvo, pristojno za upravo, na predlog:
– posameznih ministrstev za njihove potrebe ter potrebe
organov v sestavi;
– posameznih resornih ministrstev za javne zavode, javne
gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade;
– Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije za
potrebe vseh vladnih služb;
– ministrstva, pristojnega za upravo, za potrebe vseh
upravnih enot;
– ministrstva, pristojnega za pravosodje, za potrebe vseh
pravosodnih organov ter organov v sestavi.
(2) Ministrstvo, pristojno za upravo, pripravi predlog letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem države iz
prejšnjega odstavka posebej za:
– nepremičnine v posamični orientacijski vrednosti nad
300.000 eurov ter
– nepremičnine v posamični orientacijski vrednosti pod
300.000 eurov.
(3) Predlog letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem države iz prve alineje prejšnjega odstavka pošlje
ministrstvo, pristojno za upravo, vladi, ki ga skupaj s predlogom
proračuna pošlje v sprejetje državnemu zboru.
(4) Predlog letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem države iz druge alineje drugega odstavka tega
člena pošlje ministrstvo, pristojno za upravo, v sprejetje vladi.
Sprejeti letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
države vlada pošlje v seznanitev državnemu zboru skupaj s
predlogom proračuna.
(5) Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
države se spremeni ali dopolni enkrat letno, praviloma v prvi
polovici tekočega leta.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko letni načrt
razpolaganja z nepremičnim premoženjem države izjemoma v
posebej utemeljenih primerih spremeni ali dopolni.
12. člen
(letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem države
za druge državne organe)
Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
države za druge državne organe sprejme na njihov predlog
državni zbor po postopku, ki velja za sprejetje proračuna.
1.3 Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja
za potrebe države
13. člen
(vsebina in postopek za sprejetje letnega načrta pridobivanja
premičnega premoženja)
(1) Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja zajema osnovna sredstva, ločeno po motornih vozilih, informacijski
opremi in drugih osnovnih sredstvih.
(2) Letni načrt iz prejšnjega odstavka zajema podatke o:
– vrsti premičnine (prevozna sredstva/ informacijska oprema/ druga osnovna sredstva);
– okvirnem obsegu ter
– predvidenih sredstvih.
(3) Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja za
potrebe organov državne uprave in pravosodnih organov sprejme vlada po enakem postopku, kot velja za sprejetje letnega
načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za organe državne uprave in pravosodne organe. Letni načrt nabav oborožitve in vojaške opreme v skladu s posebnimi predpisi pripravi
Ministrstvo za obrambo oziroma posebne opreme za delovanje
policije Ministrstvo za notranje zadeve.
(4) Vlada v 30 dneh od uveljavitve proračuna letni načrt
pridobivanja premičnega premoženja uskladi s sprejetim proračunom.
(5) Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja za
potrebe drugih državnih organov sprejmejo predstojniki teh or-
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ganov v rokih, določenih za pripravo in spremembo proračuna
za določeno časovno obdobje, določenimi skladno s predpisi, ki
urejajo javne finance. Letni načrt pridobivanja se v 30 dneh od
uveljavitve proračuna uskladi s sprejetim proračunom.
1.4 Letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem
države
14. člen
(vsebina in postopek za sprejetje letnega načrta razpolaganja
s premičnim premoženjem)
(1) Letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem
države zajema osnovna sredstva ločeno po motornih vozilih
in drugem premičnem premoženju v posamični vrednosti nad
10.000 eurov.
(2) V letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem
države se vpišejo podatek o orientacijski vrednosti premičnega
premoženja ter drugi podatki, ki jih za posamezno vrsto premičnega premoženja določi ministrstvo, pristojno za upravo.
(3) Letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem
države v upravljanju organov državne uprave in pravosodnih
organov sprejme vlada po postopku, ki velja za sprejetje letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem države za
organe državne uprave in pravosodne organe.
(4) Letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem države v upravljanju drugih državnih organov sprejmejo predstojniki teh organov v rokih za pripravo in spremembo proračuna
za določeno časovno obdobje določenimi skladno s predpisi,
ki urejajo javna finance.
(5) Letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem
države se lahko med letom spreminja in dopolnjuje.
1.5 Letni načrt pridobivanja in letni načrt razpolaganja s
stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti
15. člen
(letni načrt pridobivanja in letni načrt razpolaganja
z nepremičnim premoženjem)
(1) Organ, pristojen za izvajanje proračuna, v 30 dneh od
uveljavitve proračuna uskladi letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja s sprejetim proračunom.
(2) Določbe te uredbe, ki urejajo vsebino letnega načrta
pridobivanja in letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem države, se uporabljajo tudi za vsebino letnega
načrta pridobivanja in letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti.
(3) Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in
letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti se lahko med letom dopolnjujeta.
16. člen
(letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim
premoženjem)
(1) Določbe te uredbe, ki urejajo vsebino letnega načrta pridobivanja in letnega načrta razpolaganja s premičnim
premoženjem države, se uporabljajo tudi za vsebino letnega
načrta pridobivanja in letnega načrta razpolaganja s premičnim
premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti.
(2) Svet samoupravne lokalne skupnosti določi vrednost
premičnega premoženja, nad katero je treba posamično premično premoženje uvrstiti v letni načrt razpolaganja.
(3) Organ, pristojen za izvajanje proračuna, v 30 dneh
od uveljavitve proračuna, uskladi letni načrt pridobivanja premičnega premoženja iz prejšnjega odstavka s sprejetim proračunom.
(4) Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja in letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem samoupravne
lokalne skupnosti se lahko med letom dopolnjujeta.
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2. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
17. člen
(definicija)
Ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti se lahko izvede na podlagi sprejetega
posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem
države oziroma samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: posamični program), s katerim se določi zlasti
ekonomska utemeljenost ravnanja, predmet, obseg in metoda
ravnanja s posameznim stvarnim premoženjem ter njegova
ocenjena vrednost.
18. člen
(pristojnost za sprejetje)
(1) Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem
države sprejme predstojnik upravljavca.
(2) Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem
samoupravnih lokalnih skupnosti sprejme organ, pristojen za
izvajanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma
predstojnik upravljavca.
19. člen
(vrsta stvarnega premoženja)
(1) Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem
se sprejme za:
– nepremično premoženje;
– motorna vozila in
– druge premičnine v posamični vrednosti nad 40.000
eurov.
(2) Posamični program se lahko nanaša na enega ali več
predmetov.
20. člen
(vsebina posamičnega programa)
Posamični program mora vsebovati:
– obrazložitev ekonomske utemeljenosti predvidenega
ravnanja s stvarnim premoženjem, pri čemer se ekonomska
utemeljenost pridobivanja stvarnega premoženja obrazloži
predvsem v smislu zadovoljevanja operativnih delovnih potreb
oziroma izboljševanja pogojev za delo in s tem doseganja večje
učinkovitosti;
– predmet in obseg stvarnega premoženja;
– pravno podlago ravnanja;
– opredelitev metode ravnanja s stvarnim premoženjem;
– pravni pregled stanja stvarnega premoženja;
– ocenitev vrednosti stvarnega premoženja in določitev
izhodiščne oziroma izklicne cene oziroma ocenjeno vrednost
javnega naročila;
– predlog sklepa, ki naj ga sprejme vlada, če gre za pravni
posel ravnanja s stvarnim premoženjem države, o katerem
odloča vlada;
– obrazložitev nadaljnjih dejanj, ki bodo opravljena v zvezi
z ravnanjem s stvarnim premoženjem ali navedbo razlogov, zaradi katerih pripravljalna dejanja, upoštevaje določbe te uredbe
niso potrebna ter
– predvideni postopek realizacije pravnega posla (časovni
načrt in izvedba pravnega posla).
21. člen
(ekonomska utemeljenost ravnanja)
(1) Ekonomska utemeljenost ravnanja pomeni jasen in
realen prikaz pričakovanih pozitivnih ekonomskih posledic
predvidenega ravnanja s stvarnim premoženjem.
(2) V posamičnem programu mora biti ekonomska utemeljenost predvidenega ravnanja s stvarnim premoženjem
natančno opredeljena. Priložena mora biti vsa dokumentacija,
na katero se upravljavec sklicuje v obrazložitvi (npr. nacio-
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nalni program, program dela upravljavca, razvoj določenega
področja …) in ki je potrebna za razumevanje nameravanega
ravnanja s stvarnim premoženjem ali bi tako namero lahko še
dodatno pojasnila, pri čemer se ekonomska utemeljenost pridobivanja stvarnega premoženja obrazloži predvsem v smislu zadovoljevanja operativnih delovnih potreb oziroma izboljševanja
pogojev za delo in s tem doseganje večje učinkovitosti.
22. člen
(predmet in obseg stvarnega premoženja)
(1) V posamičnem programu ravnanja z nepremičnim
premoženjem morajo biti nepremičnine opredeljene z vsemi
bistvenimi podatki, zlasti s podatki o lastništvu oziroma morebitnem solastniškem deležu, s podatki, ki omogočajo identifikacijo nepremičnine, o vrsti dejanske rabe nepremičnine, statusu nepremičnine, o morebitni obremenjenosti nepremičnine
s stvarnimi ali obligacijskimi pravicami ter njihovem trajanju
in drugimi podatki, ki so pomembni za izvedbo posameznega
pravnega posla ravnanja s stvarnim premoženjem.
(2) Premičnine morajo biti opredeljene na način, ki omogoča identifikacijo stvari, še zlasti z natančnim opisom premičnine, podatkom o lastništvu, knjigovodsko vrednostjo, letom nabave, inventarno številko, tehničnimi podatki, serijsko številko
in drugimi podatki, ki so potrebni za identifikacijo stvari.
23. člen
(pravna podlaga)
(1) V posamičnem programu je treba navesti pravne podlage za sklenitev pravnega posla ravnanja s stvarnim premoženjem.
(2) Posamičnemu programu je treba priložiti osnutek
pravnega posla.
24. člen
(metoda)
V postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem je treba
izbrati metodo, s katero se zagotovita javnost in preglednost
postopkov ter upoštevajo cilji ravnanja s posameznim stvarnim
premoženjem, hkrati pa omogočajo najugodnejši izidi ravnanja
s stvarnim premoženjem za državo oziroma samoupravno lokalno skupnost.
25. člen
(pravni pregled)
(1) Pravni pregled stvarnega premoženja zajema pregled
z vidika urejenosti lastništva, posesti in morebitnih obligacijskih
in stvarnopravnih pravic na stvarnem premoženju ter obveznosti države do tretjih oziroma tretjih do države. Pravni pregled
mora biti še posebej natančen v naslednjih primerih:
– ko zemljiškoknjižno stanje/lastniško stanje/registracijsko
stanje ne ustreza dejanskemu in se lastninska pravica izkazuje
na drug način;
– ko na stvarnem premoženju obstajajo stvarne ali obligacijske pravice v korist tretjih oseb;
– v drugih primerih, ko je to potrebno za ugotovitev dejanskega stanja v zvezi z lastništvom, stanjem posesti, obremenitvami ali dovoljenji za uporabo stvarnega premoženja in
je to nujno potrebno zaradi učinkovitejše izvedbe postopkov
ravnanja s stvarnim premoženjem.
(2) Pravni status stvarnega premoženja, ki ne omogoča
pravilne izvedbe postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem,
je treba urediti pred predložitvijo predloga posameznega programa v sprejetje predstojniku upravljavca oziroma vladi, kadar
odloča o sklenitvi pravnega posla.
(3) Pravni pregled stvarnega premoženja zajema tudi pregled z vidika urejenosti evidenc stvarnega premoženja države
oziroma samoupravnih lokalnih skupnosti.
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26. člen

32. člen

(ocenitev vrednosti premoženja)

(sredstva)

(1) Upravljavec mora poskrbeti, da se opravi cenitev tudi v
primerih, ko se na stvarnem premoženju države oziroma samoupravne lokalne skupnosti ustanavlja stavbna pravica ali druga
stvarna pravica ali pa se stvarno premoženje države oziroma
samoupravne lokalne skupnosti oddaja v najem in bi višina
nadomestila v enem letu izkustveno presegla 2.000 eurov.
(2) Naročnik cenitve je upravljavec stvarnega premoženja.
(3) Ob naročilu cenitve mora biti cenilec seznanjen z namenom cenitve ter drugimi pomembnimi okoliščinami, ki lahko
vplivajo na ocenjeno vrednost.

(1) Izkupiček razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem je prihodek proračuna države oziroma samoupravne
lokalne skupnosti.
(2) Vplačilo izkupička iz prvega odstavka tega člena se
izvede na podračun Republike Slovenije s sklicem na številko,
ki jo določi pristojna služba upravljavca, skladno z navodili oziroma na podračun samoupravne lokalne skupnosti s sklicem
na številko, ki jo določi pristojna služba upravljavca stvarnega
premoženja samoupravne lokalne skupnosti.
(3) Kupnina, najemnina, odškodnina in drugi prihodki
države oziroma samoupravnih lokalnih skupnosti, pridobljeni
iz razpolaganja in upravljanja stvarnega premoženja se uporabijo izključno za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega
premoženja ter pravno urejenost stvarnega premoženja države
oziroma samoupravnih lokalnih skupnosti na način, določen s
predpisom, ki ureja izvrševanje proračuna.

27. člen
(ocenjena, izhodiščna oziroma izklicna
in orientacijska vrednost)
(1) S cenitvijo ugotovljena vrednost stvarnega premoženja
oziroma stvarne ali obligacijske pravice je ocenjena vrednost.
(2) Izhodiščna oziroma izklicna vrednost stvarnega premoženja oziroma stvarne ali obligacijske pravice je vrednost,
ki jo upravljavec določi ob izbiri metode ravnanja s stvarnim
premoženjem in je enaka ali višja od ocenjene vrednosti.
(3) Orientacijska vrednost stvarnega premoženja je vrednost, ki jo določi upravljavec stvarnega premoženja na podlagi
cenitve premoženja oziroma izkustveno, na podlagi primerjave
prodaj podobnega premoženja na trgu oziroma na podlagi drugih pomembnih podatkov, s katerimi upravljavec določa ceno
stvarnega premoženja v smislu čim večjega približka dejanski
vrednosti na trgu.
28. člen
(standardi ocenjevanja)
Vrednost stvarnega premoženja države in samoupravnih
lokalnih skupnosti ter vrednost ustanovitve stvarne ali obligacijske pravice na stvarnem premoženju države oziroma samoupravne lokalne skupnosti se ugotovi po vsakokratno veljavnih
mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti, ki jih sprejema
Svet za Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti.
29. člen
(veljavnost cenitve)
Cenitev ne sme biti starejša od šestih mesecev na dan
sprejema posamičnega programa.
30. člen
(revizija cenitve)
(1) Upravljavec lahko predlaga revizijo cenitve.
(2) Kadar o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem države odloča vlada, lahko predlagata revizijo cenitve
tudi:
– ministrstvo, pristojno za upravo, v postopku izdaje soglasja k predlaganemu pravnemu poslu;
– vlada v postopku odločanja o sklenitvi predlaganega
pravnega posla.
31. člen
(realizacija)
(1) Če pravni posel s strani nasprotne pogodbene stranke
ni pravočasno realiziran oziroma, da niso spoštovana določila
sklenjene pogodbe, mora upravljavec stvarnega premoženja
takoj oziroma v za to s predpisi določenem oziroma pogodbenem roku začeti uveljavljati pogodbene ali druge obligacijske
in stvarnopravne pravice oziroma zahtevke zoper tako pogodbeno stranko.
(2) Za spremljanje pravilne in celovite realizacije pravnega
posla imenuje predstojnik upravljavca skrbnika posameznega
pravnega posla ravnanja s stvarnim premoženjem, če skrbnik
ni določen že v pogodbi.

IV. ODLOČANJE O PRAVNEM POSLU
33. člen
(pristojnost vlade)
(1) Vlada odloča o navedenih pravnih poslih ravnanja s
stvarnim premoženjem države v upravljanju organov državne
uprave:
– o pravnih poslih pridobivanja stvarnega premoženja v
posamični vrednosti nad 500.000 eurov;
– o pravnih poslih razpolaganja s stvarnim premoženjem
v posamični vrednosti nad 100.000 eurov;
– o neodplačnih prenosih lastninske pravice na stvarnem
premoženju;
– v pravnih poslih ravnanja s stvarnim premoženjem države, ki se sklepajo na podlagi petega odstavka 16. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07);
– o pravnih poslih oddajanja nepremičnega premoženja
v brezplačno uporabo;
– o pravnih poslih ustanovitve stavbne pravice na nepremičnem premoženju;
– o pravnih poslih ustanovitve drugih stvarnih ali obligacijskih pravic na nepremičnem premoženju v lasti države, če
bi višina nadomestila za ustanovitev take pravice v obdobju
enega leta presegla 100.000 eurov;
– o pravnih poslih ustanovitve obligacijske pravice na
premičnem premoženju v lasti države, če bi višina nadomestila za ustanovitev take pravice v obdobju enega leta presegla
10.000 eurov.
(2) Preden o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem države iz prvega odstavka tega člena odloči vlada,
mora k sklenitvi takega pravnega posla svoje pozitivno ali
negativno mnenje dati ministrstvo, pristojno za upravo. Ministrstvo, pristojno za upravo, da mnenje iz tega člena v roku treh
delovnih dni od prejema vladnega gradiva.
(3) O drugih pravnih poslih ravnanja s stvarnim premoženjem države v upravljanju organov države uprave odloči
in sklene pravni posel predstojnik upravljavca ali oseba, ki jo
predstojnik za to pooblasti.
(4) Posebno soglasje vlade za sklenitev pravnega posla iz
prve in druge alinee prvega odstavka tega člena in predhodno
soglasje ministrstva, pristojnega za upravo, iz drugega odstavka tega člena, ni potrebno pri nabavah oborožitve in vojaške
opreme, posebne opreme za delovanje policije oziroma drugega stvarnega premoženja, ki je vključeno v letni načrt v skladu
s posebnimi predpisi in ga potrjuje vlada ali če k posameznemu
poslu daje soglasje posebno medresorsko delovno telo, ki ga
imenuje vlada.
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V. RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM DRŽAVE
IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI
1. Pridobivanje
34. člen
(načela)
Stvarno premoženje, katerega lastnik postane država, se
lahko pridobiva samo v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje
nalog bodočega upravljavca, brez nepotrebnih zalog.
35. člen
(pogoji)
(1) Pridobivanje nepremičnin, katerih lastnik postane država, mora temeljiti na letnem načrtu pridobivanja nepremičnega
premoženja, ki je bil pred sprejetjem objavljen na internem trgu
nepremičnin, razen če poseben zakon ne določa drugače.
(2) Pridobivanje nepremičnin, katerih lastnik postane država, mora biti izvedeno skladno s predpisi, ki urejajo standarde prostorov in opreme državnih organov, razen če posebni
predpisi ne določajo drugače.
2. Razpolaganje
2.1 Splošno
36. člen
(splošno)
(1) Upravljavec stvarnega premoženja je odgovoren za
izvedbo pravilnega in zakonitega postopka razpolaganja s
stvarnim premoženjem.
(2) Vse stroške, ki nastanejo v zvezi s pripravo posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem, krije
upravljavec stvarnega premoženja.
37. člen
(kupnina)
(1) Rok za plačilo kupnine ne sme biti daljši kot osem dni
od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se kupnina lahko plača
v več obrokih, če je tako predvideno že v posamičnem programu razpolaganja. V tem primeru mora pridobitelj stvarnega
premoženja neplačani del kupnine zavarovati z nepreklicno
bančno garancijo na prvi poziv. Bančna garancija ni potrebna,
če gre za sklenitev pravnega posla med državo in samoupravno lokalno skupnostjo.
(3) Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis stvarne ali obligacijske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo lahko upravljavec nepremičnine izda po prejemu celotne kupnine.
2.2 Javna dražba
38. člen
(splošno)
Pri razpolaganju s stvarnim premoženjem na podlagi metode javne dražbe vsebuje posamični program poleg sestavin
iz 20. člena te uredbe tudi:
– vsebino objave javne dražbe;
– pogodbo, ki vsebuje bistvene sestavine v skladu z vsebino razpisa in v katero se po opravljeni dražbi vstavi na dražbi
dosežena cena.
39. člen
(rok za izvedbo javne dražbe)
Med objavo razpisa o javni dražbi in javno dražbo ne sme
poteči manj od 15 dni in več od 45 dni.
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40. člen
(postopek)
(1) Javno dražbo vodi komisija oziroma oseba, ki jo za to
pooblasti predstojnik upravljavca.
(2) Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati
cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, in
z njimi povezane osebe. Za povezano osebo se po tem členu
štejejo:
– oseba, ki je s članom komisije oziroma z osebo, ki vodi
javno dražbo ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do
katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do drugega kolena ali
če je s članom komisije oziroma z osebo, ki vodi javno dražbo,
ali cenilcem v zakonu ali v svaštvu do četrtega kolena, ne glede
na to, ali je zakonska zveza prenehala ali ne;
– oseba, ki je s članom komisije oziroma z osebo, ki vodi
javno dražbo, ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenec
oziroma posvojitelj;
– druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine
ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije
oziroma oseba, ki vodi javno dražbo ali cenilec, tako da zaradi
te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije osebe, ki vodi javno dražbo ali cenilca.
(3) Izklicna vrednost stvarnega premoženja oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če noben od udeležencev
javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem,
se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko
je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi,
komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in
kupca pozove k podpisu pogodbe.
(4) Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba
neuspešna.
41. člen
(zapisnik o javni dražbi)
O javni dražbi se piše zapisnik, ki vsebuje podatke o:
– kraju, kjer je javna dražba potekala, datumu in uri;
– imenih članov komisije oziroma osebi, ki vodi javno
dražbo;
– predmetu dražbe;
– izklicni vrednosti;
– najnižjem znesku višanja;
– imenih dražiteljev oziroma njihovih zastopnikov oziroma
pooblaščencev;
– ugotovitvah o izpolnjevanju pogojev dražiteljev, ki pristopijo k dražbi, in
– najvišji izklicani ceni in imenu oziroma firmi kupca ter
ugotovitvah, da je bil kupec pozvan k sklenitvi pogodbe ali ugotovitev, da izklicna vrednost ni bila dosežena in javna dražba
ni bila uspešna.
42. člen
(sklenitev pogodbe)
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh
po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
2.3 Javno zbiranje ponudb
43. člen
(splošno)
Pri razpolaganju s stvarnim premoženjem na podlagi
metode javnega zbiranja ponudb vsebuje posamični program
poleg sestavin iz 20. člena te uredbe tudi:
– vsebino objave javnega zbiranja ponudb;
– pogodbo, ki vsebuje bistvene sestavine v skladu z vsebino razpisa.
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44. člen

46. člen

(vsebina)

(zapisnik)

Javno zbiranje ponudb mora biti objavljeno v Uradnem
listu Republike Slovenije in na enotnem spletnem portalu.
Objava mora vsebovati:
– ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb ter
ime in sedež upravljavca, če ta ni obenem organizator javnega
zbiranja ponudb;
– opis predmeta prodaje;
– vrsto pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja
ponudb (npr. prodaja ali zamenjava stvarnega premoženja);
– navedbo, da je treba ponudbi priložiti potrdilo o vplačani
varščini v višini 10 odstotkov ponujene cene;
– pogoje, po katerih bodo zainteresirani kupci pridobivali
podrobnejše informacije o predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe za nakup;
– obliko in pogoje, pod katerimi mora kupec predložiti
ponudbo oziroma elemente, ki naj jih ponudba vsebuje, in morebitno navedbo, da se bodo po prejemu ponudb s ponudniki
izvedla dodatna pogajanja;
– morebitne omejitve upravljavca v zvezi s postopkom
prodaje;
– način in rok plačila kupnine;
– navedbo, da je plačilo kupnine v roku, ki je določen,
bistvena sestavina pravnega posla;
– rok za oddajo ponudbe;
– rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo;
– navedbo, da lahko vlada in organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v
višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije;
– kontaktne osebe prodajalca in
– morebitne druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati uspeli
ponudnik.

(1) Ponudbe se odpirajo na kraju in ob času, ki sta navedena v objavi obvestila o javnem zbiranju ponudb. O odpiranju
ponudb se piše zapisnik.
(2) Zapisnik iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o:
– kraju, datumu in uri odpiranja prispelih ponudb;
– imenih članov komisije oziroma osebi, pooblaščeni za
vodenje postopka;
– predmetu javnega zbiranja ponudb;
– imenih ponudnikov in ponujenih cenah;
– ugotovitvah o popolnosti in pravočasnosti ponudb;
– ugotovitvah o tem ali ponudniki izpolnjujejo pogoje iz
zadnje alineje 44. člena;
– morebitnem sklepu o izvedbi postopkov iz četrtega odstavka prejšnjega člena;
– najvišji ponujeni ceni in imenu oziroma firmi najugodnejšega ponudnika ter ugotovitev, da je bil najugodnejši ponudnik pozvan k sklenitvi pogodbe, ali ugotovitev, da ocenjena
vrednost oziroma ob izvedbi postopkov iz četrtega odstavka
prejšnjega člena cena, ki so jo ponudili najugodnejši ponudniki,
ni bila dosežena in javno zbiranje ponudb ni bilo uspešno.
(3) O neuspelem javnem zbiranju ponudb upravljavec
obvesti ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb
oziroma od izvedbe postopkov iz četrtega odstavka prejšnjega
člena.

45. člen
(postopek)
(1) Pred obravnavo prispelih ponudb komisija oziroma
oseba, ki jo pooblasti predstojnik upravljavca, preveri ali so bile
ponudbe pravočasne in popolne.
(2) Ponudbo, ki je prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe,
komisija oziroma oseba, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izloči in o tem obvesti ponudnika.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, komisija oziroma oseba, pooblaščena za izvedbo postopka, pozove ponudnika, ki je
oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi ponudbe, če ponudba
vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni od prejema
poziva za dopolnitev.
(4) Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma oseba, pooblaščena za izvedbo
postopka:
– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja
ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri
čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah
ponudili najugodnejši ponudniki.
(5) Postopki iz prejšnjega odstavka morajo biti izvedeni
v roku zavezanosti ponudnikov na dane ponudbe, drugače je
javno zbiranje ponudb neuspešno.
(6) Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja ali
v postopkih iz četrtega odstavka tega člena ni bila dosežena vsaj cena, ki so jo v postopku javnega zbiranja ponudb
ponudili najugodnejši ponudniki, je javno zbiranje ponudb
neuspešno.

47. člen
(sklenitev pogodbe)
(1) Z najugodnejšim ponudnikom se sklene pogodba
najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbori najugodnejšega
ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne
pravice.
(2) Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v roku
iz prvega odstavka tega člena, lahko upravljavec podaljša
rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše
pogodbe niti v podaljšanem roku, upravljavec zadrži njegovo
varščino.
2.4 Neposredna pogodba
48. člen
(pogajanja)
(1) V postopku razpolaganja s stvarnim premoženjem na
podlagi metode neposredne pogodbe upravljavec z zainteresirano osebo opravi pogajanja o ceni.
(2) Zapisnik o opravljenih pogajanjih je sestavni del posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem.
3. Upravljanje
3.1 Splošne določbe
49. člen
(skrb za pravno in dejansko urejenost)
(1) Skrb za pravno urejenost nepremičnega premoženja
zajema zlasti:
– urejeno zemljiškoknjižno stanje nepremičnine;
– urejen vpis nepremičnine v kataster stavb oziroma zemljiški kataster;
– urejen vpis nepremičnine v centralno evidenco nepremičnega premoženja;
– zavarovanje stvarnega premoženja.
(2) Skrb za dejansko urejenost nepremičnega premoženja
zajema zlasti manjša popravila in dela na objektu ali v prostorih,
ki se nahajajo v objektu, kot so pleskanje, popravila vrat, oken,
zamenjava stavbnega pohištva s pohištvom enakih dimenzij in
podobno, s katerimi se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi
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ne spreminja zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega
videza objekta.
50. člen
(investicijsko vzdrževanje)
(1) Upravljanje zajema tudi skrb za investicijsko vzdrževanje nepremičnega premoženja, še zlasti izvedbo popravil,
gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del in izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo
objekta in tudi ne spreminja njegove zmogljivosti, velikosti,
namembnosti, zunanjega videza, inštalacije, napeljave, tehnološke naprave in oprema pa se posodobijo oziroma se izvedejo
njihove izboljšave.
(2) Sredstva potrebna za investicijsko vzdrževanje nepremičnega premoženja se zagotovijo v finančnem načrtu upravljavca skladno s predpisi, ki urejajo javne finance.
51. člen
(odgovorna oseba)
Za izvedbo upravljavskih nalog je odgovoren predstojnik
upravljavca.
3.2 Prenos pravice upravljanja
52. člen
(predlog za prenos pravice upravljanja)
(1) O prenosu pravice upravljanja z upravljavca na novega upravljavca odloča vlada s soglasjem obeh upravljavcev
(starega in novega).
(2) Izjemoma lahko vlada prenese pravico upravljanja na
novega upravljavca, tudi če ni dano soglasje iz prvega odstavka tega člena, pri tem pa upošteva zlasti prostorske potrebe
upravljavcev, akte, ki jih je v zvezi z reševanjem prostorske
problematike sprejela vlada, ter druge namene in cilje, ki so
opredeljeni v splošnih aktih vlade.
(3) Vlada odloči o prenosu pravice upravljanja iz prvega
in drugega odstavka tega člena po predhodnem mnenju ministrstva, pristojnega za upravo.
(4) Sklep o prenosu pravice upravljanja (in določitvi novega upravljavca) pošlje vlada po elektronski poti geodetski
upravi.

Uradni list Republike Slovenije
55. člen
(metode oddaje v najem)
(1) Stvarno premoženje se praviloma odda v najem na
podlagi metode:
– javne dražbe;
– javnega zbiranja ponudb.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko stvarno premoženje odda v najem na podlagi metode neposredne pogodbe,
če je podan eden izmed naslednjih pogojev:
– pri oddaji nepremičnin v najem, če je država manj kot
50 odstotna solastnica nepremičnine;
– pri oddaji stanovanj v najem zaposlenim pri upravljavcih stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih
skupnosti;
– če je predviden letni prihodek od oddaje v najem nepremičnin nižji od 10.000 eurov, prihodek od oddaje v najem
premičnin pa nižji od 5000 eurov;
– če oddaja stvarnega premoženja v najem po eni izmed
metod iz prvega odstavka tega člena ni uspela, v dveh mesecih
po neuspeli metodi;
– če se premoženje odda v najem osebi javnega prava za
izvrševanje javnih nalog, razen javnim podjetjem;
– če se premoženje odda v najem nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu za izvajanje dejavnosti, za
katero so ustanovljene;
– če se stvarno premoženje odda v najem za obrambo,
zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah.
56. člen
(čas trajanja)
(1) Stvarno premoženje iz prvega odstavka 54. člena te
uredbe se lahko odda v najem za določen čas, v katerem se
predvideva, da ga ne potrebuje noben uporabnik, vendar ne
za dlje kot pet let.
(2) Najemno razmerje iz prvega odstavka tega člena se
lahko po poteku petih let izjemoma podaljša, če za to obstajajo
utemeljeni razlogi.
(3) Stvarno premoženje iz drugega odstavka 54. člena te
uredbe se lahko odda v najem za obdobje, ki ne sme biti daljše
od enega leta.
57. člen

53. člen

(objava)

(pogoji)

Namera o oddaji v najem stvarnega premoženja se objavi
na enotnem spletnem portalu najmanj 15 dni pred javno dražbo, javnim zbiranjem ponudb oziroma sklenitvijo neposredne
pogodbe.

(1) Za prenos pravice upravljanja na nepremičnini države
morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– urejeno zemljiškoknjižno stanje nepremičnine;
– urejen vpis nepremičnine v kataster stavb oziroma zemljiški kataster;
– urejen vpis nepremičnine v centralno evidenco nepremičnega premoženja.
(2) Izjemoma lahko na utemeljen predlog in ob soglasju
ministrstva, pristojnega za upravo, vlada prenese pravico upravljanja na nepremičnini države, če niso izpolnjeni vsi pogoji iz
prvega odstavka tega člena.
3.3 Oddaja stvarnega premoženja v najem
54. člen
(predmet oddaje v najem)
(1) Stvarno premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, se lahko odda v najem.
(2) V najem se lahko odda tudi stvarno premoženje, ki je
zajeto v letnem načrtu razpolaganja, pa postopek javne dražbe,
javnega zbiranja ponudb oziroma sklenitve neposredne pogodbe ni bil uspešno zaključen.
(3) Službena stanovanja se oddajo v najem skladno s
predpisi, ki urejajo stanovanjske zadeve.

58. člen
(obvezne sestavine)
(1) V pogodbi o oddaji stvarnega premoženja v najem
se določita višina najemnine ter obveznost najemnika, da krije obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške
uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj, če cena
zavarovanja ni upoštevana v najemnini, in druge stroške, za
katere se stranki dogovorita s pogodbo.
(2) Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, se morajo
vinkulirati v korist države oziroma samoupravne lokalne skupnosti.
3.4 Oddaja stvarnega premoženja v brezplačno uporabo
59. člen
(predmet oddaje v brezplačno uporabo)
(1) Nepremično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje
noben uporabnik, se lahko odda v brezplačno uporabo.
(2) V brezplačno uporabo se lahko odda tudi nepremično
premoženje, ki je zajeto v letnem načrtu razpolaganja, pa po-
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stopek javne dražbe, javnega zbiranja ponudb oziroma sklenitve neposredne pogodbe ni bil uspešno zaključen.
60. člen
(čas trajanja)
(1) Stvarno premoženje iz prvega odstavka prejšnjega
člena se lahko odda v brezplačno uporabo za določen čas, v
katerem se predvideva, da ga ne potrebuje noben uporabnik,
vendar ne za več kot pet let.
(2) Izjemoma se lahko stvarno premoženje odda v brezplačno uporabo za 10 let, če gre za oddajo za potrebe obrambe,
zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.
(3) Stvarno premoženje iz drugega odstavka prejšnjega
člena se lahko odda v brezplačno uporabo za obdobje, ki ne
sme biti daljše od enega leta.
61. člen
(objava)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno
uporabo se objavi na enotnem spletnem portalu najmanj 15 dni
pred sklenitvijo neposredne pogodbe.
62. člen
(obvezne sestavine)
(1) V pogodbi o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo se določi obveznost uporabnika, da krije obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe
stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za
katere se stranki dogovorita s pogodbo.
(2) Zavarovalne police, ki jih sklepa uporabnik, se morajo vinkulirati v korist države oziroma samoupravne lokalne
skupnosti.
3.5 Obremenjevanje s stvarnimi pravicami
63. člen
(služnost)
(1) Služnost na nepremičnini države oziroma samoupravne lokalne skupnosti se ustanovi z neposredno pogodbo, sklenjeno z zainteresirano osebo, razen če se izkaže ali verjetno
obstaja interes dveh ali več oseb za pridobitev istih pravic na
isti nepremičnini.
(2) Za postopek ustanovitve služnosti se uporabljajo določbe o razpolaganju s stvarnim premoženjem.
(3) V pogodbi o ustanovitvi služnosti je treba služnost
določiti v čim manjšem obsegu, racionalno in gospodarno, tako
da čim manj obremenjuje nepremičnino v lasti države oziroma
samoupravne lokalne skupnosti.
(4) Namera o ustanovitvi služnosti se objavi na enotnem
spletnem portalu najmanj 15 dni pred sklenitvijo neposredne
pogodbe, razen kadar se služnostna pravica podeljuje investitorju gradnje ali vzdrževanja stanovanjskega ali poslovnega
objekta, ki je dal vlogo za sklenitev služnostne pogodbe.
64. člen
(stavbna pravica)
(1) Stavbna pravica na nepremičnini države oziroma samoupravne lokalne skupnosti se ustanovi z neposredno pogodbo, sklenjeno z zainteresirano osebo, razen če se izkaže
ali verjetno obstaja interes dveh ali več oseb za pridobitev istih
pravic na isti nepremičnini.
(2) Za postopek ustanovitve stavbne pravice se uporabljajo določbe o razpolaganju s stvarnim premoženjem.
(3) Namera o ustanovitvi stavbne pravice se objavi na
enotnem spletnem portalu najmanj petnajst dni pred sklenitvijo
neposredne pogodbe.
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3.6 Zavarovanje stvarnega premoženja
65. člen
(obseg zavarovanja)
(1) Stvarno premoženje se mora zavarovati, če zakon
tako določa. Zavaruje se na način, kot ga predpisuje zakon ali
na način, ki je za stvarno premoženje najprimernejši, praviloma
za običajna tveganja.
(2) O zavarovanju stvarnega premoženja odloča predstojnik upravljavca ob upoštevanju analize stroškov in koristi
zavarovanja v preteklih petih letih, pri tem pa mora upoštevati
načeli učinkovitosti in gospodarnosti razpolaganja s proračunskimi sredstvi.
VI. INTERNI TRG
66. člen
(definicija)
(1) Interni trg je organiziran trg ponudbe nepremičnin države in povpraševanja po nepremičninah države, ki se oblikuje
na podlagi predloga letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem države ter letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za državo in poteka celo proračunsko leto.
(2) Interni trg nepremičnin organizira in vodi ministrstvo,
pristojno za upravo.
(3) Udeleženci internega trga so ministrstva, organi v
sestavi ministrstev, vladne službe in upravne enote ter Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kadar upravlja z zemljišči, ki so v prostorskih aktih namenjena gradnji
objektov, in drugi državni organi.
(4) Interni trg poteka v programskem okolju »Centralne
evidence nepremičnin« skladno s tehničnimi pravili, ki jih izda
ministrstvo, pristojno za upravo.
67. člen
(delovanje)
(1) Udeleženec internega trga uvrsti nepremično premoženje, ki ga trajno ne potrebuje, na interni trg. Posamezna
nepremičnina je na internem trgu od trenutka, ko jo upravljavec
nanj uvrsti, do potrditve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem s strani vlade oziroma državnega zbora,
vendar najmanj 30 dni.
(2) Udeleženec internega trga, ki želi pridobiti nepremično
premoženje, mora to potrebo po sprejetju letnega programa
pridobivanja nepremičnega premoženja objaviti na internem
trgu.
(3) Udeleženec internega trga, ki ima potrebo za določeno
nepremičnino izkazano v predlogu letnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja oziroma v veljavnem letnem načrtu
pridobivanja nepremičnega premoženja, lahko nepremičnino,
uvrščeno na interni trg, rezervira.
(4) Izjemoma lahko na posebej obrazložen predlog rezervacijo za določeno nepremičnino, uvrščeno na interni trg,
opravi tudi udeleženec internega trga, ki potrebe po enakovrstni nepremičnini nima izkazane v predlogu letnega načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja oziroma v veljavnem
letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja, ima pa
tako potrebo izkazano v aktu, ki ga je sprejela vlada v zvezi z
reševanjem prostorske problematike, pri čemer je lahko namen
take rezervacije izključno uporaba nepremičnine za reševanje
prostorske problematike in ne prodaja nepremičnine za reševanje prostorske problematike.
68. člen
(določitev novega upravljavca)
(1) Kadar nepremičnina na internem trgu ustreza izkazani potrebi drugega udeleženca internega trga, vlada odloči
o prenosu pravice upravljanja skladno s to uredbo o prenosu
pravice upravljanja.
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(2) Kadar je za isto nepremičnino na internem trgu opravljenih več rezervacij različnih udeležencev internega trga, odloči vlada o prenosu pravice upravljanja na predlog ministrstva,
pristojnega za upravo. Pri tem upošteva zlasti ta merila:
– ali je potreba po enakovrstni nepremičnini izkazana v
veljavnem letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja oziroma v predlogu letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja in v kolikšni meri razpoložljiva nepremičnina
ustreza izkazani potrebi;
– ali bi se s prenosom pravice upravljanja bodoči upravljavec lahko odpovedal obstoječemu najemnemu razmerju;
– ali je predlagan prenos pravice upravljanja v skladu
z akti, ki jih je v zvezi z reševanjem prostorske problematike
sprejela vlada, in
– druge pomembne okoliščine.
(3) V sklepu o prenosu pravice upravljanja lahko vlada
odloči tudi o prenosu pravic porabe proračunskih sredstev med
udeležencema internega trga. Izjemoma lahko vlada odloči o
prenosu pravic porabe proračunskih sredstev tudi s posebnim
sklepom.
69. člen
(samoupravne lokalne skupnosti)
(1) Samoupravna lokalna skupnost, ki ima svoje nepremičnine vpisane v »Centralno evidenco nepremičnin«, lahko
postane udeleženka internega trga.
(2) Pravni posli v zvezi z nepremičnim premoženjem med
državo in samoupravnimi lokalnimi skupnostmi se sklepajo
skladno z zakonom, ki ureja stvarno premoženje države, pokrajin in občin ter s to uredbo.
VII. EVIDENCA PREMOŽENJA DRŽAVE
IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI
70. člen
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vilki;

– občini, naselju, ulici, hišni številki, dodatku k hišni šte-

– šifri in imenu katastrske občine;
– številki stavbe;
– številki dela stavbe;
– vrsti rabe in velikosti;
– solastniškem deležu;
– knjigovodski vrednosti;
– inventarni številki;
– statusu nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi);
– služnosti;
– zaupnosti ter
– opombe – morebitni drugi podatki o stavbi.
(3) Upravljavci morajo vsako spremembo v svoji evidenci
nepremičnin uskladiti z novim stanjem najpozneje v 15 dneh
po nastali spremembi.
(4) Ob kršitvi določila prejšnjega odstavka se upravljavcu
do uskladitve evidence lahko izrečejo naslednje sankcije:
– prepoved opravljanja pravnega prometa s stvarnim premoženjem;
– prepoved prenosa pravice upravljanja;
– obvestilo vladi;
– morebitne druge sankcije.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
72. člen
(enotni spletni portal)
Do vzpostavitve enotnega spletnega portala se razpisi
javnih dražb, javnih zbiranj ponudb in namere o sklenitvi neposrednih pogodb v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s
stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavljajo na svetovnem spletu.

(evidenca nepremičnega premoženja države)

73. člen

(1) Ministrstvo, pristojno za upravo, vzpostavi in vodi centralno evidenco nepremičnin v lasti države in oseb javnega
prava, katerih ustanoviteljica je država.
(2) Samoupravne lokalne skupnosti vzpostavijo in vodijo
evidenco nepremičnega premoženja v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti in oseb javnega prava, katerih ustanoviteljice
so samoupravne lokalne skupnosti.

(prehodno obdobje)

71. člen
(vsebina)
(1) V evidencah iz prejšnjega člena se zemljišča vpisujejo
podatki o:
– lastništvu;
– upravljavcu;
– šifri in imenu katastrske občine;
– parcelni številki;
– vrsti rabe in velikosti parcele;
– okrajnem sodišču, pri katerem je zemljišče vpisano v
zemljiško knjigo;
– vrsti dejanske rabe zemljišča;
– knjigovodski vrednosti;
– inventarni številki;
– statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi);
– solastniškem deležu;
– stavbni pravici;
– trajanju stavbne pravice;
– služnosti;
– zaupnosti podatkov ter
– opombe – morebitni drugi podatki o zemljišču.
(2) V evidencah iz prejšnjega člena se za stavbe oziroma
dele stavb vodijo podatki o:
– lastništvu;
– upravljavcu;

Upravljavci morajo uskladiti evidence nepremičnega premoženja v lasti države v dveh letih od uveljavitve te uredbe z
ministrstvom, pristojnim za upravo.
74. člen
(že začeti postopki)
Postopki ravnanja s stvarnim premoženjem države in
samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so bili začeti do uveljavitve te uredbe, se končajo po predpisih, ki so veljali pred njeno
uveljavitvijo.
75. člen
(samoupravne lokalne skupnosti in interni trg)
69. člen te uredbe se začne uporabljati 1. januarja 2009.
76. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-30/2007/17
Ljubljana, dne 6. septembra 2007
EVA 2007-3111-0057
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk
odpadnih kovin

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) in prvega
odstavka 90. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji
in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o preverjanju radioaktivnosti pošiljk
odpadnih kovin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen uredbe)
Ta uredba določa z namenom, da se prepreči čezmerna
izpostavljenost delavcev in prebivalstva zaradi nezadostnega
nadzora nad visokoaktivnimi viri sevanja in viri sevanja neznanega izvora ter da se prepreči velika premoženjska škoda zaradi odpravljanja posledic onesnaženja nad predpisano mejo,
zahteve in pravila ravnanja glede ukrepov varstva pred sevanji,
ki jih morata upoštevati prejemnik in organizator prevoza pri
uvozu ali vnosu odpadnih kovin v Republiko Slovenijo, pri
tranzitu pošiljk odpadnih kovin s povišanim sevanjem in pri
domačem prometu s takimi pošiljkami, v skladu z Direktivo
Sveta 2003/122/EURATOM z dne 22. decembra 2003 o nadzoru visokoaktivnih zaprtih radioaktivnih virov in virov sevanja
neznanega izvora (UL L št. 346 z dne 31. 12. 2003, str. 57).
2. člen
(področje uporabe)
(1) Ta uredba se uporablja za odpadne kovine, ki nastajajo na območju Republike Slovenije in zunaj Republike Slovenije ter so kot odpadki namenjene v skladiščenje pred njihovo
nadaljnjo predelavo ali neposredno v predelavo v napravo za
proizvodnjo železa, jekla ali barvnih kovin na območju Republike Slovenije oziroma na območju držav članic EU.
(2) Ta uredba se uporablja tudi za pošiljke odpadnih kovin
s povišanim sevanjem, ki so na območju Republike Slovenije
v tranzitu.
(3) Za vprašanja v zvezi z ravnanjem pri pošiljanju odpadnih kovin, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja
predpis, ki ureja pošiljanje odpadkov, za vprašanja v zvezi s
predelavo odpadnih kovin v napravah za proizvodnjo železa,
jekla ali barvnih kovin pa predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.
(4) Za vprašanja v zvezi z meritvami radioaktivnosti pošiljk
odpadnih kovin, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporabljata predpis, ki ureja monitoring radioaktivnosti, ter predpis, ki
ureja uporabo virov sevanja in sevalne dejavnosti.
3. člen
(pojmi)
V tej uredbi uporabljeni pojmi pomenijo:
1. izvajalec meritev radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec meritev) je pravna oseba, ki je
pridobila pooblastilo za izvajanje monitoringa meritev radioaktivnosti sekundarnih kovinskih surovin v skladu s predpisom, ki
ureja monitoring radioaktivnosti;
2. notranji promet je promet pošiljk odpadnih kovin med
pošiljatelji in prejemniki na območju Republike Slovenije;
3. meritve radioaktivnosti so meritve hitrosti doze sevanja
gama;
4. hitrost doze sevanja gama (v nadaljnjem besedilu: hitrost doze) je opredeljena v predpisu, ki ureja sevalne dejavnosti;
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5. odpadne kovine so odpadki, ki se v skladu s klasifikacijskim seznamom odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z
odpadki, uvrščajo v skupini odpadkov s številkama 19 12 02
(železne kovine) in 19 12 03 (barvne kovine) ter so podrobneje
opredeljeni v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe;
6. organizator prevoza je tisti, ki organizira prevoz ali
opravlja druge storitve v zvezi s prevozom pošiljk odpadnih
kovin;
7. poročilo o meritvah ionizirajočega sevanja pošiljke odpadnih kovin (v nadaljnjem besedilu: poročilo o meritvah) je
poročilo o izvedbi meritev radioaktivnosti pošiljk sekundarnih
kovinskih surovin, ki ga izdela izvajalec meritev v skladu s
predpisom, ki ureja monitoring radioaktivnosti;
8. pošiljka odpadnih kovin je prevozno sredstvo, naloženo
z odpadnimi kovinami, in sicer v železniškem prometu vsak
posamezen vagon, v cestnem pa vsako posamezno motorno
ali priklopno vozilo, s katerimi se prevažajo odpadne kovine;
9. prejemnik je fizična ali pravna oseba, ki prejme pošiljko
odpadnih kovin;
10. tranzit je prevoz pošiljk odpadnih kovin čez ozemlje
Republike Slovenije iz držav članic EU v druge države članice
EU ali v tretje države in iz tretjih držav v države članice EU;
11. vnos je prevzem pošiljke odpadnih kovin, ki prihaja v
Republiko Slovenijo iz države članice EU in ima carinski status
Skupnostnega blaga.
4. člen
(vstopni prehodi za odpadne kovine)
Pošiljke odpadnih kovin smejo vstopati v Republiko Slovenijo le na mejnih prehodih za mednarodni blagovni promet.
II. PRAVILA RAVNANJA PRI POŠILJANJU
ODPADNIH KOVIN
5. člen
(obveznosti prejemnika pošiljke odpadnih kovin)
(1) Prejemnik mora zagotoviti, da izvajalec meritev v skladu s svojim programom meritev izvede meritve radioaktivnosti
vsake pošiljke odpadnih kovin, ki se uvozi ali vnese na ozemlje
Slovenije. Prejemnik mora od izvajalca meritev pridobiti poročilo o teh meritvah.
(2) Kadar gre v primerih iz prejšnjega odstavka za uvoz
pošiljk odpadnih kovin, mora prejemnik ali njegov zastopnik
pred odobritvijo za te pošiljke s strani carinskega organa ene
od carinsko dovoljenih rab ali uporab, ki pa ni izvoz, ponovni
izvoz ali tranzit predložiti poročilo o meritvah pristojnemu carinskemu organu.
(3) Prejemnik mora za vsako pošiljko odpadnih kovin v
notranjem prometu zagotoviti, da izvajalec meritev v skladu s
svojim programom meritev izvede meritev radioaktivnosti pošiljke odpadnih kovin, preden prejemnik začne s predelavo odpadnih kovin iz take pošiljke, pri čemer se za predelavo odpadnih
kovin šteje pridobivanje kovin in njihovih spojin z recikliranjem
odpadnih kovin. Prejemnik mora od izvajalca meritev pridobiti
poročilo o meritvah, če izmerjene vrednosti radioaktivnosti pošiljke odpadnih kovin presegajo vrednosti iz prvega odstavka
8. člena te uredbe.
(4) Prejemnik krije vse stroške izvedbe meritve radioaktivnosti pošiljke odpadnih kovin, ki se izvajajo v zvezi s pošiljko
odpadnih kovin, prav tako pa tudi vse morebitne stroške ukrepov varstva pred sevanji, ki mu jih odredi inšpekcija Uprave
Republike Slovenije za jedrsko varnost (v nadaljnjem besedilu:
URSJV) v zvezi z ravnanjem z zavrnjeno pošiljko odpadnih
kovin.
(5) Prejemnik mora poročilo o meritvah shraniti za najmanj tri leta od njegove izdaje.
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6. člen

III. VSEBINA POROČILA O MERITVAH

(letno poročanje)
Izvajalec meritev mora najpozneje do 15. februarja v tekočem letu URSJV predložiti letno poročilo o meritvah za preteklo
leto in v njem navesti podatke o:
– številu in vrsti pošiljk odpadnih kovin, za katere je zagotovil meritev radioaktivnosti,
– rezultatih meritev radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin,
ki so bile zavrnjene zaradi preseganja ravni sevanja v skladu
s to uredbo.
7. člen
(obveznosti organizatorja prevoza pošiljke odpadnih
kovin v tranzitu)
(1) Če je bil organizator prevoza pošiljke odpadnih kovin,
ki je organiziral njen tranzit čez Republiko Slovenijo, obveščen,
da so pristojni organi države članice EU ali tretje države zavrnili
nadaljnji prevoz pošiljke odpadnih kovin zaradi povišane radioaktivnosti, mora obvestiti URSJV o zavrnitvi pošiljke odpadnih
kovin in ukrepih, ki so mu bili v zvezi z zavrnitvijo odrejeni.
(2) Organizator prevoza pošiljke odpadnih kovin iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti izvedbo in kriti vse stroške
ukrepov varstva pred sevanji, ki mu jih odredi inšpektor URSJV
v zvezi z ravnanjem z zavrnjeno pošiljko odpadnih kovin.
8. člen
(zavrnitev pošiljke odpadnih kovin)
(1) Če izvajalec meritev na podlagi meritev radioaktivnosti
ugotovi, da hitrost doze na površini pošiljke odpadnih kovin več
kot za 50% presega hitrost doze naravnega ozadja, mora o tem
obvestiti URSJV.
(2) Če gre v primeru iz prejšnjega odstavka za uvoz odpadnih kovin, carinski organ pošiljke odpadnih kovin ne sprosti
v prosti promet, prejemnik pa mora zagotoviti njeno vrnitev
pošiljatelju, pri čemer URSJV o tem obvesti pristojni upravni
organ države, iz katere je pošiljka odpadnih kovin prišla oziroma v katero se vrača.
(3) Če gre v primeru iz prvega odstavka tega člena za
vnos odpadnih kovin, mora prejemnik zagotoviti, da se pošiljka
odpadnih kovin vrne v državo, iz katere je prišla, URSJV pa o
zavrnitvi pošiljke odpadnih kovin obvesti pristojni upravni organ
države, iz katere je pošiljka odpadnih kovin prišla.
(4) Če je kraj odprave pošiljke odpadnih kovin iz drugega
in tretjega odstavka tega člena na območju Republike Slovenije, URSJV odredi ukrepe varstva pred sevanjem osebi, ki je
pošiljko odpadnih kovin odpravila.
(5) Če iz poročila o meritvah izhaja, da je najvišja vrednost sevanja na površini več kot 50-krat večja od hitrosti
doze naravnega ozadja ali da je hitrost doze na mestu voznika
oziroma spremljevalnega osebja več kot 5-krat večja od hitrosti doze naravnega ozadja, mora prejemnik na svoje stroške
nemudoma zagotoviti ukrepe varstva pred sevanji na kraju, na
katerem je pošiljka odpadnih kovin, če mu jih odredi pristojni
inšpektor.
9. člen
(obveščanje o izvajalcih meritev)
(1) URSJV mora imeti na svojih spletnih straneh objavljen
seznam pooblaščenih izvajalcev meritev.
(2) URSJV vsako leto najpozneje do 5. januarja pošlje
pristojnemu carinskemu organu seznam pooblaščenih izvajalcev meritev.

10. člen
(poročilo o meritvah)
ritev.

(1) Poročilo o meritvah lahko izdela samo izvajalec me-

(2) Poročilo o meritvah mora vsebovati najmanj naslednje
podatke:
– kraj in datum meritve,
– izvajalec meritve radioaktivnosti,
– vrsta odpadnih kovin,
– količina odpadnih kovin,
– pošiljatelj pošiljke odpadnih kovin,
– prevoznik pošiljke odpadnih kovin,
– organizator prevoza pošiljke odpadnih kovin,
– prejemnik pošiljke odpadnih kovin,
– registrska številka motornega ali priklopnega vozila, če
gre za cestni prevoz, ali številka tovorne listine železniškega
vagona, če gre za pošiljanje odpadnih kovin po železnici,
– hitrost doze naravnega ozadja na merilnem mestu,
– opis, kako so bile morebitne izmerjene povišane hitrosti
doz prostorsko razporejene po površini pošiljke odpadnih kovin
(enakomerno, na enem samem mestu ipd.),
– najvišja izmerjena hitrost doze na površini pošiljke odpadnih kovin,
– izmerjena hitrost doze na mestu voznika oziroma na
mestu spremljevalnega osebja,
– uporabljeni merilnik sevanja,
– predlog ukrepov varstva pred sevanjem.
(3) Izvajalec meritev mora eno kopijo poročila o meritvah
hraniti najmanj tri leta od njegove izdaje.
IV. NADZOR
11. člen
(inšpektorji in nadzor)
Izvajanje te uredbe nadzirajo inšpektorji URSJV, pristojni
za sevalno in jedrsko varnost in carinski organi.
V. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 12.000 do 120.000 eurov se za prekršek
kaznujejo:
1. prejemnik, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, če:
– ne zagotovi izvedbe meritev radioaktivnosti pošiljke odpadnih kovin, ki jo uvaža ali vnaša ali ne pridobi poročila o teh
meritvah v skladu s prvim odstavkom 5. člena,
– sam ali njegov zastopnik pošiljko odpadnih kovin, ki
jo uvaža, predloži za carinsko dovoljeno rabo ali uporabo, ki
ni izvoz, ponovni izvoz ali tranzit brez predložitve poročil o
meritvah pristojnemu carinskemu organu v skladu z drugim
odstavkom 5. člena,
– za pošiljko odpadnih kovin v notranjem prometu ne
zagotovi meritev pred predelavo kovinskega materiala iz take
pošiljke ali od izvajalca meritev ne pridobi poročila o meritvah,
če rezultati meritev presegajo vrednosti iz prvega odstavka
8. člena te uredbe, v skladu s tretjim odstavkom 5. člena,
– ne hrani poročila o meritvah v skladu s petim odstavkom
5. člena,
– ne zagotovi vrnitve pošiljke odpadnih kovin pošiljatelju,
če gre pri uvozu odpadnih kovin za primer iz drugega odstavka
8. člena,
– ne zagotovi, da se pošiljka odpadnih kovin vrne v državo, iz katere je prišla, če gre za vnos odpadnih kovin iz tretjega
odstavka 8. člena,
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– ne zagotovi nemudoma ukrepov varstva pred sevanji na
kraju, na katerem je pošiljka odpadnih kovin, ki mu jih je odredil
pristojni inšpektor v skladu s petim odstavkom 8. člena;
2. organizator prevoza pošiljke odpadnih kovin, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne obvesti URSJV o zavrnitvi pošiljke odpadnih kovin in
ukrepih, ki so mu bili v zvezi z zavrnitvijo odrejeni, v skladu s
prvim odstavkom 7. člena ali
– ne zagotovi izvedbe ali ne krije vseh stroškov ukrepov
varstva pred sevanji, ki mu jih odredil inšpektor URSJV v zvezi
z ravnanjem z zavrnjeno pošiljko odpadnih kovin, v skladu z
drugim odstavkom 7. člena;
3. pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
je na ozemlju Republike Slovenije odpravil pošiljko odpadnih
kovin, če ne zagotovi izvedbe ukrepov varstva pred sevanjem,
ki jih je v zvezi s pošiljko odpadnih kovin odredila URSJV v
skladu s četrtim odstavkom 8. člena;
4. izvajalec meritev, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, če:
– ne predloži letnega poročila o meritvah za preteklo leto
v roku iz 6. člena ali ga ne izdela v skladu s 6. členom ali
– ne hrani poročila o meritvah v skladu s tretjim odstavkom 10. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba prejemnika
pošiljke odpadnih kovin, organizatorja prevoza pošiljke odpadnih kovin, pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki je na ozemlju Republike Slovenije odpravil pošiljko
odpadnih kovin, ali izvajalca meritev.

– kobaltovi odpadki in ostanki,
– bizmutovi odpadki in ostanki,
– kadmijevi odpadki in ostanki,
– titanovi odpadki in ostanki,
– cirkonijevi odpadki in ostanki,
– antimonovi odpadki in ostanki,
– manganovi odpadki in ostanki,
– berilijevi, kromovi, germanijevi, vanadijevi, galijevi, hafnijevi, indijevi, niobijevi (kolumbijevi), renijevi in talijevi odpadki
in ostanki ter
– odpadki in ostanki kermetov.

VI. KONČNA DOLOČBA

I. SPLOŠNA DOLOČBA

MINISTRSTVA
4256.

Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami
na kopališčih

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Zakona o varstvu
pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja minister za obrambo v soglasju z ministrom za
zdravje in ministrom za šolstvo in šport

PRAVILNIK
o ukrepih za varstvo pred utopitvami
na kopališčih

13. člen

1. člen

(končna določba)

(vsebina pravilnika)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2008.

(1) Ta pravilnik določa:
– vrste kopališč;
– organizacijo in red na kopališčih;
– dovoljeno število obiskovalcev;
– potrebno število reševalcev iz vode na kopališčih;
– opremo in sredstva za reševanje iz vode;
– oblačila z oznakami reševalcev iz vode in redarjev;
– kopališke znake.
(2) Ta pravilnik ne ureja kopalnih območij, določenih s
predpisi o vodah ter območij vodnih površin in priobalnih zemljišč brez upravljavca, ki so nastala neorganizirano, kjer kopanje ni prepovedano in se na njih kopa večje število ljudi.
(3) Ta pravilnik ne ureja bazenov s površino vodne kopalne površine (v nadaljnjem besedilu: kopalna površina) do
30 m2, savn, parnih kopeli oziroma kopeli z vročim zrakom in
podobnih prostorov, katerih osnovni namen ni plavanje oziroma
kopanje.

Št. 00719-87/2007/8
Ljubljana, dne 6. septembra 2007
EVA 2007-2511-0169
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
Priloga 1
Podrobnejši opis odpadnih kovin, ki se uvrščajo v skupini
odpadkov s številkama 19 12 02 in 19 12 03:
– bakrovi odpadki in ostanki,
– odpadki in ostanki železa ali jekla; odpadni ingoti iz
železa ali jekla za pretaljevanje,
– nikljevi odpadki in ostanki,
– aluminijevi odpadki in ostanki,
– svinčevi odpadki in ostanki,
– cinkovi odpadki in ostanki,
– kositrni odpadki in ostanki,
– volframovi odpadki in ostanki,
– molibdenovi odpadki in ostanki,
– tantalovi odpadki in ostanki,
– magnezijevi odpadki in ostanki,

II. VRSTE KOPALIŠČ
2. člen
(vrste kopališč)
šča.

(1) Kopališča se delijo na bazenska in naravna kopali-

(2) Bazenska kopališča so dvoranska kopališča in kopališča na prostem.
(3) Naravna kopališča so kopališča na morju, na stoječih
in tekočih vodah.
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3. člen
(velikost kopališč)

Po skupni velikosti kopalne površine se kopališča razvrščajo na:
a) bazenska
vrsta kopališča
velikost
kopalne površine
majhna
srednja
velika

dvoranska kopališča

kopališča na prostem

od 30 m2 do 500 m2
nad 500 m2 do 1.000 m2
nad 1.000 m2

od 30 m2 do 1.200 m2
nad 1.200 m2 do 3.000 m2
nad 3.000 m2

b) naravna
vrsta kopališča
velikost
kopalne površine
majhna
srednja
velika

na morju

na stoječih vodah

na tekočih vodah

do 8.000 m2
nad 8.000 m2
do 15.000 m2
nad 15.000 m2

do 4.000 m2
nad 4.000 m2
do 8.000 m2
nad 8.000 m2

do 1.500 m2
nad 1.500 m2
do 3.000 m2
nad 3.000 m2

4. člen
(kombinacija kopališč)
(1) Kopališča so lahko kombinacija različnih vrst kopališč,
določenih v drugem in tretjem odstavku 2. člena tega pravilnika
oziroma v prejšnjem členu. Pri opredelitvi vrste kopališč mora
biti upoštevana površina oziroma velikost posameznih vrst
kopališč in temu prilagojen vrstni red navajanja.
(2) Kadar je kopališče kombinacija več različnih vrst kopališč, je treba natančno opredeliti območje posamezne vrste
kopališča.
(3) Kadar je kopališče kombinacija naravnega in bazenskega kopališča, se pri razvrščanju po velikosti upošteva kriterij, ki velja za bazenska kopališča.
III. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED UTOPITVAMI
IN RED NA KOPALIŠČIH
5. člen
(odgovornost)
(1) Na kopališču je za varstvo pred utopitvami odgovoren
lastnik oziroma upravljavec kopališča.
(2) Reševalec iz vode je odgovoren za vzdrževanje reda
v skladu s kopališkim redom, reševanje iz vode in dajanje prve
pomoči. V skladu s tem pravilnikom mora biti stalno prisotno
predpisano število reševalcev iz vode na kopališču med obratovalnim časom, razen na kopališčih, na katerih v bazenih
skupna kopalna površina ne presega 200 m² in globina vode v
nobenem delu ne presega 1,35 m, kjer prisotnost reševalca iz
vode ni predpisana.
(3) Kadar prva pomoč reševalca iz vode ne zadošča,
mora lastnik ali upravljavec kopališča zagotoviti, da je o dogodku takoj obveščena usposobljena zdravstvena organizacija.
6. člen
(naloge reševalca)
(1) Reševalec iz vode opravlja naslednje naloge s področja varnosti na kopališču:
– neprekinjeno opazuje kopalne površine in bazensko
ploščad;
– rešuje iz vode;
– daje prvo pomoč;

– vzdržuje red v skladu s predpisi in kopališkim redom
na kopališču;
– odpravlja vzroke, ki bi lahko privedli do nastanka nevarnosti za obiskovalce.
(2) Reševalec iz vode v času, ko je odgovoren za opazovanje kopalne površine in drugih nalog iz prejšnjega odstavka,
ne sme opravljati drugih nalog.
(3) Vzdrževanje reda v skladu s predpisi in kopališkim
redom ter odpravljanje vzrokov, ki bi lahko privedli do nastanka
nevarnosti za obiskovalce, lahko opravlja tudi redar, ki mora
imeti stalno telefonsko zvezo z reševalcem iz vode.
7. člen
(pooblastila reševalca)
Reševalec iz vode ima pooblastilo, da:
– ugotovi istovetnost kopalca ali obiskovalca, ki krši določbe predpisov o varstvu pred utopitvami in ga prijavi pristojnemu
inšpekcijskemu organu ali policiji;
– prepove uporabo objektov in naprav za kopanje osebi,
ki s svojim ravnanjem očitno ogroža lastno varnost ali varnost
drugih;
– zahteva, da kopališče zapusti oseba, ki kljub opozorilom
ogroža varnost in krši kopališki red.
8. člen
(dolžnosti reševalca)
(1) Reševalec iz vode je dolžan opozoriti lastnika oziroma
upravljavca kopališča, če je treba zapreti oziroma prepovedati
uporabo posameznih vodnih površin, kopaliških objektov in
naprav zaradi higienskih razlogov, vremenskih razmer ali zaradi
varnosti. Reševalec iz vode je opozorilo dolžan zapisati v dnevnik dela reševalcev iz vode. Če lastnik oziroma upravljavec kopališča ne upošteva utemeljenega opozorila reševalca iz vode,
v celoti prevzame odgovornost v skladu z drugim odstavkom
5. člena tega pravilnika.
(2) Reševalec iz vode je dolžan opozoriti lastnika oziroma
upravljavca kopališča tudi na napake, okvare in onesnaženje,
ki bi lahko ogrozili varnost uporabnikov kopališča. Opozorilo je
dolžan zapisati v dnevnik dela reševalcev iz vode.
(3) Odgovorna oseba lastnika oziroma upravljavca kopališča je dolžna spremljati število obiskovalcev kopališča ter
paziti, da zmogljivost kopališča ni presežena, oziroma o zasedenosti naravnega kopališča, ki presega ustrezno zasedenost,
obvezno obvestiti vodjo reševalcev iz vode.
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9. člen
(dnevnik dela)
(1) Reševalec iz vode oziroma vodja reševalcev mora
voditi dnevnik dela reševalcev iz vode. Vsebina dnevnika dela
je predpisana v prilogi 1 tega pravilnika.
(2) Dnevnik dela reševalcev iz vode mora lastnik oziroma
upravljavec kopališča hraniti najmanj tri leta. Dnevnik tekočega
leta mora biti shranjen v sobi za reševalca iz vode in mora biti
na voljo pristojnim inšpektorjem.
(3) Enkrat letno, do konca januarja za preteklo leto, morajo reševalci iz vode izdelati zbirno poročilo dela reševalcev iz
vode in ga izročiti lastniku oziroma upravljavcu kopališča, ki ga
mora hraniti najmanj tri leta. Zbirno poročilo mora biti na voljo
pristojnim inšpektorjem.
10. člen
(varnost organiziranih skupin)
(1) Pri fizioterapiji (hidroterapiji) za varnost sodelujočih
neposredno odgovarja voditelj vadbe.
(2) Pri kopališki animaciji v vodi za varnost sodelujočih
odgovarjajo strokovno usposobljeni kopališki animatorji.
(3) Pri organiziranju športnih dejavnosti se upoštevajo
predpisi o ukrepih za varstvo pred utopitvami pri organiziranih
športnih dejavnostih ter predpisi o športu.
(4) Pred izvajanjem aktivnosti iz prvega, drugega in prejšnjega odstavka morajo odgovorni za izvajanje posameznih
aktivnosti v dnevnik dela reševalcev iz vode vpisati vrsto in
čas aktivnosti, svoje osebno ime ter strokovno usposobljenost
in podpis.
(5) Če se aktivnosti iz prejšnjega odstavka izvajajo brez
prisotnosti reševalca iz vode, morajo imeti udeleženci med
izvajanjem aktivnosti dostop do predpisane opreme in sredstev
za reševanje iz vode in dajanje prve pomoči.
11. člen
(kopališki red)
(1) Vsako kopališče mora imeti kopališki red, s katerim se
določa osnovna pravila, po katerih se morajo ravnati obiskovalci, da bi bila zagotovljena njihova varnost in zdravje. Nameščen
mora biti na vidnem mestu, zlasti ob vhodu na kopališče.
(2) Kopališki red mora določiti zlasti:
– obratovalni čas kopališča;
– dejavnosti, ki se lahko opravljajo na kopališču ali ob
njem;
– način uporabe kopaliških objektov in naprav;
– navodila za zagotovitev reda in varnosti;
– higienski red na kopališčih;
– morebitna navodila v zvezi s posebnostmi kopališča,
ki pa ne morejo biti v nasprotju z navodili ali ukrepi iz prejšnjih
alinej.
(3) Kopališki red mora obsegati tudi vse znake in njihove
nazive v skladu s tem pravilnikom, ki so uporabljeni na kopališču. Prav tako mora določiti, ali je na kopališki ploščadi oziroma
v bazenski dvorani obvezna uporaba kopalne garderobe, kap
ter možna uporaba obuval.
(4) Kopališki red na naravnih kopališčih mora vsebovati
tudi razlago barv zastav, ki so lahko izobešene na kopališču v
skladu s tem pravilnikom.
12. člen
(navodila za zagotovitev varnosti in reda)
Navodila za zagotovitev varnosti in reda morajo vsebovati
zlasti naslednja obvestila, opozorila ter prepovedi:
– na kopališče ne smejo osebe, ki so pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi;
– obiskovalci morajo ravnati v skladu s kopališkim redom,
kopališkimi znaki ter navodili in opozorili reševalcev iz vode
oziroma redarjev;
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– vstop otroka do 7. leta starosti je dovoljen le v spremstvu staršev oziroma polnoletne osebe, ki ji je otrok zaupan v
varstvo in ki odgovarja za varnost otroka na kopališču;
– kopalci se morajo kopati le na površinah, ki so namenjene kopanju in se ne smejo oddaljevati od obale več kot 150 m
na morju, 100 m na stoječih vodah in 30 m na tekočih vodah;
– obiskovalci ne smejo uporabljati naprav in objektov na
kopališču v nasprotju s predvideno uporabo oziroma tako, da
ogrožajo druge kopalce ali sebe;
– obiskovalci morajo bazene ali druge kopališke naprave
uporabljati ob upoštevanju svojih sposobnosti;
– reševalec iz vode ali redar mora na zaprosilo nuditi
pomoč starejšim kopalcem in funkcionalno oviranim osebam,
ki se ne počutijo varne pri samostojnem vstopu in izstopu iz
vode.
13. člen
(varovanje zdravja)
Zaradi varovanja zdravja drugih kopalcev na kopališču
si morajo kopalci pred vstopom v bazensko dvorano ali na
bazensko ploščad kopališča na prostem, oprhati telo in razkužiti noge. Otroci do 3. leta starosti morajo v bazenu obvezno
uporabljati kopalke ali kopalne plenice.
14. člen
(posebne prepovedi)
(1) V času, ko se bazen za skoke uporablja v drug namen, mora biti pri vhodu na skakalno ploščad nameščen znak
prepovedi uporabe naprav za skoke v vodo. Dohodi nanje
morajo biti zaprti. Odskočne deske na višini do 1 m morajo biti
dvignjene.
(2) Plavanje pod vodo in skakanje v vodo lahko izjemoma
dovoli le reševalec iz vode za organizirane skupine in v drugih
posebnih okoliščinah.
15. člen
(obratovalni čas)
Naravna kopališča in bazenska kopališča na prostem morajo prilagoditi svoj obratovalni čas vremenskim razmeram.
16. člen
(zastava)
(1) Naravno kopališče mora imeti v času kopalne sezone
izobešeno ustrezno zastavo:
– rdeča zastava opozarja, da je kopališče zaprto;
– rumena zastava opozarja, da je varnost na kopališču
omejena in da se ni priporočljivo oddaljevati od obale;
– bela zastava sporoča, da kopališče obratuje in ni posebnih nevarnosti.
(2) Varnost na kopališču je omejena ob povečanem valovanju, povečani onesnaženosti vode, močnejšemu vetru, povečani kalnosti vode, kadar hitrost toka presega 0,3 m/s in v
drugih podobnih razmerah.
(3) Krajši rob zastav iz prvega odstavka tega člena mora
biti dolg najmanj 0,75 m. Razmerje med dolžino in širino zastave mora biti najmanj 2:1.
(4) Drog z zastavo mora biti nameščen vzdolž obale kopališča vsakih 200 m. Višina droga ne sme biti nižja od 5 m.
(5) Če odgovorna oseba lastnika oziroma upravljavca naravnega kopališča oceni, da je kopanje nevarno, mora izobesiti
ustrezno zastavo predpisano v prvem odstavku tega člena.
17. člen
(uporaba določb glede kopališkega reda in drugih ukrepov)
Določbe 11., 12., 13., 14. in 15. člena tega pravilnika se
uporabljajo tudi za bazene, oziroma kopališča, na katerih v
bazenih skupna kopalna površina ne presega površine 200 m²
in globina vode v nobenem delu ne presega 1,35 m.
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IV. PREDVIDENO ŠTEVILO KOPALCEV IN DOVOLJENO
ŠTEVILO OBISKOVALCEV
18. člen
(število kopalcev)
(1) Največje predvideno število kopalcev je odvisno od
kopalne površine in od globine vode ter se izračuna na naslednji način:
– za bazene z globino vode do vključno 1,35 m mora biti
najmanj 2,0 m2 kopalne površine na vsakega kopalca;
– za bazene z globino vode nad 1,35 m mora biti najmanj
4,0 m2 kopalne površine na vsakega kopalca.
(2) Zahteve iz prejšnjega odstavka ne veljajo za bazene z
globino vode do 0,6 m ter za masažne in terapevtske kadi.
(3) Na naravnem kopališču ni omejitve največjega dovoljenega števila kopalcev.
19. člen
(število obiskovalcev)
(1) Največje dovoljeno število obiskovalcev dvoranskega
kopališča se določi tako, da se največje predvideno število
kopalcev pomnoži:
– s faktorjem 1,2, če je površina bazenske ploščadi manjša ali enaka kopalni površini;
– s faktorjem 1,5, če je bazenska ploščad od kopalne
površine večja do 50 odstotkov;
– s faktorjem 2,0, če je površina bazenske ploščadi za več
kot 50 odstotkov večja od kopalne površine.
(2) Največje dovoljeno število obiskovalcev bazenskega
kopališča na prostem se določi tako, da se največje predvideno
število kopalcev pomnoži s faktorjem, ki je odvisen od dodatnih
površin za sončenje, v skladu z naslednjo tabelo:
razmerje med drugimi površinami za sončenje
in rekreacijo in kopalno površino
do vključno 1,0
od 1,0 do vključno 1,6
od 1,6 do vključno 2,5
nad 2,5

faktor
1
1,5
2
3

(3) Za ustrezno zasedenost naravnega kopališča se šteje,
če ima vsak obiskovalec za sončenje, sprostitev in počitek na
voljo najmanj 7 m2. Če odgovorna oseba na kopališču ugotovi,
da je število obiskovalcev večje, mora prilagoditi varnostne
ukrepe v skladu s tem pravilnikom.
20. člen
(število obiskovalcev na bazenskem kopališču
z dopolnilno ponudbo)
Na bazenskem kopališču, na katerem je na voljo dopolnilna ponudba, kot so savne, solariji, okrepčevalnice ter druge
dejavnosti, neposredno povezane z bazenskim kopališčem,
se največje dovoljeno število obiskovalcev določi tako, da se
največje predvideno število kopalcev pomnoži s faktorjem, ki
je odvisen od površine bazenske ploščadi:
razmerje med površino dopolnilne ponudbe
in kopalno površino
do vključno 1,1
od 1,1 do vključno 1,3
nad 1,3

faktor
1
1,2
1,3

21. člen
(število obiskovalcev na kombiniranem
bazenskem kopališču)
(1) Največje dovoljeno število obiskovalcev na bazenskem kopališču, ki ima dvoransko kopališče in kopališče na

prostem, se izračunava ločeno za obratovanje kopališča v
zimskem in poletnem času.
(2) V zimskem času se največje dovoljeno število obiskovalcev izračuna tako, da se številu obiskovalcev dvoranskega
kopališča prišteje eno četrtino predvidenega števila kopalcev
kopalnih površin kopališča na prostem. Pri tem je faktor dopolnilne ponudbe iz prejšnjega člena vedno le 1.
(3) V poletnem času se največje dovoljeno število obiskovalcev izračuna tako, da se uporabi velikost celotne kopalne
površine dela kopališča na prostem. Pri tem se uporablja faktor
dopolnilne ponudbe iz prejšnjega člena.
V. POTREBNO ŠTEVILO REŠEVALCEV IZ VODE
22. člen
(število reševalcev iz vode)
(1) Število reševalcev iz vode na kopališču se določi
glede na potrebno število mest opazovanja in z upoštevanjem
dodatnih meril iz tega pravilnika.
(2) Na naravnem kopališču morajo biti v času kopalne sezone v dnevnem obratovalnem času prisotni reševalci iz vode
tudi, ko je izobešena rdeča zastava. Če je na priobalnih zemljiščih v času izobešene rdeče zastave dosežena ali presežena
več kot polovica ustrezne zasedenosti naravnega kopališča,
mora delovati celotna služba reševalcev iz vode. Če je zasedenost manjša od polovične, mora opravljati naloge iz 6. člena
tega pravilnika vsaj desetina reševalcev iz vode.
(3) Lastnik ali upravljavec kopališč, na katerih v bazenih
skupna kopalna površina ne presega 200 m² in globina vode
v nobenem delu ne presega 1,35 m, za katere ni predpisana
prisotnost reševalca iz vode, mora zagotoviti v obratovalnem
času bazenov prisotnost osebe za opazovanje, reševanje,
dajanje prve pomoči, obveščanje in izvajanje drugih ukrepov
za nemoteno in varno kopanje. Ta določba se ne uporablja za
bazene v stanovanjskih stavbah, če jih uporabljajo izključno
osebe, ki stanujejo v stavbi, katere del je bazen.
(4) Oseba iz prejšnjega odstavka mora opraviti preizkus
usposobljenosti za nudenje prve pomoči po programu, določenem v predpisih o opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči,
usposabljanju in preizkusih iz prve pomoči ter zdravniških pregledih reševalcev iz vode.
23. člen
(dodatna merila in omejitve)
(1) Majhna bazenska kopališča morajo imeti enega reševalca iz vode.
(2) Na srednjih in velikih kopališčih se število reševalcev iz vode določi tako, da se reševalcem iz vode na mestih
opazovanja določenih s tem pravilnikom, doda en reševalec
iz vode.
(3) Kadar je kopalcev na naravnem kopališču več, kot
je ustrezno število obiskovalcev, določeno v tretjem odstavku
19. člena tega pravilnika, se meje opazovalnih razdalj za reševalce iz vode zmanjšajo za eno tretjino, ustrezno pa je treba
povečati število reševalcev iz vode.
(4) Dodatni reševalci iz vode, ki so na kopališču in ne
opravljajo neprekinjenega opazovanja kopalne površine in bazenske ploščadi, zagotavljajo dajanje prve pomoči, nadzorujejo
upoštevanje kopališkega reda na suhih površinah kopališča in
zamenjujejo reševalce iz vode na opazovalnih mestih.
(5) Če naloge reševalca iz vode na kopališču opravlja
samo en reševalec iz vode, lahko svoje naloge opravlja neprekinjeno največ 10 ur.
(6) Če naloge reševalca iz vode na kopališču opravljata
dva ali več reševalcev iz vode, si morajo mesta opazovanja
menjavati vsaj na 2 uri.
(7) Če je na kopališču več reševalcev iz vode, upravljavec
enega od njih določi za vodjo. Vodja usmerja delo reševalcev
iz vode in redarjev ter izpolnjuje in podpisuje dnevnik dela
reševalcev iz vode.
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24. člen
(mesto opazovanja)
(1) Mesto opazovanja mora biti na kraju, od koder je
dobro vidno celotno opazovano območje, še zlasti nevarna
mesta. Nevarna mesta so vse tiste vodne površine, ob katerih
mora biti nameščen znak za opozorila in obvestila »Sprememba globine vode« v skladu s tem pravilnikom.
(2) Mesto opazovanja mora biti postavljeno tako, da reševalec iz vode ni zaslepljen zaradi stalnega vira svetlobe. V
kopališčih na prostem in naravnih kopališčih mora biti mesto
opazovanja zaščiteno pred sončnim sevanjem.
(3) Če iz sobe za reševalca iz vode ni pregleda nad vso
kopalno površino, mora imeti kopališče dodatna mesta za opazovanje kopalne površine.
(4) Območje, ki ga mora opazovati posamezen reševalec
iz vode, je odvisno od tega, kako visoko nad gladino vode
je opazovališče. Polmer opazovanega območja je določen s
tabelo:
višina opazovališča (višina sedišča)
od 2,0 m do 2,5 m
od 2,5 do 5,0 m
nad 5,0 m

polmer opazovanja
do 40 m
do 60 m
do 100 m

(5) Ne glede na prejšnji odstavek se šteje, da je polmer
opazovanja 100 m, kadar je mesto opazovanja na plovilu.
(6) Polmer opazovanja se zmanjša za polovico, če je na
območju opazovanja nevarno mesto iz prvega odstavka tega
člena.
(7) Kot opazovanja reševalca iz vode sme biti največ
180 °C.
25. člen
(vodne atrakcije)
(1) Pri vsaki vodni atrakciji (tobogan, plezala nad vodo,
naprave za skoke v vodo in podobno) mora biti med njenim
obratovanjem prisoten redar.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko za vzdrževanje
reda skrbi le en redar, če sta dve vodni atrakciji med seboj
oddaljeni manj kot 6 m in je omogočen celovit pregled pri njuni
uporabi ali če globina vode v bazenu ne presega 0,6 m.
VI. OPREMA IN SREDSTVA ZA REŠEVANJE IZ VODE
26. člen
(oprema kopališča)
(1) Lastnik oziroma upravljavec kopališča mora v času
obratovanja zagotoviti vse potrebno za varstvo pred utopitvami
in za preprečitev poškodb.
(2) Če ima kopališče več kot enega reševalca iz vode,
morajo le-ti imeti v času opravljanja svojih nalog stalno radijsko
ali telefonsko zvezo z drugimi reševalci iz vode.
(3) Vsako kopališče mora imeti naslednjo opremo, ki omogoča varno in učinkovito reševanje iz vode ter komunikacijo z
zdravstveno službo, centrom za obveščanje in policijo:
– reševalne obroče ali reševalne žoge;
– reševalne tube;
– piščalke;
– telefonsko ali radijsko zvezo.
(4) Oprema, razen zvez, iz prejšnjega odstavka ni obvezna na bazenih, katerih skupna kopalna površina ne presega
površine 200 m² in globina vode v nobenem delu ne presega
1,35 m.
27. člen
(oprema naravnega kopališča)
(1) Naravno kopališče mora imeti poleg opreme iz prejšnjega člena tudi:
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– megafon;
– opremo za prosto potapljanje;
– eno kratko neoprensko obleko;
– reševalne vrvi z osmico;
– reševalne deske ali blazine;
– reševalna plovila, kadar je ločitvena linija kopalne površine od obale oddaljena več kot 50 m.
(2) Kopališče na morju mora imeti poleg opreme iz prejšnjega odstavka tudi možnost komunikacije z Upravo Republike Slovenije za pomorstvo.
28. člen
(oprema in sredstva za prvo pomoč in namestitev)
(1) Na kopališču morajo biti oprema in sredstva za prvo
pomoč v skladu s predpisi o opremi in sredstvih za dajanje
prve pomoči.
(2) Sredstva za prvo pomoč morajo biti v prostoru za prvo
pomoč oziroma na mestih, od koder reševalec iz vode opazuje
kopalne površine in bazensko ploščad.
29. člen
(namestitev opreme in sredstev za reševanje iz vode)
(1) Oprema in sredstva za reševanje iz vode morajo biti
na kopališču razmeščena ob kopalnih površinah.
(2) Ob bazenih za plavalce mora biti na sredini vsake
daljše stranice en reševalni obroč oziroma reševalna žoga s
15 m vrvi na stojalu ali steni.
(3) Ob prehodih globine vode in med delom bazena za
neplavalce oziroma plavalce mora biti reševalni obroč ali reševalna žoga.
(4) Na vsakem mestu opazovanja mora biti reševalna
tuba.
(5) Ob bazenih nepravilnih oblik mora biti po en reševalni obroč ali reševalna žoga na vsakih 25 m obodne linije
bazena.
(6) V majhnih bazenskih kopališčih, kjer bazen ni širši od
10 m, mora biti najmanj na eni od daljših stranic reševalni obroč
ali reševalna žoga.
(7) Na naravnih kopališčih mora biti na vsakih 50 m obale
ob njej nameščen reševalni obroč in vsaj 25 m vrvi. Na vsakih
50 m obale mora imeti kopališče tudi vrv z osmico. Vrv mora biti
10 m daljša od razdalje med obalo in linijo, ki označuje zunanji
rob kopališča. Reševalni obroč mora biti nameščen tudi ob mestih pod tobogani, skakalnicami in ob drugih nevarnih mestih.
(8) Reševalno plovilo mora biti v času obratovanja kopališča na obali oziroma v vodi ob obali.
VII. OBLAČILA IN OZNAKE REŠEVALCEV
IZ VODE IN REDARJEV
30. člen
(uniforma in oznake)
(1) V času, ko reševalec iz vode opravlja naloge v skladu
s tem pravilnikom, mora nositi uniformo, ki jo sestavljajo:
– oranžna majica s kratkimi rokavi ali brez rokavov, ki ima
na hrbtu velik znak reševalca iz vode, na desnem rokavu ter na
levi strani prsi pa majhen znak reševalca iz vode;
– oranžne hlače, kratke ali dolge, z majhnim znakom reševalca iz vode spredaj levo pod pasom in na desnem boku;
– oranžne kopalke (moške oziroma ženske) z majhnim
znakom reševalca iz vode levo spredaj;
– oranžna čepica s senčnikom in znakom reševalca iz
vode na obeh bočnih straneh;
– oranžen trak, širok vsaj 12 cm, z znakom reševalca iz
vode, ki se namesti na levi rokav, kadar je reševalec v oblačilih
z dolgimi rokavi.
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(2) Reševalec iz vode lahko nosi tudi dodatni oblačili, ki
sestavljata uniformo:
– oranžen brezrokavnik z velikim znakom reševalca iz
vode na hrbtu ter z majhnim znakom reševalca iz vode na levi
strani prsi;
– kratko oranžno vetrovko z velikim znakom reševalca
iz vode na hrbtu ter z majhnim znakom reševalca iz vode na
desnem rokavu in na levi strani prsi.
(3) Lastnik oziroma upravljavec kopališča mora ob zaposlitvi reševalca iz vode zagotoviti tista oblačila iz prvega in
prejšnjega odstavka, ki so potrebna za opravljanje nalog glede
na vrsto in značilnosti kopališča. Reševalec iz vode sme prosto
izbirati posamezne dele uniforme, ki jih nosi v času opravljanja
nalog.
(4) Vsi položaji znakov so opisani s perspektive osebe, ki
je oblečena v uniformo.
(5) Oblikovna določila uniforme reševalca iz vode in znak
reševalca iz vode so določena v prilogi 2 tega pravilnika.
31. člen
(oznaka redarja)
Redar mora imeti na zunanjem kosu oblačila vidno oznako »REDAR«.
VIII. KOPALIŠKI ZNAKI
32. člen
(vrste in velikost)
(1) Vsako kopališče mora biti opremljeno s predpisanimi
znaki za nevarnosti in obveznosti, prepovedi ter opozorila oziroma obvestila, ki so jih obiskovalci kopališča dolžni upoštevati.
Namestitev ustreznega znaka je obvezna povsod tam, kjer se
pojavi kateri od primerov, naštetih v tem pravilniku.
(2) S predpisanimi kopališkimi znaki iz prejšnjega odstavka morajo biti opremljeni tudi bazeni, katerih skupna kopalna
površina ne presega površine 200 m² in globina vode v nobenem delu ne presega 1,35 m.
(3) Krajša stranica vsakega znaka mora biti dolga najmanj
40 cm, razen na majhnih bazenskih kopališčih, kjer mora biti
dolga najmanj 30 cm.
33. člen
(oblika)
(1) Osnovna pravila grafičnega oblikovanja znakov so
določena v prilogi 3 tega pravilnika.
(2) Podrobnejša pravila grafičnega oblikovanja kopaliških
znakov, uniform reševalcev iz vode in označb na uniformah
reševalcev iz vode so dostopna na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
(3) Uporabljajo se lahko tudi drugi znaki, ki povečujejo
stopnjo varnosti na kopališčih, pri čemer je treba uporabiti
oblikovne rešitve, določene v prilogi iz prvega odstavka tega
člena.
(4) Kadar znaki vključujejo tudi besedilo, mora biti besedilo v slovenskem jeziku, na območju, kjer živijo narodnostne
manjšine, pa mora biti tudi v italijanskem in madžarskem jeziku. Upravljavec lahko na znakih uporabi napise v največ štirih
jezikih.
34. člen
(znaki za nevarnosti in obveznosti)
Znaki za nevarnosti in obveznosti so:
1. »Za plavalce«
označuje vodne površine za plavalce; postavljen mora
biti na sredino obeh daljših stranic bazena, namenjenega plavalcem, na naravnem kopališču pa na obali vodne površine za
plavalce (znak št. 1 v prilogi 3).
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2. »Za neplavalce«
označuje vodne površine za neplavalce; postavljen mora
biti na sredino obeh daljših stranic bazena, namenjenega neplavalcem, na naravnem kopališču pa na obali vodne površine,
namenjene neplavalcem (znak št. 2 v prilogi 3).
3. »Za otroke«
označuje vodne površine, namenjene otrokom; postavljen
mora biti na sredino obeh daljših stranic bazena, namenjenega
otrokom, na naravnem kopališču pa na obali vodne površine,
namenjene otrokom (znak št. 3 v prilogi 3).
4. »Obvezno razkuževanje nog«
označuje obveznost razkuževanja nog; postavljen mora
biti ob bazenčku ali sistemu bočnih prh za razkuževanje nog
(znak št. 4 v prilogi 3).
5. »Obvezno prhanje«
označuje obveznost prhanja; postavljen mora biti pred
prostori oziroma površinami s prhami pri vhodu oziroma vhodih v bazensko dvorano ali na bazensko ploščad (znak št. 5 v
prilogi 3).
6. »Obvezna smer«
označuje obvezno smer gibanja; znak mora biti postavljen
tako, da je razvidno po kateri poti se mora gibati obiskovalec
kopališča (znak št. 6 v prilogi 3).
7. »Dovoljeni položaji pri spuščanju po toboganu«
Označuje položaje, ki so dovoljeni pri spuščanju po toboganu; postavljen mora biti ob pristopu k toboganu oziroma na
mestu spusta po toboganu (znak št. 7 v prilogi 3).
35. člen
(znaki prepovedi)
Znaki prepovedi so:
1. »Prepoved hoje v obuvalu«
označuje mesto, od koder je dovoljena le hoja brez obuvala oziroma z obuvalom, ki se uporablja na bazenski ploščadi;
postavljen mora biti na prehodu iz slačilnic v prostor z garderobnimi omaricami (znak št. 8 v prilogi 3).
2. »Prepoved vstopa živalim«
določa, da vstop živalim na kopališče ni dovoljen; postavljen mora biti ob vhodu na kopališče (znak št. 9 v prilogi 3).
3. »Prepoved igre z žogo«
označuje mesta, kjer je igranje z žogo prepovedano; če je
igranje z žogo prepovedano na celotnem območju kopališča,
mora biti znak nameščen ob vhodu na kopališče (znak št. 10
v prilogi 3).
4. »Prepoved skakanja v vodo«
označuje mesta, kjer je skakanje v vodo prepovedano;
postavljen mora biti pred območjem, kjer je skakanje v vodo
prepovedano; če je prepovedano na celotnem kopališču,
mora biti znak nameščen ob vhodu na kopališče (znak št. 11
v prilogi 3).
5. »Prepoved plavanja pod vodo«
označuje vodno površino, kjer je plavanje pod vodo prepovedano; postavljen mora biti pred vodno površino, kjer je
plavanje pod vodo prepovedano; če je plavanje pod vodo prepovedano na celotnem kopališču, mora biti znak nameščen ob
vhodu na kopališče (znak št. 12 v prilogi 3).
36. člen
(znaki za opozorila in obvestila)
Znaki za opozorila in obvestila so:
1. »Globina vode«
označuje globino vode v metrih; postavljen mora biti na
sredino obeh daljših stranic bazena oziroma na bregu vode
ter na mestih, namenjenih skakanju v vodo (znak št. 13 v
prilogi 3).
2. »Sprememba globine vode«
označuje prehod iz ene globine v drugo, če ta prehod ni
položen; postavljen mora biti 1 m pred prehodom globine 1,35
m v večjo globino (znak št. 14 v prilogi 3).
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3. »Prostor za prvo pomoč«
označuje zaprt prostor, kjer se nudi prva pomoč; nameščen je na vrata ali ob vhodu v prostor (znak št. 15 v
prilogi 3).
4. »Prostor za reševalca iz vode«
označuje zaprt prostor za reševalca(-e) iz vode; nameščen je na vrata ali ob vhodu v prostor (znak št. 16 v
prilogi 3).
5. »POZOR – kopališče brez reševalca«
označuje kopališče, ki v skladu z določbami tega pravilnika nima reševalca iz vode. Znak se oblikuje v skladu z drugim
odstavkom 11. člena tega pravilnika.
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ba nadomestiti z reševalno tubo v roku dveh let od uveljavitve
tega pravilnika.
39. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o razvrstitvi kopališč in organizacijskih ukrepih za varstvo
pred utopitvami (Uradni list RS, št. 88/03 in 56/06) ter III. in IV.
poglavje Pravilnika o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno
obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih (Uradni list RS, št. 88/03 in 56/06).
40. člen

IX. NADZOR
37. člen
(opravljanje nadzora)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika, z izjemo drugega odstavka tega člena, izvajajo inšpektorji Inšpektorata
Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Nadzorstvo nad izvajanjem pete alinee drugega
odstavka 11. člena, 13. člena, četrtega odstavka 22. člena,
28. člena, 4., 5. in 6. točke 34. člena, 1. in 2. točke 35. člena
ter 3. točke 36. člena tega pravilnika izvajajo inšpektorji Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
(oprema, oblačila in kopališki znaki)
Predpisana oprema, ki so jo morali zagotoviti lastniki
oziroma upravljavci kopališč, oblačila in oznake reševalcev iz
vode ter kopališki znaki, ki so bili predpisani ob uveljavitvi tega
pravilnika, ostanejo v uporabi, razen reševalne žrdi, ki jo je tre-

(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-81/2007-8
Ljubljana, dne 23. avgusta 2007
EVA 2007-1911-0011
Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo
Soglašam!
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
Soglašam!
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
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PRILOGA 1

DNEVNIK DELA REŠEVALCEV IZ VODE
1. NAZIV KOPALIŠýA:
2. LASTNIK KOPALIŠýA:
3. ODGOVORNA OSEBA UPRAVLJAVCA KOPALIŠýA:
4. Vrsta kopališþa:
BAZENSKO:
X dvoransko

X kopališþe na prostem

NARAVNO:
X na morju

X na stojeþi vodi

X na tekoþi vodi

VELIKOSTI VODNIH POVRŠIN IN NJIHOVA PROSTORNINA, NAMENJENE:
m2

otrokom

m2

neplavalcem

m3

m2

plavalcem

m3

m3

PO VELIKOSTI SODI MED:
X majhno

X srednje

X veliko

PO VRSTAH KOPALNE VODE SODI MED:
X

morska

(

)%

X sladka

(

)%

5. Skupna površina kopališþa:

(m2)

6. Skupna površina kopalnih voda:

(m2)

7. Najveþje dovoljeno število obiskovalcev na kopališþu:

obiskovalcev

7. Najveþje predvideno število kopalcev na kopališþu:

kopalcev

8. Sezonski þas obratovanja:

od:

do:

9. Dnevni þas obratovanja:

od:

do:

10. Soba za reševalce iz vode:

da

ne

skupna

11. Soba za prvo pomoþ:

da

ne

skupna

12. Število mest za opazovanje vodne površine:

mest

13. Število reševalcev iz vode:

reševalcev

Priloga
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14. Dan:
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leto

15. Kopališþe je bilo odprto: od

ure do

ure

16. Vodja reševalcev iz vode:

od

ure do

ure

Reševalec iz vode:

od

ure do

ure

Reševalec iz vode:

od

ure do

ure

Reševalec iz vode:

od

ure do

ure

Reševalec iz vode:

od

ure do

ure

Reševalec iz vode:

od

ure do

ure

Reševalec iz vode:

od

ure do

ure

Reševalec iz vode:

od

ure do

ure

Reševalec iz vode:

od

ure do

ure

17. Stanje kopališþa ob dnevni otvoritvi:

Stanje je bilo urejeno:
Varnostne pomanjkljivosti:

da

ne

Podpis vodje reševalcev iz vode:
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Reševanja v þasu, ko je bilo kopališþe odprto:
18. Reševalnih akcij:
– onemoglih plavalcev:

obiskovalcev

– plavalcev v fazi agonije:

obiskovalcev

– nezavestnih plavalcev:

obiskovalcev

– utopljenih plavalcev:

obiskovalcev

Kdo je opazil utopljenca: ime, priimek, status (kopalec, reševalec …):

Ime in priimek reševalca, ki je prevzel reševanje iz vode:
ýas med opaženo utopitvijo in zaþetkom reševanja:
ýas med zaþetkom reševanja in zaþetkom reanimacije:
Izvajalec reanimacije:
Sredstva, uporabljena pri reanimaciji:
Uspešnost reanimacije pred prihodom ekipe intervencijske prve pomoþi:
Stanje utopljenca po rešitvi iz vode:
Stanje utopljenca, ko ga je prevzela ekipa intervencijske prve pomoþi:

Priþe:
1.

Ime in priimek
Naslov bivališþa
Telefon

2.

Ime in priimek
Naslov bivališþa
Telefon

19. Dajanje prve pomoþi
Poškodbe glave:

poškodb

Epileptiþni napad:

primerov

Poškodbe prsnega koša:

poškodb

Sonþarica:

primerov

Poškodbe hrbtenice:

poškodb

Vbodi, piki, ugrizi idr.:

primerov

Poškodbe okonþin:

poškodb

Kolaps:

primerov

Odrgnine in vreznine:

poškodb

Drugo:

primerov

Opomba: Prvi list se izpolni na zaþetku kopalne sezone oziroma ob spremembi, ki
zahteva popravek vpisa, drugi in tretji list se izpolnjujeta dnevno.
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Pravilnik o omejitvah uporabe državnih cest,
katerih trajanje je daljše od enega leta

Na podlagi četrtega odstavka 46. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja minister za promet

PRAVILNIK
o omejitvah uporabe državnih cest, katerih
trajanje je daljše od enega leta
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo omejitve prometa na državnih cestah, katerih trajanje je daljše od enega leta.
II. OMEJITVE UPORABE DRŽAVNIH CEST,
POTREBNE ZARADI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI
PROMETA NA CESTAH
2. člen
Zaradi neustreznih tehničnih elementov ceste se prepove
promet za avtobuse na naslednjem odseku državne ceste:
cesta

odsek

R3-653

1364

potek odseka
HRIB – TRAVA – PODPLANINA

od (km)

do (km)

14,000

18,860

3. člen
Zaradi neustreznih tehničnih elementov cest se prepove
promet za tovorna vozila na naslednjih odsekih državnih cest:
cesta

odsek

R3-608

1068

R3-643

potek odseka

od (km)

do (km)

izjeme

ČEPOVAN – DOLENJA TREBUŠA

0,000

10,400

1436

PODPEČ – RAKITNA

0,000

1,655

R3-653

1364

HRIB – TRAVA – PODPLANINA

14,000

18,860

R3-687

7207

DOLE – PONIKVE – LOČE

0,000

14,140

lokalni promet

R3-693

2302

NOVA CERKEV – VITANJE

0,000

10,320

lokalni promet

R3-713

4910

LJUTOMER – SAVCI – PTUJ

0,000

31,230

lokalni promet

R3-914

2402

RAKOV ŠKOCJAN – PODSKRAJNIK

0,000

7,085

lokalni promet

od (km)

do (km)

izjeme

HRASTNIK – ZIDANI MOST

0,000

8,291

KR. GORA – VRŠIČ – TRENTA – BOVEC

3,400
(1027)

22,242
(1029)

lokalni promet

4. člen
Zaradi neustreznih tehničnih elementov cest se prepove
promet za tovorna vozila, pri katerih največja dovoljena masa
presega 7,5 ton, na naslednjih odsekih državnih cest:
cesta

odsek

Potek odseka

G2-108

1186

R1-206

1027, 1028 in 1029

R1-221

1221

TRBOVLJE – HRASTNIK

0,130

6,970

R1-231

1323

RAZKRIŽJE – STROČJA VAS

0,000

3,830

lokalni promet

R2-403

1071 in 1072

BAČA – KNEŽA – PODBRDO

0,000
(1071)

15,734
(1072)

lokalni promet

Uradni list Republike Slovenije
cesta

odsek

R2-403

1073

R2-403
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od (km)

do (km)

izjeme

PODBRDO – PETROVO BRDO

0,000

4,400

1075

PODROŠT – ČEŠNJICA

0,000

10,061

R2-444

1451

RAZDRTO

0,000

1,864

R3-607

5723

PREVAL – GRGAR – ČEPOVAN

0,000

14,133

lokalni promet

R3-608

1067

SOLKAN – LOKVE

0,000

19,400

lokalni promet

R3-610

1371

PEČNIK – ŽIRI

0,000

10,546

R3-615

5740

VOLČJA DRAGA – KRIŽ CIJAN

0,000

2,238

lokalni promet

R3-618

6805

KOMEN-KRAJNA VAS

0,000

8,104

lokalni promet

R3-621

1412

KALCE – COL

0,000

19,927

lokalni promet

R3-639

1142

VODICE – SP. BRNIK

0,000

5,100

lokalni promet

R3-640

1373

RAKEK – LOGATEC

0,000

14,035

lokalni promet

R3-642

1360

IG – LJUBLJANA (PERUZZIJEVA)

0,000

6,600

lokalni promet

R3-686

1279

ŽIČE – DRAMLJE

0,000

12,700

R3-726

1324

STROČJA VAS – PAVLOVCI

0,000

13,277

lokalni promet

R3-733

5831

VAVTA VAS – DOLENJSKE TOPLICE

0,000

6,290

lokalni promet

R3-914

1372

POSTOJNA – RAKOV ŠKOCJAN

0,000

4,081

lokalni promet

od (km)

do (km)

izjeme
lokalni promet

lokalni promet

5. člen
Zaradi neustreznih tehničnih elementov cest se prepove
promet za motorna vozila, ki vlečejo priklopno vozilo, razen
lahkega ali bivalnega priklopnika, na naslednjih odsekih državnih cest:
cesta

odsek

potek odseka

G2-108

1182

RIBČE – LITIJA

0,000

13,443

R1-210

1110

ŠK. LOKA – GORENJA VAS

0,660

2,989

R1-210

1112

TREBIJA – SOVODENJ

0,000

5,880

R1-210

1113

SOVODENJ – CERKNO

0,000

11,884

R1-225

1084

STAHOVICA – ČRNIVEC

0,000

10,615

R2-416

1347

ŠMARTNO – RADOHOVA VAS

0,000

14,746

R2-427

1351

LATKOVA VAS – TRBOVLJE

2,550

17,700

R2-436

1328

POČEHOVA – ZG. KUNGOTA

0,000

6,870

R2-436

1329

ZG. KUNGOTA – JURIJ

0,000

5,565

lokalni promet

R3-609

2117

AJDOVŠČINA – PREDMEJA

0,450

11,622

lokalni promet

R3-635

1121

LESCE – K. GORICA – LIPNICA

4,080

6,400

R3-712

1331

ŽIHLAVA – ROGOZNICA

0,000

13,000

III. OMEJITVE UPORABE DRŽAVNIH CEST, POTREBNE
ZARADI NJIHOVEGA VARSTVA
6. člen
(1) Zaradi neustrezne nosilnosti voziščne konstrukcije se
prepove promet za vozila z večjo osno obremenitvijo od 6 ton
na naslednjih odsekih državnih cest:

lokalni promet
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cesta

odsek

R1-216

1367

R2-416
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potek odseka

od (km)

do (km)

izjeme

IVANČNA GORICA – KRKA

0,000

6,850

promet avtobusov

1347

ŠMARTNO – RADOHOVA VAS

3,995

14,746

lokalni promet

R3-615

5736

TRI HIŠE – VOLČJA DRAGA

4,850

6,257

promet avtobusov

R3-635

1122

LIPNICA – KROPA – RUDNO

4,300

15,217

promet avtobusov

R3-716

5637

LEMERJE – GRAD

0,000

11,210

promet avtobusov

(2) Zaradi neustrezne nosilnosti voziščne konstrukcije se
prepove promet za vozila z večjo osno obremenitvijo od 8 ton
na naslednjih odsekih državnih cest:
cesta

odsek

G1-5

335

G1-5

potek odseka

od (km)

do (km)

IMPOLJCA – BRESTANICA

0,000

9,790

361

BRESTANICA – KRŠKO

0,000

3,900

G1-5

336

KRŠKO – DRNOVO

0,000

4,925

G2-105

256

NOVO MESTO (REVOZ) – METLIKA

0,000

26,301

G2-107

1276

PODPLAT – ROGATEC

0,000

12,500

G2-108

1181

ŠENTJAKOB – RIBČE

0,000

14,870

R1-216

1175

KRKA – ŽUŽEMBERK

0,000

13,435

R1-216

1177

SOTESKA – ČRMOŠNJICE

0,000

14,355

R1-216

1178

ČRMOŠNJICE – ČRNOMELJ

0,000

15,306

R1-219

1236

SL. BISTRICA – POLJČANE

0,000

8,496

R1-219

1240

GOLOBINJEK – BISTRICA

0,000

8,996

R1-219

1421

BISTRICA OB SOTLI

0,000

0,720

R1-220

1334

KRŠKO – BREŽICE

0,000

12,715

R1-221

1218

IZLAKE – ZAGORJE

0,000

6,358

R1-223

1229

BEVŠKO – MOST ČEZ SAVO

0,000

1,220

R1-225

1083

KAMNIK (MEKINJE) – STAHOVICA

0,000

4,270

R1-226

1254

HOLMEC – POLJANA

0,000

3,930

R1-226

1256

RAVNE – DRAVOGRAD

0,000

7,080

R1-227

1423

KOTLJE – SLOVENJ GRADEC

0,000

11,154

R1-230

1310

LJUTOMER – PAVLOVCI

0,000

13,910

R1-231

1323

RAZKRIŽJE – STROČJA VAS

0,000

3,830

R1-232

1470

MURSKA SOBOTA

0,000

1,000

R1-234

1280

DOLE – ŠENTJUR

0,000

3,445

R2-403

1071

BAČA – KNEŽA

0,000

6,153

R2-403

1072

KNEŽA – PODBRDO

0,000

15,734

R2-408

1374

LOGATEC – ŽIRI

0,000

21,351

R2-413

1080

VODICE – MOSTE

0,000

4,350

R2-416

1346

LITIJA – ŠMARTNO

0,000

2,670

Uradni list Republike Slovenije
cesta

odsek

R2-416

1348

R2-421
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od (km)

do (km)

GRM – BIČ

0,000

2,951

2506

RUČETNA VAS – ŠTREKLJEVEC

0,000

7,209

R2-422

1333

PODSREDA – BRESTANICA

0,000

16,154

R2-423

1283

PODSREDA – BISTRICA

0,000

6,720

R2-423

1243

BISTRICA OB SOTLI – POLJE

0,000

1,050

R2-425

1266

ŠENTVID – ŠOŠTANJ

0,000

16,605

R2-432

1285

MAJŠPERK – HAJDINA

0,000

11,613

R2-433

1288

LENART – TRATE

0,000

15,950

R2-439

1303

KRIŽEVCI – ŽIHLAVA

0,000

11,630

R2-439

1304

ŽIHLAVA – VIDEM

0,000

2,950

R2-440

1294

PETANJCI – GEDEROVCI

0,000

3,301

R2-441

1298

MURSKA SOBOTA – GEDEROVCI

0,000

10,931

R2-443

323

DOL. LAKOŠ – LENDAVA

0,000

1,700

R3-602

1032

STARO SELO – BREGINJ – MOST

0,000

16,725

R3-615

5740

VOLČJA DRAGA – KRIŽ. CIJA

0,000

4,975

R3-622

6845

DIVAČA – GORIČE

0,000

3,850

R3-639

1141

LJUBLJANA (ŠENTVID) – VODICE

0,000

10,800

R3-646

1194

ŠKOFLJICA – ŠMARJE-SAP

0,000

3,726

R3-646

1444

CIKAVA – GROSUPLJE

0,000

2,141

R3-646

1196

IVANČNA GORICA (STUDENEC) – GRM

0,000

6,065

R3-657

3610

PETRINA – GRIVAC – MIRTOVIČI

0,000

11,325

R3-664

2501

GABER – URŠNA SELA – NOVO MESTO

0,000

22,107

R3-676

2204

SP. POHANCA – KAPELE

0,000

10,120

R3-690

1234

MAJŠPERK – JUROVCI

0,000

12,605

R3-690

1235

TRŽEC – ZG. LESKOVEC

0,000

15,965

R3-695

1458

GORENJE – SOTESKA

0,000

2,710

R3-700

1273

OPLOTNICA – LOŽNICA

0,000

9,450

R3-729

4207

VELIKA POLANA – LIPA – BELTINCI

0,000

8,781

R3-734

4121

VITOMARCI – GABRNIK

0,000

6,397

Stran
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IV. OMEJITVE UPORABE DRŽAVNIH CEST, POTREBNE
ZARADI VARSTVA CESTNIH OBJEKTOV
7. člen
Zaradi neustrezne nosilnosti premostitvenih objektov se
prepove promet za vozila, pri katerih skupna masa presega
določeno maso, na naslednjih objektih na državnih cestah:
Cesta

Odsek

R1-225

1083

R2-417

potek odseka

stacionaža

omejitev nosilnosti

KAMNIK (MEKINJE) – STAHOVICA

1,683

18 ton

1187

VELIKA REKA – MORAVČE

5,850

8 ton

R3-619

1025

DOTOVLJE – REPENTABOR

4,920

18 ton

R3-652

1457

MORAVČE – ČATEŽ – TREBNJE

3,500

16 ton

Stran
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Cesta

Odsek

R3-671

2237

R3-679
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potek odseka

stacionaža

omejitev nosilnosti

KRIŽAJ – PODBOČJE – ŠUTNA

0,458

12 ton

1192

RADEČE – BREG

5,680

6 ton

R3-679

3909

BREG-SEVNICA – BRESTANICA

2,190

12 ton

R3-679

5514

NAZARJE – GORNJI GRAD

8,446

13 ton

R3-679

5514

NAZARJE – GORNJI GRAD

11,900

5 ton

R3-680

1223

RIMSKE TOPLICE – JURKLOŠTER

5,130

5 ton

R3-680

1224

JURKLOŠTER – DEŽNO

1,300

10 ton

R3-680

1224

JURKLOŠTER – DEŽNO

6,550

10 ton

R3-693

2302

NOVA CERKEV – SOCKA – VITANJE

8,066

10 ton

R3-725

5668

FOKOVCI – PROSENJAKOVCI

4,118

7 ton

R3-729

4206

HOTIZA – VELIKA POLANA

3,100

6 ton

V. IZVAJANJE UKREPOV OMEJITVE UPORABE
DRŽAVNIH CEST
8. člen
Ukrepi omejitve uporabe državnih cest iz 2. do 7. člena
tega pravilnika se izvedejo v okviru izvajanja javne službe rednega vzdrževanja državnih cest.
9. člen
Če Direkcija Republike Slovenije za ceste ugotovi, da so
podani razlogi za omejitev uporabe določene državne ceste, ki
jih ni mogoče odpraviti v roku enega leta, posreduje ministrstvu,
pristojnemu za promet, utemeljen predlog za omejitev njene
uporabe za obdobje, daljše od enega leta.
10. člen
Direkcija Republike Slovenije za ceste mora najkasneje
30 dni pred predvidenim prenehanjem razlogov za omejitev
uporabe državne ceste po določbah tega pravilnika ministrstvu,
pristojnemu za promet, posredovati utemeljen predlog za odpravo omejitve njene uporabe.
VI. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2640-8/2005/23-0031072
Ljubljana, dne 12. julija 2007
EVA 2006-2411-0011
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet
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4258.

Pravilnik o pogojih in merilih za podelitev
javnega pooblastila izdajatelja licenc

Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v
cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 – popr.)
izdaja minister za promet

PRAVILNIK
o pogojih in merilih za podelitev javnega
pooblastila izdajatelja licenc
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje določa pogoje za pridobitev javnega pooblastila izdajatelja licenc, merila za izbiro na javnem
natečaju za podelitev javnega pooblastila izdajatelja licenc,
način oblikovanja ter določanja cene za izdajo licence, posameznega izvoda licence in dovolilnice ter spremljanje stanja na
področju izdajanja licenc.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot
ga določa Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS,
št. 131/06 in 5/07 – popr.; v nadaljnjem besedilu: zakon).
II. POGOJI ZA IZDAJATELJA LICENC
3. člen
(splošna določba)
(1) Pogoje za izdajatelja licenc mora izkazati vlagatelj
v svoji vlogi na način, določen s tem pravilnikom, in jih mora
izpolnjevati ves čas trajanja javnega pooblastila.
(2) Vlagatelj mora vlogi priložiti vse ustrezne izjave, dokazila in listine, določene s tem pravilnikom.
(3) Vse izjave, podatke in listine podaja vsak izmed vlagateljev pod materialno in kazensko odgovornostjo. Kolikor se
izkaže, da je izbrani vlagatelj v postopku pridobivanja javnega
pooblastila ali preverjanja pogojev za pridobitev pooblastila
podal lažne izjave, podatke ali listine, ima takšno dejanje za
posledico preklic javnega pooblastila izdajatelju licenc, ministrstvo, pristojno za promet, pa v takem primeru takoj unovči
bančno garancijo, podano za zavarovanje zakonitega in pravilnega izvajanja javnega pooblastila.
4. člen
(ustrezni prostori)
(1) Prostori za izvajanje javnega pooblastila morajo izpolnjevati naslednje zahteve za izvajanje upravnih nalog, ki
sestavljajo javno pooblastilo:
– nahajati se morajo v Republiki Sloveniji;
– obsegati morajo najmanj 60 m2 v najmanj treh prostorih
(sobah), z ustreznimi pomožnimi prostori;
– biti morajo brez ovir in neposredno dostopni, brez prehoda preko nepremičnin drugih oseb ter dostopni z javnih
površin;
– biti morajo primerno svetli in zračni ter opremljeni z napravo za gretje in hlajenje, ki omogoča pisarniško delo;
– s svojo lego, izgledom in drugimi značilnostmi morajo biti
primerni za izvajanje javnega pooblastila Republike Slovenije;
– morajo izpolnjevati ali omogočati izpolnjevanje zahtev
iz 61. do 68. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list
RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07 in 63/07; v nadaljnjem besedilu: uredba).
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(2) Vlagatelj mora izkazati, da ima na razpolago prostore
iz prejšnjega odstavka.
(3) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj
za posamezne prostore iz prvega odstavka priložiti:
– podroben opis prostorov z navedbo njihove lege;
– načrt prostorov v merilu 1:100;
– listino, s katero dokazuje, da ima prostore v lasti ali
original oziroma overjeno kopijo veljavne pogodbe oziroma
drugega pravnega akta, s katerim dokazuje, da bo lahko uporabljal te prostore za izvajanje javnega pooblastila ves čas
predvidenega trajanja javnega pooblastila, to je deset let od
dokončnosti odločbe o podelitvi javnega pooblastila;
– izjavo, da ne obstajajo nobene pravne ali dejanske ovire, ki bi preprečevale uporabo navedenih prostorov za izvajanje
javnega pooblastila ves čas predvidenega trajanja javnega
pooblastila.
5. člen
(delavci za vodenje upravnega postopka)
(1) Vlagatelj mora imeti, v skladu s predpisi, za nedoločen
oziroma določen čas, s polnim delovnim časom, zaposleno
zadostno število delavcev, ki so pooblaščeni za vodenje upravnega postopka, in sicer najmanj:
– dve osebi, ki izpolnjujeta pogoje za vodenje postopka pred izdajo odločbe in za odločanje v zahtevnih upravnih
postopkih na prvi stopnji v skladu z Uredbo o izobrazbi, ki jo
morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem
postopku in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka (Uradni list RS, št. 29/00, 66/04 in 17/06) ter imata najmanj tri leta
delovnih izkušenj na področju upravnega postopka;
– dve osebi, ki izpolnjujeta pogoje za vodenje postopka
pred izdajo odločbe v enostavnih upravnih postopkih na prvi
stopnji v skladu z Uredbo o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem postopku in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka (Uradni list RS, št. 29/00,
66/04 in 17/06) ter imata najmanj dve leti delovnih izkušenj na
področju upravnega postopka.
(2) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj
za posamezno osebo priložiti izjavo o zaposlenosti, strokovni
izobrazbi ter delovnih izkušnjah.
(3) Vlagatelj, kateremu je na podlagi javnega natečaja
podeljeno javno pooblastilo, mora ministrstvu, pristojnemu za
promet, priložiti ustrezna dokazila, ki dokazujejo dejstva, navedena v izjavi iz prejšnjega odstavka.
6. člen
(drugi strokovni delavci)
(1) Vlagatelj mora imeti poleg delavcev, določenih v prejšnjem členu, za nedoločen oziroma določen čas, s polnim
delovnim časom, zaposleno tudi zadostno število drugih strokovnih delavcev, in sicer najmanj:
1. eno odgovorno osebo za izvajanje javnega pooblastila,
ki izpolnjuje naslednje zahteve:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri
leta pri vodenju poslovnega procesa na področju javnih pooblastil,
2. tri strokovne sodelavce, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:
– najmanj srednja strokovna izobrazba z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju upravnega postopka in dela s strankami.
(2) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj
za posamezno osebo priložiti izjavo o zaposlenosti, strokovni
izobrazbi ter delovnih izkušnjah.
(3) Vlagatelj, kateremu je na podlagi javnega natečaja
podeljeno javno pooblastilo, mora ministrstvu, pristojnemu za
promet, priložiti ustrezna dokazila, ki dokazujejo dejstva, navedena v izjavi iz prejšnjega odstavka.
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7. člen
(ustrezna oprema)

(1) Vlagatelj mora imeti na razpolago najmanj naslednjo
opremo:
1. pisarniško opremo;
2. programsko in strojno opremo za postavitev sistema
izdajanja licenc, posameznih izvodov licenc in dovolilnic za potrebe izvajanja upravnih nalog ter izdelan postopek in sredstva
za obnovitev poslovanja v 48 urah po nesreči oziroma razpadu
sistema, ki vključuje varno shranjevanje kopiranih podatkov in
postopke za obnovitev funkcionalnih podatkov, katere mora
vlagatelj navesti v načrtu neprekinjenega poslovanja;
3. tehnično opremo za komunikacijske povezave;
4. opremo za varovanje, v skladu z uredbo.
(2) Šteje se, da ima vlagatelj opremo iz prejšnjega odstavka na razpolago, če jo ima v lasti ali ima pravico uporabe
opreme na podlagi sklenjene najemne ali lizing pogodbe, ali če
izkaže, da jo bo po pridobitvi javnega pooblastila lahko pridobil
v last ali uporabo.
(3) Vlagatelj mora izkazati, da ima na razpolago opremo
iz prvega odstavka tega člena.
(4) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj
priložiti:
– podroben opis opreme;
– dokazila o tem, da razpolaga z ustrezno opremo iz
prvega odstavka ali da jo lahko pridobi;
– izjavo, da ne obstajajo nobene pravne ali dejanske ovire, ki bi preprečevale uporabo navedene opreme za izvajanje
javnega pooblastila ves čas predvidenega trajanja javnega
pooblastila;
– načrt izvajanja upravnih nalog na podlagi podeljenega
javnega pooblastila;
– dokazilo za varno shranjevanje podatkov iz druge točke
prvega odstavka tega člena.
8. člen
(nezdružljivost z izvajanjem javnega pooblastila)
(1) Vlagatelj ne sme opravljati dejavnosti prevozov v cestnem prometu.
(2) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora biti priložena izjava, da vlagatelj ne opravlja niti v Republiki Sloveniji niti v katerikoli drugi državi dejavnosti prevozov v cestnem
prometu.
9. člen
(stečajni postopek, prisilna poravnava ali likvidacija)
(1) Zoper vlagatelja ne sme biti uveden stečajni postopek
ali začet postopek prisilne poravnave ali likvidacijski postopek.
(2) Kot dokazilo, ki dokazuje, da niso podane okoliščine
iz prejšnjega odstavka, se šteje izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
10. člen
(nekaznovanost)
(1) Vlagatelj in vsi člani njegovega poslovodstva morajo
izkazati, da niso bili pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, storjeno naklepno, na
nepogojno kazen zapora šest mesecev ali več, obsodba pa še
ni izbrisana.
(2) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj
priložiti svojo izjavo in izjavo vsakega od članov njegovega
poslovodstva, s katero ministrstvu, pristojnemu za promet, dovoljujejo, da od ministrstva, pristojnega za pravosodje, pridobi
podatke o nekaznovanosti.
(3) Če je bil vlagatelj ali kateri od članov njegovega poslovodstva obsojen za kaznivo dejanje iz prvega odstavka in to
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dejanje ni bilo storjeno naklepno ali ni bil obsojen na nepogojno
kazen šest mesecev zapora ali več, mora o tem vlagatelj v vlogi
za pridobitev javnega pooblastila priložiti svojo izjavo in izjave
članov njegovega poslovodstva in original ali overjeno kopijo
pravnomočne sodbe za to kaznivo dejanje.
11. člen
(vlagatelj ni v kazenskem postopku)
(1) Vlagatelj in vsi člani njegovega poslovodstva morajo
izkazati, da zoper njih ni bila vložena obtožnica ali obtožni predlog za naklepno izvršitev kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, in za katerega se lahko izreče kazen zapora
šest mesecev zapora ali več.
(2) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj
priložiti svojo izjavo in izjavo vsakega od članov njegovega
poslovodstva, s katero ministrstvu, pristojnemu za promet, dovoljujejo, da od pristojnega sodišča, pridobi podatke, navedene
v prejšnjem odstavku.
12. člen
(vlagatelju ni bilo odvzeto javno pooblastilo)
(1) Vlagatelj mora izjaviti, da njemu ali pravni osebi, katere univerzalni pravni naslednik je vlagatelj, v zadnjih petih
letih pred vložitvijo vloge, ni bilo javno pooblastilo izdajatelja
licenc odvzeto.
(2) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za kakršnokoli
drugo pravico izdajati licence, posamezne izvode licenc in dovolilnice v skladu s predpisi države, v kateri ima vlagatelj sedež,
ne glede na pravno naravo te pravice.
(3) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj
priložiti:
– dokazilo s katerim vlagatelj dokazuje, da je pravna
oseba;
– navedbo, ali je vlagatelj univerzalni pravni naslednik
katere od pravnih oseb in navedbo teh morebitnih oseb;
– izjavo, da niso podane okoliščine iz prvega odstavka
tega člena.
13. člen
(član uprave ali poslovodja v izdajatelju licenc,
kateremu je bilo odvzeto javno pooblastilo)
Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj
priložiti izjave vsakega od članov njegovega poslovodstva, da v
zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge ni bil član uprave ali poslovodja v izdajatelju licenc, kateremu je bilo javno pooblastilo
izdajatelja licenc odvzeto. Ta določba velja tudi za kakršnokoli
drugo pravico izdajati licence, izvode licenc in dovolilnic v skladu s predpisi države, v kateri ima vlagatelj sedež, ne glede na
pravno naravo te pravice.
14. člen
(poravnane obveznosti iz javnih dajatev)
Kot dokazilo, ki dokazuje, da ima vlagatelj poravnane
dospele obveznosti iz davkov in drugih prispevkov, v skladu
s predpisi Republike Slovenije, se šteje potrdilo, ki ga izda
davčni organ.
15. člen
(druge okoliščine)
(1) Šteje se, da so podane okoliščine, iz katerih je mogoče utemeljeno sklepati, da vlagatelj ne bo ustrezno izvajal javno
pooblastilo, če se izkaže naslednje:
– neuspešnost poslovanja v zadnjih treh let;
– blokada kateregakoli transakcijskega računa vlagatelja
v zadnjem letu pred objavo natečaja;
– finančna nezmožnost.
(2) Obstoj okoliščin, določenih v prvi in drugi alineji prejšnjega odstavka, je razvidno iz obrazcev BON1 in BON2 ali
drugih enakovrednih dokazil.
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(3) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj
priložiti:
– zavarovanje odgovornosti;
– bančno garancijo za resnost ponudbe in izjavo banke o
tem, da bo v primeru izbire vlagatelja izdala bančno garancijo
za zakonito in pravilno izvajanje javnega pooblastila, skladno
z določbo petega odstavka 11. člena zakona, iz katere je razvidno, da ne obstoji okoliščina, navedena v tretji alineji prvega
odstavka.
III. MERILA ZA IZBIRO IZDAJATELJA LICENC
NA JAVNEM NATEČAJU
16. člen
(splošna določba)
Pri odločanju o izbiri izdajatelja licenc je bolje ocenjena
tista vloga, ki pri točkovanju v skladu s tem pravilnikom prejme
večje število točk, pri čemer je maksimalno število prejetih točk
100 točk.
17. člen
(znanje, strokovnost in reference)
(1) Merilo znanja, strokovnosti in referenc zajema znanje,
strokovnost in reference vlagatelja in njegovih zaposlenih, na
področju izdaje licenc, posameznih izvodov licenc in dovolilnic
in drugih upravnih postopkov. Za vsako vrsto postopka se lahko
prejme tri točke, skupaj ne več kot 15 točk.
(2) Vlagatelj dokaže izpolnjevanje meril iz prejšnjega odstavka z izjavo in dokazilom, da mu je podeljeno javno pooblastilo za vodenje posamezne vrste upravnega postopka.
18. člen
(opremljenost in dostopnost)
dnje:

(1) Merilo opremljenosti in dostopnosti zajema nasle-

– opremljenost s programsko opremo,
– primerne prostore za sprejem strank,
– zagotovljenost najmanj pet parkirnih mest za osebna
vozila strank in
– dostopnost do storitve (mesta za sprejem vlog s čim
večjo regionalno pokritostjo v Republiki Sloveniji).
(2) Opremljenost s programsko opremo se točkuje tako,
da lahko posamezen vlagatelj prejme največ štiri točke. Vlagatelj prejme po eno točko, če razpolaga z:
– podatkovno bazo,
– možnostjo dostopa do podatkov preko spletnega brskalnika,
– Windows namizno aplikacijo (tip odjemalec/strežnik),
– integracijo z MS Office moduli,
– nadzorovanim dostopom do podatkov,
– dnevnim varovanjem podatkov,
vendar skupno ne več kot štiri točke.
(3) Primernost prostorov za sprejem strank se točkuje
tako, da lahko posamezen vlagatelj prejme največ tri točke.
Vlagatelj prejme po eno točko, če razpolaga s/z:
– klimatiziranimi in ogrevanimi sprejemnimi prostori,
– sprejemnimi prostori, ki so opremljeni s sedeži za stranke,
– ločenima prostoroma (prostor za sprejem in delo s
strankami ter prostor za čakanje strank).
(4) Zagotovljenost najmanj pet parkirnih mest za stranke
se točkuje tako, da lahko posamezen vlagatelj prejme največ
tri točke. Vlagatelj prejme maksimalno število točk, če zagotovi
pet in več parkirnih mest; za zagotavljanje treh do štirih parkirnih mest prejme ponudnik dve točki, za zagotavljanje do dveh
parkirnih mest prejme vlagatelj eno točko.
(5) Dostopnost do storitve (mesta za sprejem vlog s čim
večjo regionalno pokritostjo v Republiki Sloveniji) se točkuje
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tako, da lahko posamezen vlagatelj prejme največ pet točk.
Vlagatelj prejme po:
– eno točko, če razpolaga z enim mestom za sprejem
vlog;
– dve točki, če razpolaga z dvema mestoma za sprejem
vlog;
– tri točke, če razpolaga s tremi mesti za sprejem vlog;
– štiri točke, če razpolaga s štirimi mesti za sprejem
vlog;
– pet točk, če razpolaga s petimi ali več mesti za sprejem
vlog.
(6) Kot ustrezno mesto za sprejem vlog iz prejšnjega
odstavka se pri točkovanju upošteva samo tisto mesto, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
– razpolaga z opremo, določeno v prvem odstavku
7. člena tega pravilnika, kadar vlagatelj razpolaga samo z enim
mestom za sprejem vlog;
– razpolaga z opremo, določeno v prvem odstavku
7. člena tega pravilnika, pri čemer glede programske in strojne
opreme zadošča zgolj računalniška povezava s sistemom izdajanja licenc, posameznih izvodov licenc in dovolilnic, kadar
vlagatelj razpolaga z več kot enim mestom za sprejem vlog, pri
čemer morajo biti za vsaj eno mesto za sprejem vlog izpolnjeni
pogoji, določeni v prejšnji alineji;
– razpolaga z vsaj enim zaposlenim delavcem z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka, kadar vlagatelj
razpolaga z več kot enim mestom za sprejem vlog, pri čemer
morajo biti za vsaj eno mesto za sprejem vlog izpolnjeni pogoji,
določeni v 5. in 6. členu tega pravilnika;
– zagotavlja vsaj tri parkirna mesta za osebna vozila
strank, kadar vlagatelj razpolaga z več kot enim mestom za
sprejem vlog, pri čemer mora biti za vsaj eno mesto za sprejem vlog zagotovljeno vsaj pet parkirnih mest za osebna vozila
strank;
– je neposredno dostopno, brez prehoda preko nepremičnin drugih oseb ter dostopno z javnih površin;
– je od drugega mesta za sprejem vlog medsebojno geografsko oddaljeno več kot 50 km.
(7) Skupno število prejetih točk iz drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena ne sme presegati 15 točk.
19. člen
(lastna cena)
(1) Lastna cena izdaje posamezne licence, posameznega
izvoda licence in dovolilnice je znesek v eurih brez upoštevanega davka na dodano vrednost, ki ga v svoji vlogi navede
vlagatelj kot znesek, katerega bo morala plačati stranka za
pridobitev posamezne licence, posameznega izvoda licence
ali dovolilnice.
(2) Vlagatelj mora navesti predviden lasten strošek izdaje
posamezne licence, posameznega izvoda licence ali dovolilnice za vodenje postopka, odločanje o vlogi za izdajo licence,
posameznega izvoda licence in dovolilnice in izdelavo licence,
posameznega izvoda licence ali dovolilnice ter njeno vročitev.
(3) Predvideno število licenc, posameznih izvodov licenc
ali dovolilnic, ki jih upošteva pri kalkulaciji, mora opredeliti vlagatelj sam. Predvideno število teh licenc, posameznih izvodov
licenc in dovolilnic, ki jih upošteva vlagatelj pri kalkulaciji, ne
predstavlja nikakršnega jamstva ali drugačne zaveze Republike Slovenije, da bo do tolikšnega obsega izdaje licenc,
posameznega izvoda licence in dovolilnic res prišlo in ne daje
izdajatelju licenc, posameznih izvodov licenc ali dovolilnic, nikakršnega pravnega temelja za morebitne zahtevke za povrnitev
primanjkljaja v zvezi s tem.
(4) Pri merilu lastne cene lahko posamezen vlagatelj prejme največ 30 točk. Število točk posameznega vlagatelja se
izračuna tako, da vlagatelj z najnižjo ceno:
– izdaje posamezne licence dobi 15 točk, za ostale ponudbe pa se točke izračunajo po naslednji formuli: najnižja
cena/cena ponudbe x 15 točk = število točk ponudbe;
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– izdaje posameznega izvoda licence dobi deset točk,
za ostale ponudbe pa se točke izračunajo po naslednji formuli: najnižja cena/cena ponudbe x deset točk = število točk
ponudbe;
– izdaje posamezne dovolilnice dobi pet točk, za ostale
ponudbe pa se točke izračunajo po naslednji formuli: najnižja
cena/cena ponudbe x pet točk = število točk ponudbe.
20. člen
(prijaznost do uporabnika)
(1) Prijaznost do uporabnika se ugotavlja glede na naslednje elemente:
– število uradnih ur v tednu;
– načini vlaganja vlog za licence, posamezne izvode licenc in dovolilnice;
– način zagotavljanja pomoči uporabnikom.
(2) Število uradnih ur je število ur na teden, v katerih
vlagatelj zagotavlja, da bo v svojih prostorih organiziral poslovanje s strankami, pri čemer mora biti najmanjši obseg
uradnih ur skladen z zahtevami prvega odstavka 58. člena
uredbe. Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti število uradnih ur,
ki jih zagotavlja. V tem delu se merilo točkuje tako, da lahko
posamezen vlagatelj prejme največ 15 točk, pri čemer se
pri določitvi točk upošteva, da vlagatelj z največjim številom
uradnih ur prejme 15 točk, za ostale ponudbe se izračunajo
točke po naslednji formuli: št. ur konkretne ponudbe/obseg
ponudbe z največjim številom uradnih ur x 15 točk = število
točk ponudbe.
(3) Načini vlaganja vlog za licence, posamezne izvode
licenc in dovolilnice so oblike pošiljanja vloge za izdajo licenc,
posameznih izvodov licenc in dovolilnic, ki jih bo omogočil posamezni vlagatelj, skladno z določbami zakona, ki ureja splošni
upravni postopek, in se točkujejo tako, da lahko posamezen
vlagatelj prejme največ deset točk. Vlagatelj prejme po dve
točki, če omogoča naslednje načine vlaganja vlog:
– neposredna izročitev pisne vloge izdajatelju licence,
– pošiljanje pisne vloge po pošti,
– pošiljanje pisne vloge po elektronski poti,
– pošiljanje vloge preko osebe, ki opravlja posredovanje
vlog kot svojo dejavnost (poslovni ponudnik),
– vložitev vloge pri izdajatelju licence ustno na zapisnik.
(4) Način zagotavljanja pomoči uporabnikom je vsaka
oblika zagotavljanja svetovanja in pomoči uporabnikom v zvezi
z licencami, posameznimi izvodi licenc in dovolilnicami. Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti oblike morebitne pomoči, ki jo bo
nudil uporabnikom (npr. svetovanje po internetu, svetovanje
po telefonu …). Vlagatelj, ki zagotavlja pomoč uporabnikom,
prejme po tri točke za vsako obliko pomoči, vendar skupaj ne
več kot 15 točk.
IV. CENA ZA IZDAJO LICENCE, POSAMEZNEGA IZVODA
LICENCE IN DOVOLILNICE
21. člen
(splošna določba)
Cena za izdajo licence, posameznega izvoda licence in
dovolilnice obsega ceno stroška vodenja postopka, vključno
z odločanjem o vlogi za izdajo licence, posameznega izvoda
licence, ali dovolilnice, stroške izdelave licence, posameznega
izvoda licence ali dovolilnice, vključno z materialnimi stroški ter
stroški njene vročitve.
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23. člen
(spreminjanje cene za izdajo licence, posameznega izvoda
licence ali dovolilnice)
(1) Minister spremeni ceno za izdajo licence, posameznega izvoda licence ali dovolilnice, če se katera od posameznih
postavk cene, določenih v Prilogi 1 tega pravilnika, spremeni
toliko, da bi njen vpliv spremenil ceno za izdajo posamezne
licence, posameznega izvoda licence ali dovolilnice za več kot
tri odstotke.
(2) Posamezne postavke cene za določitev lastne cene
za izdajo licence, posameznega izvoda licence ali dovolilnice,
so določene v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Cena za izdajo licence, posameznega izvoda licence
in dovolilnice se ne spremeni, če je spremembo iz prvega odstavka tega člena povzročil s slabim poslovanjem ali drugače
s svojim ravnanjem izdajatelj licenc sam.
V. SPREMLJANJE STANJA NA PODROČJU
IZDAJANJA LICENC
24. člen
(spremljanje stanja na področju izdajanja licenc)
(1) Za spremljanje stanja na področju izdajanja licenc
minister imenuje petčlansko komisijo, sestavljeno iz dveh predstavnikov ministrstva, pristojnega za promet, in treh predstavnikov iz združenj prevoznikov.
(2) Komisija obravnava problematiko izvajanja upravnih
nalog, ki jih izvaja izdajatelj licenc, na podlagi podeljenega javnega pooblastila in nadzora nad njim ter daje ministru pobude
in predloge za ureditev področja izdajanja licenc, posameznih
izvodov licenc in delitve dovolilnic, pri čemer so najpomembnejše naslednje naloge:
– pregleduje poročila o izvedenih upravnih nadzorih ministrstva, pristojnega za promet;
– predlaga ministru, da odredi dodatni upravni nadzor.
(3) Komisija izmed sebe imenuje predsednika komisije.
(4) Delo komisije za spremljanje stanja na področju izdajanja licenc poteka po poslovniku o načinu dela, ki ga sprejme
komisija v roku 30 dni po njenem imenovanju.
VI. DRUGE DOLOČBE
25. člen
(rok za začetek izvajanja javnega pooblastila)
(1) Rok za začetek izvajanja javnega pooblastila je čas, ki
preteče od dneva pridobitve javnega pooblastila, do dneva, ko
je izdajatelj licenc sposoben izvajati in nuditi polno funkcionalnost javnega pooblastila v skladu z natečajno dokumentacijo
in ne sme biti daljši od 120 dni.
(2) Rok se računa v dnevih, pri čemer ni všteto obdobje,
potrebno za vzpostavitev pogojev, ki niso odvisni od izdajatelja
licenc.
(3) Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti število dni, ki predstavljajo njegov ponujeni rok za začetek izvajanja javnega
pooblastila.
26. člen
(trajna hramba)
Izdajatelj licenc mora dokumentarno gradivo v zvezi z
izdajanjem licenc in dovolilnic hraniti trajno.

22. člen

27. člen

(način določitve cene za izdajo licence, izvoda licence
ali dovolilnice)

(dostop do podatkov)

Ceno za izdajo licence, izvoda licence ali dovolilnice
določi minister za promet (v nadaljnjem besedilu: minister),
upoštevajoč določbo 14. člena zakona.

Izdajatelj licenc mora zaradi učinkovitega izvajanja upravnega nadzora in vodenja evidenc iz 15. člena zakona ministrstvu, pristojnemu za promet, pošiljati podatke, določene v
16. členu zakona.
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VII. KONČNA DOLOČBA
28. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-120/2007/27-0082757
Ljubljana, dne 30. avgusta 2007
EVA 2007-2411-0014
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet
Priloge

Priloga 1
1) Posamezne postavke cene za doloþitev lastne cene za izdajo posamezne licence

Stroški na enoto licence
1.

Neposredni stroški
(skupaj od 1.1. do 1.4.)
1.1. Stroški dela
1.2. Amortizacija
osnovnih sredstev
1.3. Stroški materiala
in energije
1.4. Stroški storitev
(pomembnejše navesti)
2. Posredni stroški
(nabava, uprava, prodaja)
3. Stroški financiranja in
vraþunan dobiþek
Polna lastna cena
(1 + 2 + 3)
Prodajna cena =
polna lastna cena + DDV

Vodenje
postopka in
odloþanje o
vlogi
I.

Izdelava
licence in
njena vroþitev

Skupaj (I + II)

II.

III.

11613

Stran

11614 /

Št.

84 / 18. 9. 2007

Uradni list Republike Slovenije

2) Posamezne postavke cene za doloþitev lastne cene za izdajo posameznega
izvoda licence

Stroški na enoto izvoda licence
1.

Neposredni stroški
(skupaj od 1.1. do 1.4.)
1.1. Stroški dela

Vodenje
postopka in
odloþanje o
vlogi
I.

Izdelava izvoda
licence in njena
vroþitev

Skupaj (I + II)

II.

III.

1.2. Amortizacija
osnovnih sredstev
1.3. Stroški materiala
in energije
1.4. Stroški storitev
(pomembnejše navesti)
2. Posredni stroški
(nabava, uprava, prodaja)
3. Stroški financiranja in
vraþunan dobiþek
Polna lastna cena
(1 + 2 + 3)
Prodajna cena =
polna lastna cena + DDV
3) Posamezne postavke cene za doloþitev lastne cene za izdajo posamezne
dovolilnice
Stroški na enoto dovolilnice

1.

Neposredni stroški
(skupaj od 1.1. do 1.4.)
1.1. Stroški dela
1.2. Amortizacija
osnovnih sredstev
1.3. Stroški materiala
in energije
1.4. Stroški storitev
(pomembnejše navesti)
2. Posredni stroški
(nabava, uprava, prodaja)
3. Stroški financiranja in
vraþunan dobiþek
Polna lastna cena
(1 + 2 + 3)
Prodajna cena =
polna lastna cena + DDV

Vodenje
postopka in
odloþanje o
vlogi
I.

Izdelava
dovolilnice in
njena vroþitev
II.

Skupaj (I + II)

III.
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4259.

Pravilnik o določitvi delov morja, kjer je
kakovost vode primerna za življenje in rast
morskih školjk in morskih polžev

Na podlagi 21. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06), tretjega odstavka 23. člena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt)
in prvega odstavka 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za
okolje in prostor ter minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdajata

PRAVILNIK
o določitvi delov morja, kjer je kakovost vode
primerna za življenje in rast morskih školjk
in morskih polžev
1. člen
Ta pravilnik v skladu z določbo prvega odstavka 4. člena
Direktive 2006/113/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
12. decembra 2006 o zahtevah glede kakovosti voda, primernih
za lupinarje (UL L št. 376 z dne 27. 12. 2006, str. 14), določa
dele morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast
morskih školjk in morskih polžev.

men:

2. člen
Izraza, uporabljena v tem pravilniku, imata naslednji po-

1. del morja je z mejo, določeno na morski površini, oddeljeni del morja;
2. morje so notranje morske vode in teritorialno morje v
skladu s predpisi, ki urejajo pomorstvo.
3. člen
(1) Meje delov morja, kjer je kakovost vode primerna za
življenje in rast morskih školjk in morskih polžev, so poligoni na
površini morja s poligonskimi točkami, določenimi v prilogi 1, ki
je sestavni del tega pravilnika.
(2) Meje delov morja iz prejšnjega odstavka so prikazane
v prilogi 2, ki je sestavni tega pravilnika.
(3) Meje delov morja iz prvega in drugega odstavka tega
člena so posebej določene za gojitev in za prosto nabiranje
morskih školjk in morskih polžev za obdelavo ter dajanje na
trg.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi delov morja, kjer je kakovost vode primerna za
življenje in rast morskih školjk in morskih polžev (Uradni list
RS, št. 106/04).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01401-9/2007
Ljubljana, dne 7. septembra 2007
EVA 2007-2511-0139

Št.
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PRILOGA 1
Meje delov morja, kjer je kakovost vode primerna za
življenje in rast morskih školjk in morskih polžev
OZNAČBA DELA
MORJA

KOORDINATA
X

KOORDINATA
Y

D1

51676.73

399282.17

D2

51218.84

400057.01

D3

51046.66

399955.25

D4

51504.43

399180.37

D5

50960.57

399904.36

D6

51804.87

398476.01

D7

51200.70

397526.76

D8

50133.97

397168.70

D9

49079.43

397561.18

D10

48506.36

398529.53

o5

50726.61

399766.07

o10

50085.29

399462.83

ST1

44061.90

390741.51

ST2

43717.19

390581.58

ST3

43864.48

390264.09

ST4

44209.19

390424.01

S1

45620.19

389095.11

S2

45431.15

390223.04

o1

43620.19

389095.11

o2

43344.86

390223.04

P1

45201.43

386697.71

P2

43914.56

386443.92

P3

42604.26

386503.59

o1

43923.00

388253.77

o3

42206.91

388503.59

40109.54

389629.58

DEBELI RTIČ
gojitev

DEBELI RTIČ
prosto nabiranje

STRUNJAN
gojitev

STRUNJAN
prosto nabiranje

PIRAN
prosto nabiranje

Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

SEČOVLJE
gojitev

Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

K2

39113.16

390095.65

K3

38780.21

389383.87

K4

39776.59

388917.80

K1
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Št.

84 / 18. 9. 2007

Pravilnik o izvajanju 2. in 12. člena Zakona o
varstvu potrošnikov

Na podlagi 16. in 74. člena Zakona o državni upravi
(Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter
2. in 12. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS,
št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za
gospodarstvo

PRAVILNIK
o izvajanju 2. in 12. člena
Zakona o varstvu potrošnikov
1. člen
Ta pravilnik natančneje določa način izvajanja 2. in
12. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št.
98/04 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu:
zakon) v skladu s sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti.
2. člen
Potrebne informacije iz tretjega stavka prvega odstavka
2. člena zakona pomenijo tiste, ki so po zakonu obvezne pri
označevanju izdelkov.

Uradni list Republike Slovenije

3. člen
Informacije iz prejšnjega člena morajo biti v slovenskem
jeziku ali drugem jeziku, ki je potrošniku na območju Republike
Slovenije lahko razumljiv. Alternativno se lahko uporabljajo tudi
splošno veljavni simboli in slike.
4. člen
Oglaševalska sporočila iz drugega odstavka 12. člena
zakona morajo biti v slovenskem jeziku ali drugem jeziku,
ki je potrošniku na območju Republike Slovenije lahko razumljiv.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-64/2007-10
Ljubljana, dne 21. avgusta 2007
EVA 2007-2111-0091
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

Uradni list Republike Slovenije
4261.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o
medsebojnem sodelovanju nadzornih organov

Na podlagi petega odstavka 15. člena Zakona o finančnih konglomeratih (Uradni list RS, št. 43/06 in 114/06 ZUE),
na podlagi tretjega odstavka 230. člena Zakona o bančništvu
(Uradni list RS, št. 131/06) in na podlagi tretjega odstavka
100. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06
– uradno prečiščeno besedilo in 114/06 ZUE) izdaja minister
za finance

Št.
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»7.a
(skupina za upravljanje s kriznimi situacijami)
Za potrebe izmenjave informacij med Ministrstvom za
finance, Banko Slovenije, Agencijo za trg vrednostnih papirjev
in Agencijo za zavarovalni nadzor pri upravljanju s kriznimi
situacijami v finančnem sistemu in njihovim aktivnem preprečevanjem se ustanovi skupina za upravljanje s kriznimi situacijami
(v nadaljnjem besedilu: Skupina).«.
2. člen
Doda se 7.b člen, ki se glasi:
»7.b
(sestava in naloge Skupine)
(1) Skupino sestavljajo predstavniki Ministrstva za finance, Banke Slovenije, Agencije za trg vrednostnih papirjev in
Agencije za zavarovalni nadzor.
(2) Skupino sklicuje in vodi Ministrstvo za finance.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, lahko sklic Skupine
zahtevajo tudi predstavniki enega ali več nadzornih organov iz
prvega odstavka tega člena.
(4) Skupina se sestaja najmanj dvakrat na leto, po potrebi
pa tudi pogosteje.
(5) Skupina mora:
– v sodelovanju s Koordinacijo ocenjevati stanje finančnega sistema na podlagi prejetih poročil posameznih članov
– predstavnikov skupine, ter identificirati morebitna tveganja,
– po potrebi predlagati preventivne ukrepe in če je potrebno, opozoriti ter predlagati rešitve za sistemske probleme,
– pripraviti krizni načrt,
– izvajati teste izjemnih situacij in oceniti tako dobljene
rezultate,
– izvajati simulacije kriznih situacij s katerimi se preveri
učinkovitost kriznega načrta,
– sodelovati z drugimi istovrstnimi skupinami v državah
članicah, pri upravljanju s kriznimi situacijami v čezmejno delujočih in sistemsko pomembnih finančnih skupinah,
– koordinirati sodelovanje Ministrstva za finance in nadzornih organov v primeru krizne situacije in
– skrbeti za primerno obveščanje javnosti o krizni situaciji.
(6) Krizni načrt je načrt, ki najmanj:
– identificira vse organe, ki bodo sodelovali pri upravljanju
s krizno situacijo,
– glede na pričakovano vrsto krize opredeli, kako se izmed organov v sestavi Skupine določi vodilni organ in opredeli
njegove naloge, ter opredeli ukrepe za zmanjševanje oziroma
odpravo negativnih posledic krize,

11617

– opredeli način in vrsto informacij, ki jih je v primeru krize
potrebno izmenjati,
– določi smernice za primerno obveščanje javnosti.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40-6/2006/12
Ljubljana, dne 10. septembra 2007
EVA 2007-1611-0130

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o medsebojnem
sodelovanju nadzornih organov
1. člen
V Pravilniku o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov (Uradni list RS, št. 43/07) se doda 7.a člen, ki se glasi:

Stran

dr. Andrej Bajuk I.r.
Minister
za finance

4262.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o pomoči
za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah
z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi

Na podlagi 3.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v povezavi
s 3. členom Uredbe o izvajanju ukrepov v zvezi s skupno
ureditvijo trga za mleko in mlečne izdelke (Uradni list RS,
št. 45/04) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za gospodarstvo in ministrom
za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o pomoči
za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah
z mlekom in nekaterimi mlečnimi
proizvodi
1. člen
V Pravilniku o pomoči za oskrbo učencev v izobraževalnih
ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi (Uradni
list RS, št. 130/04, 81/05 in 96/06) se besedilo drugega odstavka 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Priloga 1 velja do preklica.«.
2. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga
sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 33003-41/2006/10
Ljubljana, dne 7. septembra 2007
EVA 2007-2311-0059
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
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Priloga:
PRILOGA 1
Najvišje cene z upoštevanim DDV, ki jih plačajo upravičenci z upoštevanjem pomoči Evropskih Skupnosti
Kategorija 1
Pasterizirano polno mleko pakirano do vključno 1 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 0,28 EUR/l
UVT in sterilizirano mleko pakirano do vključno 1 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 0,37 EUR/l
Pasterizirano polno mleko pakirano nad 1 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 0,17 EUR/l
Toplotno obdelano polno mleko s čokoladnim ali drugim
okusom, ki vsebuje najmanj 90% polnega mleka, preračunano
na maso, pakirano do vključno 0,25 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 0,86 EUR/ l
Toplotno obdelano polno mleko s čokoladnim ali drugim
okusom, ki vsebuje najmanj 90% polnega mleka, preračunano
na maso pakirano nad 0,25 l do vključno 1 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 0,28 EUR/l
Toplotno obdelano polno mleko s čokoladnim ali drugim
okusom, ki vsebuje najmanj 90% polnega mleka, preračunano
na maso pakirano nad 1.00 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 0,17 EUR/l
Polni mlečni jogurt proizveden iz toplotno obdelanega
polnega mleka – pakirano do vključno 200 gr
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 0,77 EUR/kg
Kategorija 2
Mlečni jogurt, proizveden iz toplotno obdelanega mleka z
najmanj 3% mlečne maščobe – pakirano do vključno 200 gr
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 0,73 EUR/kg
Toplotno obdelano mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki vsebuje najmanj 90% mleka z najmanj 3% mlečne
maščobe, preračunano na maso, pakirano do vključno 0,25 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 0,88 EUR/ l
Kategorija 5
Pasterizirano polposneto mleko, pakirano do vključno1 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 0,32 EUR/l
UVT in sterilizirano mleko pakirano do vključno1 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 0,41 EUR/l
Pasterizirano polposneto mleko pakirano nad 1l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 0,21 EUR/l
Toplotno obdelano polposneto mleko s čokoladnim ali
drugim okusom, ki vsebuje najmanj 90% polposnetega mleka,
preračunano na maso, pakirano do vključno 0.25 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 0,90 EUR/ l
Toplotno obdelano polposneto mleko s čokoladnim ali
drugim okusom, ki vsebuje najmanj 90% polposnetega mleka,
preračunano na maso, pakirano nad 0.25 l do vključno 1.00 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 0,32 EUR/l
Toplotno obdelano polposneto mleko s čokoladnim ali
drugim okusom, ki vsebuje najmanj 90% polposnetega mleka,
preračunano na maso pakirano nad 1,00 l

Uradni list Republike Slovenije
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 0,21 EUR/l
Polposneti mlečni jogurt, proizveden iz toplotno obdelanega polposnetega mleka – pakirano do vključno 200 gr
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 0,81 EUR/kg
Kategorija 6
Mlečni jogurt proizveden iz toplotno obdelanega mleka z
najmanj 1% mlečne maščobe – pakirano do vključno 200 gr.
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 1,54 EUR/kg
Kategorija 9
Siri, razen svežih in predelanih sirov, z vsebnostjo maščobe v suhi snovi, preračunano na maso, najmanj 45%.
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 3,12 EUR/kg

4263.

Odredba o spremembi Odredbe o številu mest
državnih tožilcev in pomočnikov državnega
tožilca

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 14. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno
prečiščeno besedilo), na predlog generalne državne tožilke
Republike Slovenije, v soglasju z Vlado Republike Slovenije,
izdaja minister za pravosodje

ODREDBO
o spremembi Odredbe o številu mest
državnih tožilcev in pomočnikov državnega
tožilca
I
V Odredbi o številu mest državnih tožilcev in pomočnikov
državnega tožilca (Uradni list RS, št. 64/06, 16/07 in 26/07) se
v prvem odstavku I. točke besedilo »21 višjih državnih tožilcev«
nadomesti z besedilom »28 višjih državnih tožilcev«.
II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-263/2007
Ljubljana, dne 14. avgusta 2007
EVA 2007-2011-0102
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

Vlada Republike Slovenije je s sklepom z dne 6. 9. 2007
št. 70100-5/2007/3 na podlagi drugega in tretjega odstavka
14. člena Zakona o državnem tožilstvu dala soglasje k Odredbi
o spremembi Odredbe o številu mest državnih tožilcev in pomočnikov državnega tožilca.

Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti strojev z zahtevami Pravilnika o varnosti strojev

Na podlagi prvega odstavka 12. člena Pravilnika o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 25/06) objavlja minister za gospodarstvo

SEZNAM STANDARDOV,
katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti strojev z zahtevami Pravilnika o varnosti strojev
(Uradni list RS, št. 25/06)

Oznaka standarda

SIST EN 81-3:2001

SIST EN 115:1997
SIST EN 115:1997/
A1:1999
SIST EN 115:1997/
A2:2004
SIST EN 201:2000

Safety rules for the construction and
installation of lifts – Part 3: Electric
and hydraulic service lifts

EN 115:1995

Safety rules for the construction
and installation of escalators and
passenger conveyors
Amendment A1:1998 to
EN 115:1995
Amendment A2:2004 to
EN 115:1995
Rubber and plastics machines –
Injection moulding machines – Safety
requirements
Amendment A1:2000 to
EN 201:1997
Amendment A2:2005 to
EN 201:1997
Mobile elevating work platforms
– Design calculations, stability criteria,
construction, safety, examinations and
tests
Amendment A1:2004 to
EN 280:2001
Plastics and rubber machines
– Presses – Safety requirements
Safety of machinery – Safety distance
to prevent danger zones being
reached by the upper limbs
Corrigendum AC:1993 to
EN 294:1992

EN 115:1995/A1:1998
EN 115:1995/A2:2004
EN 201:1997
EN 201:1997/A1:2000
EN 201:1997/A2:2005
EN 280:2001

EN 280:2001/A1:2004
EN 289:2004
EN 294:1992
EN 294:1992/AC:1993

27. 11. 2001

–

–

1. 7. 1995

–

–

15. 10. 1998

Opomba 3

(15. 10. 1998)

31. 12. 2005

Opomba 3

(31. 12. 2005)

4. 6. 1997

–

–

20. 5. 2000

Opomba 3

(31. 8. 2000)

31. 12. 2005

Opomba 3

(31. 1. 2006)

14. 6. 2002

–

–

2. 8. 2006

Opomba 3

(2. 8. 2006)

31. 12. 2005

EN 289:1993

(31. 12. 2005)

25. 8. 1993

–

–

–

–

–

Opomba 1
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SIST EN 294:1997/
AC:2003

EN 81-3:2000

Stran

SIST EN 294:1997

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku
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SIST EN 280:2002/
A1:2004
SIST EN 289:2004

Varnostna pravila za konstruiranje
in vgradnjo dvigal (liftov) – 3. del:
Električna in hidravlična mala tovorna
dvigala
Varnostni predpisi za konstruiranje in
vgradnjo tekočih stopnic in trakov za
osebe
Dopolnilo A1:1999 k standardu
SIST EN 115:1997
Dopolnilo A2:2004 k standardu
SIST EN 115:1997
Stroji za predelavo gume in plastike
– Stroji za brizgalno vlivanje
– Varnostne zahteve
Dopolnilo A1:2002 k standardu
SIST EN 201:2000
Dopolnilo A2:2005 k standardu
SIST EN 201:2000
Premične dvižne delovne ploščadi
– Izračuni, merila stabilnosti,
konstrukcijske izvedbe, varnost,
pregledi in preskusi
Dopolnilo A1:2004 k standardu
SIST EN 280:2002
Stroji za predelavo gume in plastike
– Stiskalnice – Varnostne zahteve
Varnost strojev – Varnostne razdalje,
ki preprečujejo doseg nevarnih
območij z zgornjimi udi
Popravek AC:2003 k standardu
SIST EN 294:1997

Oznaka referenčnega standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

SIST EN 201:2000/
A1:2002
SIST EN 201:2000/
A2:2005
SIST EN 280:2002

Naslov standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU
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SIST EN 415-3:2001
SIST EN 415-4:1999
SIST EN 415-5:2006
SIST EN 415-6:2007
SIST EN 415-7:2007
SIST EN 422:2000

SIST EN 454:2001
SIST EN 474-1:2007
SIST EN 474-2:2007
SIST EN 474-3:2007

–

14. 6. 2002

–

–

20. 5. 2000

–

–

EN 415-3:1999

Safety of packaging machines
– Part 3: Form, fill and seal machines

27. 11. 2001

–

–

EN 415-4:1997

Safety of packaging machines – Part
4: Palletisers and depalletisers

4. 6. 1997

–

–

EN 415-5:2006

Safety of packaging machines – Part
5: Wrapping machines
Safety of packaging machines – Part
6: Pallet wrapping machines
Safety of packaging machines – Part
7: Group and secondary packaging
machines
Rubber and plastics machines
– Safety – Blow moulding machines
intended for the production of hollow
articles – Requirements for the design
and construction
Food processing machinery – Dough
mixers – Safety and hygiene
requirements
Food processing machinery
– Planetary mixers – Safety and
hygiene requirements
Earth-moving machinery – Safety
– Part 1: General requirements
Earth-moving machinery – Safety
– Part 2: Requirements for tractordozers
Earth-moving machinery – Safety
– Part 3: Requirements for loaders

To je prva objava

–

–

To je prva objava

–

–

To je prva objava

–

–

8. 8. 1996

–

–

10. 3. 2001

–

–

10. 3. 2001

–

–

To je prva objava

EN 474-1:1994

30. 11. 2008

To je prva objava

EN 474-2:1996

30. 11. 2008

To je prva objava

EN 474-3:1996

30. 11. 2008

Stroji za predelavo hrane – Mešalniki
testa – Varnostne in higienske
zahteve
Stroji za predelavo hrane – Planetarni
mešalniki – Varnostne in higienske
zahteve
Stroji za zemeljska dela – Varnost – 1.
del: Splošne zahteve
Stroji za zemeljska dela – Varnost – 2.
del: Zahteve za buldožerje

EN 453:2000

EN 415-1:2000

EN 415-2:1999

EN 415-6:2006
EN 415-7:2006
EN 422:1995

EN 454:2000
EN 474-1:2006
EN 474-2:2006

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 3. EN 474-3:2006
del: Zahteve za nakladalnike

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 453:2001

–

EN 349:1993

Opomba 1

84 / 18. 9. 2007

SIST EN 415-2:2001

25. 8. 1993

Varnost strojev – Najmanjši razmiki,
ki preprečujejo zmečkanine na delih
človeškega telesa
Pakirne naprave – Varnost pakirnih
naprav – 1. del: Terminologija in
razvrščanje pakirnih strojev ter
pripadajoče opreme
Pakirne naprave – Varnost pakirnih
naprav – 2. del: Pakirni stroji za
vlaganje v pripravljeno predoblikovano
embalažo
Pakirne naprave – Varnost pakirnih
naprav – 3. del: Oblikovalne, polnilne
in zapiralne naprave
Pakirne naprave – Varnost pakirnih
strojev – 4. del: Stroji za nakladanje in
razkladanje palet
Pakirne naprave – Varnost pakirnih
naprav – 5. del: Zavijalni stroji
Pakirne naprave – Varnost pakirnih
naprav – 6. del: Zavijalni stroji
Pakirne naprave – Varnost pakirnih
naprav – 7. del: Zbirni in dodatni
pakirni stroji
Stroji za predelavo gume in plastike –
Varnost – Stroji za vlivanje s pihanjem
za izdelavo votlih teles – Zahteve za
oblikovanje in konstruiranje

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Št.

SIST EN 415-1:2001

Safety of machinery – Minimum
gaps to avoid crushing of parts of the
human body
Safety of packaging machines – Part
1: Terminology and classification of
packaging machines and associated
equipment
Packaging machines safety – Part 2:
Pre-formed rigid container packaging
machines

Oznaka referenčnega standarda

11620 /

SIST EN 349:1997

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Naslov standarda

Oznaka referenčnega standarda

SIST EN 474-4:2000

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 4. EN 474-4:1996
del: Zahteve za bagre

SIST EN 474-5:2000

Stroji za zemeljska dela – Varnost – 5. EN 474-5:1996
del: Zahteve za hidravlične bagre

SIST EN 474-5:2000/
AC:2000
SIST EN 474-6:2007

EN 474-5:1996/
AC:1997
EN 474-6:2006

Popravek AC:2000 k standardu
SIST EN 474-5:2000
Stroji za zemeljska dela – Varnost
– 6.del: Zahteve za prekucnike
SIST EN 474-7:2007 Stroji za zemeljska dela – Varnost – 7.
del: Zahteve za grabilnike (skreperje)
SIST EN 474-8:2007 Stroji za zemeljska dela – Varnost – 8.
del: Zahteve za grederje
SIST EN 474-9:2007 Stroji za zemeljska dela – Varnost – 9.
del: Zahteve za stroje za polaganje
cevi
SIST EN 474-10:2007 Stroji za zemeljska dela – Varnost
– 10. del: Zahteve za rovokopače
SIST EN 474-11:2007 Stroji za zemeljska dela – Varnost
– 11. del: Zahteve za kompaktorje
zemlje in odpadkov
SIST EN 474-12:2007 Stroji za zemeljska dela – Varnost
– 12. del: Zahteve za bagre s kablom

EN 474-7:2006
EN 474-8:2006
EN 474-9:2006
EN 474-10:2006
EN 474-11:2006
EN 474-12:2006

Premični stroji za gradnjo cest
– Varnost – 2. del: Posebne zahteve
za stroje za rezkanje cestišča
Premični stroji za gradnjo cest
– Varnost – 3. del: Posebne zahteve
za stroje za stabiliziranje tal in stroje
za obnavljanje
Mobilni stroji za gradnjo cest
– Varnost – 4. del: Posebne zahteve
za stroje pri utrjevanju
Premični stroji za gradnjo cest
– Varnost – 6. del: Posebne zahteve
za finišerje za ceste

EN 500-2:2006

SIST EN 500-3:2007

SIST EN 500-4:2000
SIST EN 500-6:2007

EN 500-3:2006

EN 500-4:1995
EN 500-6:2006

–

15. 10. 1996

–

–

–

–

–

To je prva objava

EN 474-6:1996

30. 11. 2008

To je prva objava

EN 474-7:1998

30. 11. 2008

To je prva objava

EN 474-8:1998

30. 11. 2008

To je prva objava

EN 474-9:1998

30. 11. 2008

To je prva objava

EN 474-10:1998

30. 11. 2008

To je prva objava

EN 474-11:1998

30. 11. 2008

To je prva objava

–

–

To je prva objava

EN 500-1:1995

31. 10. 2008

To je prva objava

EN 500-2:1995

31. 10. 2008

To je prva objava

EN 500-3:1995

31. 10. 2008

14. 2. 1996

–

–

To je prva objava

–

–
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SIST EN 500-2:2007

–

Stran

EN 500-1:2006

Earth-moving machinery – Safety
– Part 10: Requirements for trenchers
Earth-moving machinery – Safety
– Part 11: Requirements for earth and
landfill compactors
Earth-moving machinery – Safety
– Part 12: Requirements for cable
excavators
Mobile road construction machinery
– Safety – Part 1: Common
requirements
Mobile road construction machinery –
Safety – Part 2: Specific requirements
for road-milling machines
Mobile road construction machinery –
Safety – Part 3: Specific requirements
for soil-stabilising machines and
recycling machines
Mobile road construction machinery –
Safety – Part 4: Specific requirements
for compaction machines
Mobile road construction machinery –
Safety – Part 6: Specific requirements
for paver-finishers

15. 10. 1996

84 / 18. 9. 2007 /

Premični stroji za gradnjo cest
– Varnost – 1. del: Splošne zahteve

Earth-moving machinery – Safety
– Part 4: Requirements for backhoe
loaders
Earth-moving machinery – Safety
– Part 5: Requirements for hydraulic
excavators
Corrigendum AC:1997 to
EN 474-5:1996
Earth-moving machinery – Safety
– Part 6: Requirements for dumpers
Earth-moving machinery – Safety
– Part 7: Requirements for scrapers
Earth-moving machinery – Safety
– Part 8: Requirements for graders
Earth-moving machinery – Safety
– Part 9: Requirements for pipelayers

Opomba 1

Št.

SIST EN 500-1:2007

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN 547-2:1998

SIST EN 547-3:1998
SIST EN 574:1998
SIST EN 609-1:1999
SIST EN 609-1:1999/
A1:2004
SIST EN 609-2:2000

SIST EN 614-2:2001

SIST EN 617:2002

Varnost strojev – Mere človeškega
telesa – 2. del: Načela določanja
priporočenih mer za dostopne
odprtine
Varnost strojev – Mere človeškega
telesa – 3. del: Antropometrični
podatki
Varnost strojev – Dvoročne krmilne
naprave – Funkcionalni vidiki
– Načela načrtovanja
Kmetijski in gozdarski stroji – Varnost
cepilnikov lesa – 1. del: Cepilniki s
klinom
Dopolnilo A1:2004 k standardu
SIST EN 609-1:1999
Kmetijski in gozdarski stroji – Varnost
cepilnikov lesa – 2. del: Cepilniki z
vijakom
Varnost strojev – Načela
ergonomskega načrtovanja – 1. del:
Terminologija in splošna načela
Varnost strojev – Načela
ergonomskega načrtovanja – 2. del:
Medsebojni vplivi med oblikovanjem
strojev in delovnimi nalogami
Naprave in sistemi za kontinuirni
transport – Varnostne in zahteve
EMC za naprave za skladiščenje
sipkega materiala v silosih, bunkerjih,
zalogovnikih in lijakih

EN 547-2:1996

EN 528:1996/A1:2002
EN 536:1999
EN 547-1:1996

EN 547-3:1996
EN 574:1996
EN 609-1:1999
EN 609-1:1999/
A1:2003
EN 609-2:1999
EN 614-1:2006
EN 614-2:2000

EN 617:2001

Rail dependent storage and retrieval
28. 11. 1996
equipment – Safety
Amendment A1:2002 to
14. 8. 2003
EN 528:1996
Road construction machines – Asphalt
5. 11. 1999
mixing plants – Safety requirements
Safety of machinery – Human body
22. 3. 1997
measurements – Part 1: Principles for
determining the dimensions required
for openings for whole body access
into machinery
Safety of machinery – Human body
22. 3. 1997
measurements – Part 2: Principles for
determining the dimensions required
for access openings
Safety of machinery – Human
22. 3. 1997
body measurements – Part 3:
Anthropometric data
Safety of machinery – Two-hand
22. 3. 2000
control devices – Functional aspects
– Principles for design
Agricultural and forestry machinery
11. 6. 1999
– Safety of log splitters – Part 1:
Wedge splitters
Amendment A1:2003 to
31. 12. 2005
EN 609-1:1999
Agricultural and forestry machinery
15. 4. 2000
– Safety of log splitters – Part 2:
Screw splitter
Safety of machinery – Ergonomic
To je prva objava
design principles – Part 1:
Terminology and general principles
Safety of machinery – Ergonomic
10. 3. 2001
design principles – Part 2: Interactions
between the design of machinery and
work tasks
Continuous handling equipment
14. 6. 2002
and systems – Safety and EMC
requirements for the equipment for
the storage of bulk materials in silos,
bunkers, bins and hoppers

–

–

Opomba 3

(14. 8. 2003)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 3

(31. 12. 2005)

–

–

EN 614-1:1995

8. 5. 2007

–

–

–

–

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 614-1:2006

EN 528:1996

Opomba 1

84 / 18. 9. 2007

SIST EN 547-1:1998

Regalna skladišča – Strežne naprave
– Varnost
Dopolnilo A1:2003 k standardu
SIST EN 528:1999
Stroji za gradnjo cest – Oprema za
mešanje asfalta – Varnostne zahteve
Varnost strojev – Mere človeškega
telesa – 1. del: Načela določanja
priporočenih mer odprtin za dostop
celega telesa k stroju

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Št.

SIST EN 528:1999/
A1:2003
SIST EN 536:2000

Oznaka referenčnega standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti
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SIST EN 528:1999

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Oznaka referenčnega standarda

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti
Opomba 1

EN 618:2002

Continuous handling equipment
and systems – Safety and EMC
requirements for equipment for
mechanical handling of bulk materials
except fixed belt conveyors

24. 6. 2003

–

–

EN 619:2002

Continuous handling equipment
and systems – Safety and EMC
requirements for equipment for
mechanical handling of unit loads

14. 8. 2003

–

–

EN 620:2002

Continuous handling equipment
and systems – Safety and EMC
requirements for fixed belt conveyors
for bulk materials

24. 6. 2003

–

–

EN 626-1:1994

14. 2. 1996

–

–

SIST EN 626-2:1998

Varnost strojev – Zmanjšanje
tveganja za zdravje pred nevarnimi
snovmi, ki jih oddajajo stroji – 2. del:
Metodologija preverjanja postopkov

EN 626-2:1996

28. 11. 1996

–

–

SIST EN 627:1997

Pravila za zajemanje podatkov in
EN 627:1995
daljinski nadzor dvigal, tekočih stopnic
in trakov za osebe
Kmetijski stroji – Kombajni in
EN 632:1995
silokombajni – Varnost

Safety of machinery – Reduction
of risks to health from hazardous
substances emitted by machinery
– Part 1: Principles and specifications
for machinery manufacturers
Safety of machinery – Reduction
of risk to health from hazardous
substances emitted by machinery
– Part 2: Methodology leading to
verification procedures
Specification for data logging and
monitoring of lifts, escalators and
passenger conveyors
Agricultural machinery – Combine
harvesters and forage harvesters
– Safety
Agricultural machinery – Manure
spreaders – Safety
Machine tools – Mechanical presses
– Safety
Machine tools – Safety – Hydraulic
presses

28. 11. 1996

–

–

8. 8. 1996

–

–

1. 7. 1995

–

–

2. 8. 2006

EN 692:1996

(2. 8. 2006)

27. 11. 2001

–

–

11623

SIST EN 619:2003

SIST EN 620:2003

SIST EN 626-1:1995

SIST EN 690:1995
SIST EN 692:2006
SIST EN 693:2001

Kmetijski stroji – Trosilniki hlevskega
gnoja – Varnost
Obdelovalni stroji – Mehanske
stiskalnice – Varnost
Obdelovalni stroji – Varnost
– Hidravlične stiskalnice

EN 690:1994
EN 692:2005
EN 693:2001

84 / 18. 9. 2007 /

SIST EN 632:1996

Št.

Naprave in sistemi za kontinuirni
transport – Varnostne zahteve
in zahteve za elektromagnetno
združljivost naprav, sistemov in
opreme za kontinuirni transport sipkih
materialov na pomičnih ogrodjih
(razen naprav na nepomičnih
ogrodjih)
Naprave in sistemi za kontinuirni
transport – Varnostne zahteve
in zahteve za elektromagnetno
združljivost naprav, sistemov in
opreme za kontinuirni transport
kosovnih tovorov
Naprave in sistemi za kontinuirni
transport – Varnostne zahteve
in zahteve za elektromagnetno
združljivost naprav, sistemov in
opreme za kontinuirni transport sipkih
materialov na nepomičnih ogrodjih
Varnost strojev – Zmanjšanje tveganja
za zdravje pred nevarnimi snovmi, ki
jih oddajajo stroji – 1. del: Načela in
specifikacije za proizvajalce strojev

Stran

SIST EN 618:2003

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Oznaka referenčnega standarda

Industrijska termoprocesna oprema –
2. del: Varnostne zahteve za sisteme
za zgorevanje in rokovanje z gorivi

EN 746-2:1997

SIST EN 746-3:2000

Industrijska termoprocesna oprema
– 3. del: Varnostne zahteve za
pridobivanje in uporabo atmosferskih
plinov

EN 746-3:1997

SIST EN 706:1996
SIST EN 707:1999
SIST EN 708:1996
SIST EN 708:1996/
A1:2001
SIST EN 709:1998

SIST EN 709: 1998/
A1:1999
SIST EN 710:2000
SIST EN 741:2001

SIST EN 745:1999
SIST EN 746-1:2000

EN 704:1999
EN 706:1996
EN 707:1999
EN 708:1996
EN 708:1996/A1:2000
EN 709:1997

EN 709:1997/A1:1999
EN 710:1997
EN 741:2000

EN 745:1999
EN 746-1:1997

31. 12. 2005

EN 703:1995

(31. 12. 2005)

11. 6. 1999

–

–

22. 3. 1997

–

–

5. 11. 1999

–

–

8. 5. 1997

–

–

Amendment A1:2000 to
EN 708:1996
Agricultural and forestry machinery
– Pedestrian controlled tractors with
mounted rotary cultivators, motor
hoes, motor hoes with drive wheel(s)
– Safety
Amendment A1:1999 to
EN 709:1997
Safety requirements for foundry
moulding and coremaking machinery
and plant associated equipment
Continuous handling equipment and
systems – Safety requirements for
systems and their components for
pneumatic handling of bulk materials
Agricultural machinery – Rotary
mowers and flail-mowers – Safety
Industrial thermoprocessing
equipment – Part 1: Common
safety requirements for industrial
thermoprocessing equipment
Industrial thermoprocessing
equipment – Part 2: Safety
requirements for combustion and fuel
handling systems
Industrial thermoprocessing
equipment – Part 3: Safety
requirements for the generation and
use of atmosphere gases

16. 6. 2000

Opomba 3

(30. 9. 2000)

23. 10. 1997

–

–

15. 4. 2000

Opomba 3

(15. 4. 2000)

13. 3. 1998

–

–

27. 11. 2001

–

–

11. 6. 1999

–

–

4. 6. 1997

–

–

4. 6. 1997

–

–

4. 6. 1997

–

–

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 746-2:2000

SIST EN 704:1999

Agricultural machinery – Silage
loading, mixing and/or chopping and
distributing machines – Safety
Agricultural machinery – Pick-up
balers – Safety
Agricultural machinery – Vine shoot
tipping machines – Safety
Agricultural machinery – Slurry
tankers – Safety
Agricultural machinery – Soil working
machines with powered tools – Safety

84 / 18. 9. 2007

EN 703:2004

Opomba 1

Št.

Kmetijski stroji – Stroji za nalaganje,
mešanje oziroma rezanje ter raztros
silaže – Varnost
Kmetijski stroji – Pobiralne naprave pri
balirkah – Varnost
Kmetijski stroji – Trgalniki listov na
vinski trti – Varnost
Kmetijski stroji – Cisterne za gnojevko
– Varnost
Kmetijski stroji – Stroji za obdelavo
tal z gnanimi delovnimi elementi
– Varnost
Dopolnilo A1:2001 k standardu
SIST EN 708:1996
Kmetijski in gozdarski stroji – Enoosni
traktorji s priključenim prekopalnikom,
motorni prekopalniki in motorni
prekopalniki s pogonskim(a)
kolesom(a) – Varnost
Dopolnilo A1:1999 k standardu
SIST EN 709: 1998
Varnostne zahteve za livarske stroje,
stroje za izdelavo jeder in pripadajočo
opremo
Naprave za kontinuirni transport
– Varnostne zahteve za sisteme in
njihove komponente za pnevmatsko
manipulacijo sipkega materiala
Kmetijski stroji – Rotacijske kosilnice
in mulčerji – Varnost
Industrijska termoprocesna oprema
– 1. del: Splošne varnostne zahteve

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku
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SIST EN 703:2004

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Naslov standarda

Oznaka referenčnega standarda

EN 746-4:2000

SIST EN 746-5:2001

Industrijska termoprocesna oprema
– 5. del: Posebne varnostne zahteve
za slane kopeli

EN 746-5:2000

SIST EN 746-8:2001

Industrijska termoprocesna oprema
– 8. del: Posebne varnostne zahteve
za hladilno opremo

EN 746-8:2000

SIST EN 774:1996

Oprema za nego vrta – Prenosni
motorni obrezovalniki žive meje
– Varnost
Dopolnilo A1:2000 k standardu
SIST EN 774:1996
Dopolnilo A2:1998 k standardu
SIST EN 774:1996
Dopolnilo A3:2001 k standardu
SIST EN 774:1996
Oprema za nego vrta – Električno
gnane, ročno vodljive in prenosne
motorne kose za trate in robove trat
– Mehanska varnost
Dopolnilo A1:2001 k standardu
SIST EN 786:1996
Popravek AC:1998 k standardu
SIST EN 786:1996
Vrtalniki (ali vrtalni stroji) – Varnost
Neelektrična ročna orodja – Varnostne
zahteve – 1. del: Montažna orodja za
nevijačeno mehansko pritrjevanje

EN 774:1996

SIST EN 774:1996/
A1:2000
SIST EN 774:1996/
A2:1998
SIST EN 774:1996/
A3:2001
SIST EN 786:1996

SIST EN 786:1996/
A1:2001
SIST EN 786:1996/
AC:1998
SIST EN 791:2000
SIST EN 792-1:2000

SIST EN 792-2:2000

EN 774:1996/A2:1997
EN 774:1996/A3:2001
EN 786:1996

EN 786:1996/A1:2001
EN 786:1996/AC:1996
EN 791:1995
EN 792-1:2000

–

–

27. 11. 2001

–

–

27. 11. 2001

–

–

15. 10. 1996

–

–

8. 5. 1997

Opomba 3

(31. 8. 1997)

23. 10. 1997

Opomba 3

(31. 12. 1997)

27. 11. 2001

Opomba 3

(27. 11. 2001)

15. 10. 1996

–

–

27. 11. 2001

Opomba 3

(27. 11. 2001)

–

–

–

8. 8. 1996
27. 11. 2001

–
–

–
–

27. 11. 2001

–

–

27. 11. 2001

–

–

11625

Neelektrična ročna orodja – Varnostne EN 792-2:2000
zahteve – 2. del: Orodja za
odrezovanje in stiskanje
Neelektrična ročna orodja – Varnostne EN 792-3:2000
zahteve – 3. del: Vrtalniki in
urezovalniki navojev

16. 6. 2000

Stran

SIST EN 792-3:2000

EN 774:1996/A1:1997

Industrial thermoprocessing
equipment – Part 4: Particular safety
requirements for hot dip galvanising
thermoprocessing equipment
Industrial thermoprocessing
equipment – Part 5: Particular
safety requirements for salt bath
thermoprocessing equipment
Industrial thermoprocessing
equipment – Part 8: Particular
safety requirements for quenching
equipment
Garden equipment – Hand held,
integrally powered hedge trimmers
– Safety
Amendment A1:1997 to
EN 774:1996
Amendment A2:1997 to
EN 774:1996
Amendment A3:2001 to
EN 774:1996
Garden equipment – Electrically
powered walk-behind and handheld lawn trimmers and lawn edge
trimmers – Mechanical safety
Amendment A1:2001 to
EN 786:1996
Corrigendum AC:1996 to
EN 786:1996
Drill rigs – Safety
Hand-held non-electric power tools
– Safety requirements – Part 1:
Assembly power tools for nonthreaded mechanical fasteners
Hand-held non-electric power tools
– Safety requirements – Part 2:
Cutting-off and crimping power tools
Hand-held non-electric power tools
– Safety requirements – Part 3: Drills
and tappers

84 / 18. 9. 2007 /

Industrijska termoprocesna oprema
– 4. del: Posebne varnostne zahteve
pri vročem cinkanju

Opomba 1

Št.

SIST EN 746-4:2000

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN 792-6:2000

Neelektrična ročna orodja – Varnostne EN 792-6:2000
zahteve – 6. del: Vijačniki

SIST EN 792-7:2002

Neelektrična ročna orodja – Varnostne EN 792-7:2001
zahteve – 7. del: Brusilniki

SIST EN 792-8:2001

Neelektrična ročna orodja – Varnostne EN 792-8:2001
zahteve – 8. del: Polirniki in brusilniki

SIST EN 792-9:2001

Neelektrična ročna orodja – Varnostne EN 792-9:2001
zahteve – 9. del: Palični brusilniki

SIST EN 792-10:2000 Neelektrična ročna orodja – Varnostne EN 792-10:2000
zahteve – 10. del: Orodja za stiskanje
SIST EN 792-11:2000 Neelektrična ročna orodja – Varnostne EN 792-11:2000
zahteve – 11. del: Škarje
SIST EN 792-12:2000 Neelektrična ročna orodja – Varnostne EN 792-12:2000
zahteve – 12. del: Majhne krožne,
nihajne in povratne žage

SIST EN 809:2000
SIST EN 809:2000/
AC:2001
SIST EN 811:1998
SIST EN 815:2000

Črpalke in deli črpalk za tekočine
– Splošne varnostne zahteve
Popravek AC:2001 k standardu
SIST EN 809:2000
Varnost strojev – Varnostne razdalje,
ki preprečujejo doseg nevarnih
območij s spodnjimi udi
Varnost nezaščitenih vrtalnih strojev
za predore in stroje za vrtanje jaškov

EN 809:1998
EN 809:1998/AC:2001
EN 811:1996
EN 815:1996

27. 11. 2001

–

–

27. 11. 2001

–

–

27. 11. 2001

–

–

14. 6. 2002

–

–

14. 6. 2002

–

–

14. 6. 2002

–

–

27. 11. 2001

–

–

27. 11. 2001

–

–

27. 11. 2001

–

–

27. 11. 2001

–

–

15. 10. 1998

–

–

–

–

–

8. 5. 1997

–

–

22. 3. 1997

–

–

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 792-13:2000 Neelektrična ročna orodja – Varnostne EN 792-13:2000
zahteve – 13. del: Spenjalniki

Hand-held non-electric power tools
– Safety requirements – Part 4: Nonrotary percussive power tools
Hand-held non-electric power tools
– Safety requirements – Part 5:
Rotary percussive drills
Hand-held non-electric power tools
– Safety requirements – Part 6:
Assembly power tools for threaded
fasteners
Hand-held non-electric power tools
– Safety requirements – Part 7:
Grinders
Hand-held non-electric power tools
– Safety requirements – Part 8:
Polishers and sanders
Hand-held non-electric power tools
– Safety requirements – Part 9: Die
grinders
Hand-held non-electric power tools
– Safety requirements – Part 10:
Compression power tools
Hand-held non-electric power tools
– Safety requirements – Part 11:
Nibblers and shears
Hand-held non-electric power tools
– Safety requirements – Part 12:
Small circular, small oscillating and
reciprocating saws
Hand-held non-electric power tools
– Safety requirements – Part 13:
Fastener driving tools
Pumps and pump units for liquids
– Common safety requirements
Corrigendum AC:2001 to
EN 809:1998
Safety of machinery – Safety
distances to prevent danger zones
being reached by the lower limbs
Safety of unshielded tunnel boring
machines and rodless shaft boring
machines for rock

Opomba 1

84 / 18. 9. 2007

Neelektrična ročna orodja – Varnostne EN 792-4:2000
zahteve – 4. del: Nevrteča udarna
orodja
Neelektrična ročna orodja – Varnostne EN 792-5:2000
zahteve – 5. del: Udarni vrtalniki

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Št.

SIST EN 792-5:2000

Oznaka referenčnega standarda

11626 /

SIST EN 792-4:2000

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN 818-3:2001

SIST EN 818-4:1999

SIST EN 818-5:2001
SIST EN 818-6:2001

SIST EN 836:1998/
A1:1998
SIST EN 836:1998/
A2:2001
SIST EN 836:1998/
A3:2004
SIST EN 836:1998/
AC:2006

Opomba 3

(31. 12. 2005)

15. 10. 1996

–

–

–

–

–

28. 11. 1996

–

–

EN 818-3:1999

Short link chain for lifting purposes
– Safety – Part 3: Medium tolerance
chain for chain slings – Grade 4

10. 3. 2001

–

–

EN 818-4:1996

Short link chain for lifting purposes
– Safety – Part 4: Chain slings
– Grade 8

28. 11. 1996

–

–

EN 818-5:1999

Short link chain for lifting purposes
– Safety – Part 5: Chain slings
– Grade 4
Short link chain for lifting purposes
– Safety – Part 6: Chain slings
– Specification for information for use
and maintenance to be provided by
the manufacturer
Short link chain for lifting purposes
– Safety – Part 7: Fine tolerance hoist
chain, Grade T (Types T, DAT and DT)

10. 3. 2001

–

–

10. 3. 2001

–

–

14. 6. 2002

–

–

Garden equipment – Powered
lawnmowers – Safety
Amendment A1:1997 to
EN 836:1997
Amendment A2:2001 to
EN 836:1997
Amendment A3:2004 to
EN 836:1997
Corrigendum AC:2006 to
EN 836:1997

4. 6. 1997

–

–

13. 3. 1998

Opomba 3

(30. 4. 1998)

27. 11. 2001

Opomba 3

(27. 11. 2001)

31. 12. 2005

Opomba 3

(31. 12. 2005)

–

–

–

EN 815:1996/A1:2005
EN 818-1:1996
EN 818-1:1996/
AC:1996
EN 818-2:1996

EN 818-6:2000

EN 818-7:2002

EN 836:1997
EN 836:1997/A1:1997
EN 836:1997/A2:2001
EN 836:1997/A3:2004
EN 836:1997/AC:2006

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Opomba 1

84 / 18. 9. 2007 /

SIST EN 836:1998

31. 12. 2005

Oznaka referenčnega standarda

Št.

SIST EN 818-7:2002

Amendment A1:2005 to
EN 815:1996
Short link chain for lifting purposes
– Safety – Part 1: General conditions
of acceptance
Corrigendum AC:1996 to
EN 818-1:1996
Short link chain for lifting purposes
– Safety – Part 2: Medium tolerance
chain for chain slings – Grade 8

11627

SIST EN 818-1:1999/
AC:1999
SIST EN 818-2:1999

Dopolnilo A1:2005 k standardu
SIST EN 815:2000
Kratkočlene okrogle verige za
dvigovalne namene – Varnost – 1. del:
Splošni prevzemni pogoji
Popravek AC:1999 k standardu
SIST EN 818-1:1999
Kratkočlene okrogle verige za
dvigovalne namene – Varnost – 2.
del: Verige za obesne verige srednje
tolerance – Kakovostni razred 8
Kratkočlene okrogle verige za
dvigovalne namene – Varnost – 3.
del: Verige za obesne verige srednje
tolerance – Kakovostni razred 4
Kratkočlene okrogle verige za
dvigovalne namene – Varnost – 4.
del: Obešalne verige – Kakovostni
razred 8
Kratkočlene okrogle verige za
dvigovalne namene – Varnost – 5. del:
Obesne verige – Kakovostni razred 4
Kratkočlene okrogle verige za
dvigovalne namene – Varnost – 6. del:
Obesne verige – Podatki in navodila
za uporabo in vzdrževanje, ki jih mora
preskrbeti proizvajalec
Kratkočlene okrogle verige za
dviganje – Varnost – 7. del: Verige za
dvigala, izdelane v ozkih tolerancah,
razred T (vrste T, DT in DAT)
Oprema za nego vrta – Gnane vrtne
kosilnice – Varnost
Dopolnilo A1:1998 k standardu
SIST EN 836:1998
Dopolnilo A2:2001 k standardu
SIST EN 836:1998
Dopolnilo A3:2004 k standardu
SIST EN 836:1998
Popravek AC:2006 k standardu
SIST EN 836:1998

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

SIST EN 815:2000/
A1:2005
SIST EN 818-1:1999

Naslov standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN 848-3:2000

SIST EN 860:2000
SIST EN 861:2000
SIST EN 869:2007

Varnost strojev – Varnostne zahteve
za enote za tlačno ulivanje kovin

EN 869:2006

EN 848-1:1998

EN 848-1:1998/
A1:2000
EN 848-2:1998

EN 848-3:1999

EN 859:1997
EN 860:1997
EN 861:1997

Safety of machinery – Visual danger
signals – General requirements,
design and testing
Safety of woodworking machines
– One side moulding machines with
rotating tool – Part 1: Single spindle
vertical moulding machines
Amendment A1:2000 to
EN 848-1:1998
Safety of woodworking machines
– One side moulding machines with
rotating tool – Part 2: Single spindle
handfed/integrated fed routing
machines
Safety of woodworking machines
– One side moulding machines with
rotating tool – Part 3: Numerical
control (NC) boring machines and
routing machines

Safety of woodworking machines
– Handfed surface planing machines
Safety of woodworking machines –
One side thickness planing machines
Safety of woodworking machines
– Surface planing and thicknessing
machines
Safety of machinery – Safety
requirements for pressure metal
diecasting units

28. 11. 1996

–

–

15. 10. 1998

–

–

10. 3. 2001

Opomba 3

(10. 3. 2001)

15. 10. 1998

–

–

15. 4. 2000

–

–

13. 3. 1998

–

–

23. 10. 1997

–

–

13. 3. 1998

–

–

To je prva objava

EN 869:1997

8. 5. 2007

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 859:2000

EN 842:1996

Opomba 1
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SIST EN 848-1:2000/
A1:2000
SIST EN 848-2:2000

Varnost strojev – Vidni nevarnostni
signali – Splošne zahteve,
načrtovanje in preskušanje
Varnost lesnoobdelovalnih strojev
– Frezalni stroji za enostransko
obdelavo z vrtečim orodjem – 1. del:
Enovretenski navpični namizni frezalni
stroji
Dopolnilo A1:2000 k standardu
SIST EN 848-1:2000
Varnost lesnoobdelovalnih strojev
– Frezalni stroji za enostransko
obdelavo z vrtečim orodjem – 2. del:
Enovretenski frezalni stroji z ročnim/
mehanskim podajanjem
Varnost lesnoobdelovalnih strojev
– Frezalni stroji za enostransko
obdelavo z vrtečim se orodjem – 3.
del: Vrtalno-frezalni računalniško
krmiljeni stoji
Opozorilo: Ob upoštevanju značilnosti in izbire materialov za varovalne
zavese, zlasti lamelne zavese, se ta
objava ne nanaša na odstavke 1 do
6 točke 5.2.7.1.2(b) tega standarda,
katerega uporaba ne ustvarja domneve o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami 1.3.2,
1.3.3 in 1.4.1 Priloge I k Direktivi
98/37/ES v povezavi z bistveno zdravstveno in varnostno zahtevo 1.1.2(a)
navedene priloge.
Varnost lesnoobdelovalnih strojev
– Skobelni stroji z ročnim podajanjem
Varnost lesnoobdelovalnih strojev –
Debelinski skobelniki za enostransko
obdelavo
Varnost lesnoobdelovalnih strojev
– Kombinirani in debelinski skobelniki

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Št.

SIST EN 848-1:2000

Oznaka referenčnega standarda
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SIST EN 842:1998

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Naslov standarda

Oznaka referenčnega standarda

Varnost strojev – Ergonomske
zahteve za načrtovanje
prikazovalnikov in krmilnih stikal – 2.
del: Prikazovalniki
Varnost strojev – Ergonomske
zahteve za načrtovanje
prikazovalnikov in krmilnih stikal – 3.
del: Krmilna stikala
Kmetijski in gozdarski stroji
– Škropilnice in naprave za
razdeljevanje tekočih gnojil – Varnost
Kmetijski in gozdarski stroji –
Bobenski namakalniki – Varnost
Kmetijski in gozdarski stroji
– Namakalne naprave z vrtljivimi in
bočnimi krili – Varnost
Stroji za izdelavo čevljev, usnjenih
in plastičnih izdelkov – Kosmatilni,
rezalni, polirni in obrezovalni stroji
– Varnostne zahteve

EN 894-2:1997

SIST EN 930:2000/
A1:2005
SIST EN 931:2000

Dopolnilo A1:2005 k standardu
SIST EN 930:2000
Stroji za izdelavo čevljev – Stroji za
natezanje usnja – Varnostne zahteve

EN 930:1997/A1:2004

SIST EN 931:2000/
A1:2005
SIST EN 940:2000

Dopolnilo A1:2005 k standardu
SIST EN 931:2000
Varnost lesnoobdelovalnih strojev
– Kombinirani lesnoobdelovalni stroji
Popravek AC:2000 k standardu
SIST EN 940:2000
Varnost strojev – Varovala
– Splošne zahteve za načrtovanje in
konstruiranje pritrjenih in premičnih
varoval

SIST EN 894-3:2002

SIST EN 907:1998
SIST EN 908:1999
SIST EN 909:1999
SIST EN 930:2000

SIST EN 940:2000/
AC:2000
SIST EN 953:2000

EN 894-3:2000

EN 907:1997
EN 908:1999
EN 909:1998
EN 930:1997

EN 931:1997
EN 931:1997/A1:2004
EN 940:1997
EN 940:1997/AC:1997
EN 953:1997

13. 3. 1998

–

–

13. 3. 1998

–

–

27. 11. 2001

–

–

23. 10. 1997

–

–

11. 6. 1999

–

–

11. 6. 1999

–

–

13. 3. 1998

–

–

31. 12. 2005

Opomba 3

(31. 12. 2005)

13. 3. 1998

–

–

31. 12. 2005

Opomba 3

(31. 12. 2005)

23. 10. 1997

–

–

–

–

–

13. 3. 1998

–

–

11629

SIST EN 894-2:2000

Safety of machinery – Ergonomics
requirements for the design of
displays and control actuators – Part
1: General principles for human
interactions with displays and control
actuators
Safety of machinery – Ergonomics
requirements for the design of
displays and control actuators – Part
2: Displays
Safety of machinery – Ergonomics
requirements for the design of
displays and control actuators
– Part 3: Control actuators
Agricultural and forestry machinery
– Sprayers and liquid fertilizer
distributors – Safety
Agricultural and forestry machinery
– Reel machines for irrigation – Safety
Agricultural and forestry machinery
– Centre pivot and moving lateral
types irrigation machines – Safety
Footwear, leather and imitation leather
goods manufacturing machines
– Roughing, scouring, polishing
and trimming machines – Safety
requirements
Amendment A1:2004 to
EN 930:1997
Footwear manufacturing machines
– Lasting machines – Safety
requirements
Amendment A1:2004 to
EN 931:1997
Safety of woodworking machines
– Combined woodworking machines
Corrigendum AC:1997 to
EN 940:1997
Safety of machinery – Guards
– General requirements for the design
and construction of fixed and movable
guards

Stran

EN 894-1:1997

84 / 18. 9. 2007 /

Varnost strojev – Ergonomske
zahteve za načrtovanje prika
zovalnikov in krmilnih stikal – 1. del:
Splošna načela za interakcije človeka
s prikazovalniki in krmilnimi prožili

Opomba 1

Št.

SIST EN 894-1:2000

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN 983:1998
SIST EN 996:2000
SIST EN 996:2000/
A1:2000
SIST EN 996:2000/
A2:2004
SIST EN 996:2000/
A1:2000/AC:2002
SIST EN 999:2000

EN 981:1996
EN 982:1996
EN 983:1996
EN 996:1995
EN 996:1995/A1:1999
EN 996:1995/A2:2003
EN 996:1995/A1:1999/
AC:1999
EN 999:1998

SIST EN 1005-1:2002 Varnost strojev – Človeške fizične
EN 1005-1:2001
zmogljivosti – 1. del: Izrazi in definicije
EN 1005-2:2003

EN 1005-3:2002

EN 1005-4:2005

15. 10. 1998

–

–

8. 5. 1997

–

–

15. 10. 1996

–

–

15. 10. 1996

–

–

15. 10. 1996

–

–

11. 6. 1999

Opomba 3

(31. 7. 1999)

20. 4. 2004

Opomba 3

(20. 4. 2004)

–

–

–

11. 6. 1999

–

–

14. 6. 2002

–

–

20. 4. 2004

–

–

14. 6. 2002

–

–

Safety of machinery – Human
physical performance – Part 4:
Evaluation of working postures and
movements in relation to machinery

31. 12. 2005

–

–

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 1005-2:2003 Varnost strojev – Človeške fizične
zmogljivosti – 2. del: Ročno
upravljanje strojev in njihovih
sestavnih delov
SIST EN 1005-3:2002 Varnost strojev – Človeške fizične
zmogljivosti – 3. del: Priporočene
mejne vrednosti potrebne sile za
upravljanje strojev
SIST EN 1005-4:2005 Varnost strojev – Človeške fizične
zmogljivosti – 4. del: Vrednotenje
delovnih položajev in gibov pri delu
s stroji

Tannery machines – Reciprocating
roller machines – Safety requirements
Safety of machinery – System of
auditory and visual danger and
information signals
Safety of machinery – Safety
requirements for fluid power systems
and their components – Hydraulics
Safety of machinery – Safety
requirements for fluid power systems
and their components – Pneumatics
Piling equipment – Safety
requirements
Amendment A1:1999 to
EN 996:1995
Amendment A2:2003 to
EN 996:1995
Corrigendum AC:1999 to
EN 996:1995/A1:1999
Safety of machinery – The positioning
of protective equipment in respect
of approach speeds of parts of the
human body
Safety of machinery – Human
physical performance – Part 1: Terms
and definitions
Safety of machinery – Human
physical performance – Part 2:
Manual handling of machinery and
component parts of machinery
Safety of machinery – Human physical
performance – Part 3: Recommended
force limits for machinery operation

Opomba 1

84 / 18. 9. 2007

SIST EN 982:1998

EN 972:1998

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Št.

SIST EN 981:1998

Strojarski stroji – Valjarski stroji
– Varnostne zahteve
Varnost strojev – Sistem slišnih in
vidnih nevarnostnih ali obvestilnih
signalov
Varnost strojev – Varnostne zahteve
za fluidne sisteme in njihove
komponente – Hidravlika
Varnost strojev – Varnostne zahteve
za fluidne sisteme in njihove
komponente – Pnevmatika
Oprema za vrtanje lukenj za zabijanje
pilotov – Varnostne zahteve
Dopolnilo A1:2000 k standardu
SIST EN 996:2000
Dopolnilo A2:2004 k standardu
SIST EN 996:2000
Popravek AC:2000 k standardu
SIST EN 996:2000/A1:2000
Varnost strojev – Postavitev varovalne
opreme glede na hitrosti približanja
delov človeškega telesa

Oznaka referenčnega standarda
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SIST EN 972:2000

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Naslov standarda

SIST EN 1010-1:2005 Varnost strojev – Varnostne zahteve
za načrtovanje in konstrukcijo
tiskarskih strojev in strojev za
obdelavo papirja – 1. del: Splošne
zahteve
SIST EN 1010-2:2006 Varnost strojev – Varnostne zahteve
za načrtovanje in konstrukcijo
tiskarskih strojev in strojev za
obdelavo papirja – 2. del: Tiskarski
in lakirni stroji, vključno s stroji za
predtiskanje
SIST EN 1010-3: 2003 Varnost strojev – Varnostne zahteve
za načrtovanje in konstrukcijo
tiskarskih strojev in strojev za
obdelavo papirja – 3. del: Rezalniki

Oznaka referenčnega standarda

EN 1010-1:2004

EN 1010-2:2006

EN 1010-3:2002

EN 1012-1:1996
EN 1012-2:1996
EN 1028-1:2002

31. 12. 2005

–

–

2. 8. 2006

–

–

14. 8. 2003

–

–

31. 12. 2005

–

–

31. 12. 2005

–

–

15. 10. 1996

–

–

15. 10. 1996

–

–

14. 8. 2003

–

–

84 / 18. 9. 2007 /
Stran

SIST EN 1012-1:2000 Kompresorji in vakuumske črpalke
– Varnostne zahteve – 1. del:
Kompresorji
SIST EN 1012-2:2000 Kompresorji in vakuumske črpalke
– Varnostne zahteve – 2. del:
Vakuumske črpalke
SIST EN 1028-1:2003 Gasilske črpalke – Gasilske
centrifugalne črpalke s sesalno
napravo – 1. del: Klasifikacija
– Splošne zahteve in zahteve za
varnost

Safety of machinery – Safety
requirements for the design and
construction of printing and paper
converting machines – Part 1:
Common requirements
Safety of machinery – Safety
requirements for the design and
construction of printing and paper
converting machines – Part 2:
Printing and varnishing machines
including pre-press machinery
Safety of machinery – Safety
requirements for the design and
construction of printing and paper
converting machines – Part 3: Cutting
machines
Safety of machinery – Safety
requirements for the design and
construction of printing and paper
converting machines – Part 4:
Bookbinding, paper converting and
finishing machines
Safety of machinery – Safety
requirements for the design and
construction of printing and paper
converting machines – Part 5:
Machines for the production of
corrugated board and machines for
the conversion of flat and corrugated
board
Compressors and vacuum pumps
– Safety requirements – Part 1:
Compressors
Compressors and vacuum pumps
– Safety requirements – Part 2:
Vacuum pumps
Fire-fighting pumps – Fire-fighting
centrifugal pumps with primer – Part
1: Classification – General and safety
requirements

Opomba 1

Št.

SIST EN 1010-4:2004 Varnost strojev – Varnostne zahteve
EN 1010-4:2004
za načrtovanje in konstrukcijo
tiskarskih strojev in strojev za
obdelavo papirja – 4. del: Stroji za
vezavo knjig, obdelavo in izdelavo
papirja
SIST EN 1010-5:2005 Varnost strojev – Varnostne zahteve
EN 1010-5:2005
za načrtovanje in konstrukcijo
tiskarskih strojev in strojev za
obdelavo papirja – 5. del: Stroji za
izdelavo valovitega kartona in lepenke
in stroji za obdelavo ploskega in
valovitega kartona in lepenke

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

11631

Oznaka referenčnega standarda

EN 1034-1:2000

SIST EN 1034-2:2006 Varnost strojev – Varnostne zahteve
EN 1034-2:2005
za načrtovanje in konstrukcijo strojev
in opreme za izdelavo papirja – 2. del:
Lupilniki skorje
EN 1034-3:1999

EN 1034-4:2005

EN 1034-5:2005

EN 1034-6:2005

EN 1034-7:2005

–

–

31. 12. 2005

EN 1032:1996

(31. 12. 2005)

31. 12. 2005

–

–

2. 8. 2006

–

–

20. 5. 2000

–

–

2. 8. 2006

–

–

2. 8. 2006

–

–

2. 8. 2006

–

–

31. 12. 2005

–

–

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 1034-3:2000 Varnost strojev – Varnostne zahteve
pri konstruiranju strojev in opreme
za izdelavo papirja – 3. del: Stroji
za navijanje, rezanje in pregibanje
svitkov
SIST EN 1034-4:2006 Varnost strojev – Varnostne zahteve
za načrtovanje in konstrukcijo strojev
in opreme za izdelavo papirja – 4.
del: Razpuščevalniki in pripadajoče
naprave za polnjenje
SIST EN 1034-5:2006 Varnost strojev – Varnostne zahteve
za načrtovanje in konstrukcijo strojev
in opreme za izdelavo papirja – 5. del:
Rezalni stroji
SIST EN 1034-6:2006 Varnost strojev – Varnostne zahteve
za načrtovanje in konstrukcijo strojev
in opreme za izdelavo papirja – 6. del:
Kalander
SIST EN 1034-7:2005 Varnost strojev – Varnostne zahteve
za načrtovanje in konstrukcijo strojev
in opreme za izdelavo papirja – 7. del:
Kadi

14. 8. 2003

84 / 18. 9. 2007

SIST EN 1034-1:2000 Varnost strojev – Varnostne zahteve
pri konstruiranju strojev in opreme
za izdelavo papirja – 1. del: Splošne
zahteve

Fire-fighting pumps – Fire-fighting
centrifugal pumps with primer – Part
2: Verification of general and safety
requirements
Mechanical vibration – Testing
of mobile machinery in order to
determine the vibration emission
value
Safety of machinery – Safety
requirements for the design and
construction of paper making and
finishing machines – Part 1: Common
requirements
Safety of machinery – Safety
requirements for the design and
construction of paper making and
finishing machines – Part 2: Barking
drums
Safety of machinery – Safety
requirements for the design and
construction of paper making and
finishing machines – Part 3: Winders
and slitters, plying machines
Safety of machinery – Safety
requirements for the design and
construction of paper making and
finishing machines – Part 4: Pulpers
and their loading facilities
Safety of machinery – Safety
requirements for the design and
construction of paper making and
finishing machines – Part 5: Sheeters
Safety of machinery – Safety
requirements for the design and
construction of paper making and
finishing machines – Part 6: Calender
Safety of machinery – Safety
requirements for the design and
construction of paper making and
finishing machines – Part 7: Chests

Opomba 1

Št.

SIST EN 1028-2:2003 Gasilske črpalke – Gasilske
EN 1028-2:2002
centrifugalne črpalke s sesalno
napravo – 2. del: Preverjanje splošnih
in varnostnih zahtev
SIST EN 1032:2004
Mehanske vibracije – Preskušanje
EN 1032:2003
mobilnih strojev za ugotavljanje
karakteristik vibracij

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

11632 /

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Naslov standarda

Oznaka referenčnega standarda

SIST EN 103413:2006

Varnost strojev – Varnostne zahteve
za načrtovanje in konstrukcijo strojev
in opreme za izdelavo papirja – 13.
del: Stroji za razvezovanje bal in enot

EN 1034-13:2005

SIST EN 103414:2006

Varnost strojev – Varnostne zahteve
za načrtovanje in konstrukcijo strojev
in opreme za izdelavo papirja – 14.
del: Stroji za rezanje zvitkov

EN 1034-14:2005

SIST EN 103422:2005

Varnost strojev – Varnostne zahteve
za načrtovanje in konstrukcijo strojev
in opreme za izdelavo papirja – 22.
del: Brusilniki za les

EN 1034-22:2005

SIST EN 1035:2000

EN 1093-2:2006

EN 1050:1996
EN 1088:1995
EN 1093-1:1998

EN 1093-3:2006

–

–

2. 8. 2006

–

–

31. 12. 2005

–

–

31. 12. 2005

–

–

15. 10. 1996

–

–

23. 10. 1997

–

–

15. 10. 1996

–

–

14. 11. 1998

–

–

To je prva objava

–

–

To je prva objava

EN 1093-3:1996

30. 6. 2007

Stran

SIST EN 1093-2:2007 Varnost strojev – Vrednotenje emisije
nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak
– 2. del: Metoda s sledilnim plinom
za merjenje stopnje emisije določene
onesnaževalne snovi
SIST EN 1093-3:2007 Varnost strojev – Vrednotenje emisije
nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak
– 3. del: Metoda s preskuševališčem
za merjenje stopnje emisije določene
onesnaževalne snovi

EN 1037:1995

2. 8. 2006

84 / 18. 9. 2007 /

EN 1035:1998

Safety of machinery – Safety
requirements for the design and
construction of paper making
and finishing machines – Part 13:
Machines for de-wiring bales and
units
Safety of machinery – Safety
requirements for the design and
construction of paper making and
finishing machines – Part 14: Reel
splitter
Safety of machinery – Safety
requirements for the design and
construction of paper making and
finishing machines – Part 22: Wood
Grinders
Tannery machines – Moving platen
machinery – Safety requirements
Safety of machinery – Prevention of
unexpected start-up
Safety of machinery – Principles for
risk assessment
Safety of machinery – Interlocking
devices associated with guards
– Principles for design and selection
Safety of machinery – Evaluation of
the emission of airborne hazardous
substances – Part 1: Selection of test
methods
Safety of machinery – Evaluation of
the emission of airborne hazardous
substances – Part 2: Tracer gas
method for the measurement of the
emission rate of a given pollutant
Safety of machinery – Evaluation of
the emission of airborne hazardous
substances – Part 3: Test bench
method for the measurement of the
emission rate of a given pollutant

Opomba 1

Št.

Strojarski stroji – Stroji z gibljivimi
ploščami – Varnostne zahteve
SIST EN 1037:1999
Varnost strojev – Preprečevanje
nepričakovanega vklopa
SIST EN 1050:2000
Varnost strojev – Načela ocene
tveganja
SIST EN 1088:2000
Varnost strojev – Zaporne naprave,
povezane z varovali – Načela za
načrtovanje in izbiro
SIST EN 1093-1:2000 Varnost strojev – Vrednotenje emisije
nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak – 1.
del: Izbor preskusnih postopkov

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

11633

Oznaka referenčnega standarda

SIST EN 1114-1:2000

EN 1114-1:1996

EN 1093-7:1998

EN 1093-8:1998

EN 1093-9:1998

EN 1093-11:2001

EN 1114-2:1998

EN 1114-3:2001

EN 1127-1:1997

15. 10. 1996

–

–

14. 11. 1998

–

–

14. 11. 1998

–

–

14. 11. 1998

–

–

14. 11. 1998

–

–

14. 6. 2002

–

–

8. 5. 1997

–

–

Rubber and plastics machines
– Extruders and extrusion lines – Part
2: Safety requirements for die face
pelletisers
Rubber and plastics machines
– Extruders and extrusion lines – Part
3: Safety requirements for haul-offs

15. 10. 1998

–

–

27. 11. 2001

–

–

Explosive atmospheres – Explosion
prevention and protection – Part 1:
Basic concepts and methodology

13. 3. 1998

–

–

Uradni list Republike Slovenije

Stroji za predelavo gume in plastike –
Ekstruderji in oprema za iztiskavanje
– 1. del: Varnostne zahteve za
ekstruderje
SIST EN 1114-2:2000 Stroji za predelavo gume in plastike –
Ekstruderji in oprema za iztiskavanje
– 1. del: Varnostne zahteve za
naprave za zrnitev
SIST EN 1114-3:2001 Stroji za predelavo gume in plastike –
Ekstruderji in oprema za iztiskavanje
– 3. del: Varnostne zahteve za
navijalnike
SIST EN 1127-1:1998 Eksplozivne atmosfere –
Preprečevanje eksplozije in zaščita
pred njo – 1. del: Osnovni pojmi in
metodologija

EN 1093-6:1998

Safety of machinery – Evaluation of
the emission of airborne hazardous
substances – Part 4: Capture
efficiency of an exhaust system
– Tracer method
Safety of machinery – Evaluation of
the emission of airborne hazardous
substances – Part 6: Separation
efficiency by mass, unducted outlet
Safety of machinery – Evaluation of
the emission of airborne hazardous
substances – Part 7: Separation
efficiency by mass, ducted outlet
Safety of machinery – Evaluation of
the emission of airborne hazardous
substances – Part 8: Pollutant
concentration parameter, test bench
method
Safety of machinery – Evaluation of
the emission of airborne hazardous
substances – Part 9: Pollutant
concentration parameter, room
method
Safety of machinery – Evaluation
of the emission of airborne
hazardous substances – Part 11:
Decontamination index
Rubber and plastics machines
– Extruders and extrusion lines – Part
1: Safety requirements for extruders

84 / 18. 9. 2007

EN 1093-4:1996

Opomba 1

Št.

SIST EN 1093-4:1998 Varnost strojev – Vrednotenje emisije
nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak
– 4. del: Učinkovitost zajemanja
odsesovalnega sistema – Metoda
sledenja
SIST EN 1093-6:2000 Varnost strojev – Vrednotenje emisije
nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak
– 6. del: Učinkovitost ločitve po masi,
nekanaliziran izpuh
SIST EN 1093-7:2000 Varnost strojev – Vrednotenje emisije
nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak
– 7. del: Učinkovitost ločitve po masi,
kanaliziran izpuh
SIST EN 1093-8:2000 Varnost strojev – Vrednotenje emisije
nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak
– 8. del: Parameter koncentracije
onesnaževalnih snovi, metoda
preskusa na preskusnem mestu
SIST EN 1093-9:2000 Varnost strojev – Vrednotenje emisije
nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak
– 9. del: Parameter koncentracije
onesnaževalnih snovi, metoda
preskusa v preskusnem prostoru
SIST EN 1093Varnost strojev – Vrednotenje emisije
11:2002
nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak
– 11. del: Indeks dekontaminacije

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

11634 /

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Naslov standarda

EN 1127-2:2002

EN 1175-1:1998

EN 1175-2:1998

EN 1175-3:1998

EN 1218-1:1999

EN 1218-2:2004

–

–

15. 10. 1998

–

–

13. 6. 1998

–

–

15. 10. 1998

–

–

Safety of woodworking machines
– Tenoning machines – Part 1: Single
end tenoning machines with sliding
table
Safety of woodworking machines
– Tenoning machines – Part 2:
Double end tenoning and/or profiling
machines fed by chain or chains

10. 3. 2001

–

–

31. 12. 2005

–

–

–

–

–

14. 6. 2002

–

–

31. 12. 2005

–

–

2. 8. 2006

Opomba 3

(2. 8. 2006)

EN 1218-2:2004/
AC:2006

Corrigendum AC:2006 to
EN 1218-2:2004

EN 1218-3:2001

Safety of woodworking machines
– Tenoning machines – Part 3: Hand
fed tenoning machines with sliding
table for cutting structural timbers
Safety of woodworking machines
– Tenoning machines – Part 4: Edge
banding machines fed by chain(s)

EN 1218-4:2004

EN 1218-4:2004/
A1:2005

Amendment A1:2005 to
EN 1218-4:2004

Stran

31. 12. 2005

Opomba 1

84 / 18. 9. 2007 /

Explosive atmospheres – Explosion
prevention and protection – Part 2:
Basic concepts and methodology for
mining
Safety of industrial trucks – Electrical
requirements – Part 1: General
requirements for battery powered
trucks
Safety of industrial trucks – Electrical
requirements – Part 2: General
requirements of internal combustion
engine powered trucks
Safety of industrial trucks – Electrical
requirements – Part 3: Specific
requirements for the electric power
transmission systems of internal
combustion engine powered trucks

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Št.

11635

SIST EN 1127-2:2002 Eksplozivne atmosfere –
Preprečevanje eksplozije in zaščita
pred njo – 2. del: Osnovni pojmi in
metodologija za rudarstvo
SIST EN 1175-1:1998 Varnost vozil za talni transport
– Električne zahteve – 1. del: Splošne
zahteve za električna vozila za talni
transport na baterijski pogon
SIST EN 1175-2:1998 Varnost vozil za talni transport
– Električne zahteve – 2. del: Splošne
zahteve za vozila za talni transport z
motorjem z notranjim zgorevanjem
SIST EN 1175-3:1998 Varnost vozil za talni transport
– Električne zahteve – 3. del:
Posebne zahteve za motorna vozila
za talni transport z motorjem z
notranjim zgorevanjem in električnim
prenosnikom
SIST EN 1218-1:2000 Varnost lesnoobdelovalnih strojev
– Stroji za izdelovanje čepov in utorov
– 1. del: Enostranski stroji s podajalno
mizo
SIST EN 1218-2:2004 Varnost lesnoobdelovalnih strojev
– Stroji za izdelovanje čepov in
utorov – 2. del: Dvostranski stroji za
izdelovanje čepov in utorov oziroma
profilni stroji z verižnim podajanjem
SIST EN 1218Popravek AC:2007 k standardu
2:2004/
SIST EN 1218-2:2004
AC:2007
SIST EN 1218-3:2002 Varnost lesnoobdelovalnih strojev
– Stroji za izdelovanje čepov in utorov
– 3. del: Stroji za razrez lesa z ročno
podajalno mizo
SIST EN 1218-4:2004 Varnost lesnoobdelovalnih strojev
– Stroji za izdelovanje čepov in
utorov – 4. del: Stroji za upogibanje z
verižnim podajanjem
SIST EN 1218Dopolnilo A1:2006 k standardu
4:2004/
SIST EN 1218-4:2004
A1:2006

Oznaka referenčnega standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Oznaka referenčnega standarda

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

–

–

Corrigendum AC:2006 to
EN 1218-4:2004

EN 1218-5:2004

Safety of woodworking machines
– Tenoning machines – Part 5: One
side profiling machines with fixed
table and feed rollers or fed by chain

31. 12. 2005

–

–

EN 1247:2004

31. 12. 2005

–

–

SIST EN 1248:2002

Livarski stroji – Varnostne zahteve za
opremo za peskanje

EN 1248:2001

14. 6. 2002

–

–

SIST EN 1265:2000

Postopki merjenja hrupa za livarske
stroje in naprave
Mehanske vibracije in udarci
– Izoliranje vibracij strojev – Podatki
za uporabo vrst izolacij

EN 1265:1999

15. 4. 2000

–

–

4. 6. 1997

–

–

SIST EN 1374:2001

Kmetijski stroji – Vgrajeni odjemalniki
za okrogle silose – Varnost

EN 1374:2000

10. 3. 2001

–

–

SIST EN 1374:2001/
AC:2005
SIST EN 1398:1999
SIST EN 1398:1999/
AC:2001
SIST EN 1417:2000

Popravek AC:2005 k standardu
SIST EN 1374:2001
Nagibne premostitvene ploščadi
Popravek AC:2001 k standardu
SIST EN 1398:1999
Stroji za predelavo gume in plastike
– Stroji za valjanje – Varnostne
zahteve
Varnost vozil za talni transport –
Samognana vozila z mehanizmom za
dviganje s spremenljivim dosegom
Opozorilo: Uporabnike standarda
EN 1459 obveščamo, da standard
ne obravnava nevarnosti, ki jim je
izpostavljen upravljavec v primeru,
da se tovornjak v nesreči prevrne.
Standard v tem pogledu ne ustvarja
domneve o skladnosti.

EN 1374:2000/AC:2004

Foundry machinery – Safety
requirements for ladles, pouring
equipment, centrifugal casting
machines, continuous and semi
continous casting machines
Foundry machinery – Safety
requirements for abrasive blasting
equipment
Noise test code for foundry machines
and equipment
Mechanical vibration and shock
– Vibration isolation of machines
– Information for the application of
source isolation
Agricultural machinery – Silo
stationary unloaders for round silos
– Safety
Corrigendum AC:2004 to
EN 1374:2000
Dock levellers
Corrigendum AC:1998 to
EN 1398:1997
Rubber and plastics machines – Two
roll mills – Safety requirements

–

–

–

13. 3. 1998
–

–
–

–
–

22. 3. 1997

–

–

Safety of industrial trucks – Selfpropelled variable reach trucks

30. 5. 2000

–

–

SIST EN 1299:2000

SIST EN 1459:1999

EN 1299:1997

EN 1398:1997
EN 1398:1997/AC:1998
EN 1417:1996
EN 1459:1998

Uradni list Republike Slovenije

EN 1218-4:2004/
AC:2006

84 / 18. 9. 2007

SIST EN 1218Popravek AC:2007 k standardu
4:2004/
SIST EN 1218-4:2004
AC:2007
SIST EN 1218-5:2004 Varnost lesnoobdelovalnih strojev
– Stroji za izdelovanje čepov in utorov
– 5. del: Enostranski profilni stroji z
nepomično mizo in podajalnimi valji ali
verižnim podajanjem
SIST EN 1247:2004
Livarski stroji – Varnostne zahteve za
livne ponve, opremo za vlivanje, stroje
za centrifugalno vlivanje ter stroje za
kontinuirno in polkontinuirno vlivanje

Št.

–

Opomba 1

11636 /

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN 1459:1999/
A1:2007
SIST EN 1459:1999/
AC:2007
SIST EN 1492-1:2001

Naslov standarda

Dopolnilo A1:2007 k standardu
SIST EN 1459:1999
Popravek AC:2007 k standardu
SIST EN 1459:1999
Tekstilne obese – Varnost – 1. del:
Pletene ploščate obese iz umetnih
vlaken za splošno uporabo
Popravek AC:2006 k standardu
SIST EN 1492-1:2001

EN 1459:1998/A1:2006
EN 1459:1998/AC:2006
EN 1492-1:2000
EN 1492-1:2000/
AC:2006
EN 1492-2:2000
EN 1492-2:2000/
AC:2006
EN 1492-4:2004
EN 1493:1998
EN 1494:2000
EN 1495:1997

To je prva objava

Opomba 3

8. 5. 2007

–

–

–

27. 11. 2001

–

–

–

–

–

Textile slings – Safety – Part 2:
Roundslings, made of man-made
fibres, for general purpose use
Corrigendum AC:2006 to
EN 1492-2:2000

27. 11. 2001

–

–

–

–

–

Textile slings – Safety – Part 4: Lifting
slings for general service made from
natural and man-made fibre ropes
Vehicle lifts
Mobile or movable jacks and
associated lifting equipment.
Lifting platforms – Mast climbing work
platforms

31. 12. 2005

–

–

11. 6. 1999
27. 11. 2001

–
–

–
–

13. 3. 1998

–

–

Corrigendum AC:1997 to
EN 1495:1997
Refuse collection vehicles and their
associated lifting devices – General
requirements and safety requirements
– Part 1: Rear-end loaded refuse
collection vehicles
Amendment A1:2004 to
EN 1501-1:1998

–

–

–

15. 10. 1998

–

–

2. 8. 2006

Opomba 3

(2. 8. 2006)

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Amendment A1:2006 to
EN 1459:1998
Corrigendum AC:2006 to
EN 1459:1998
Textile slings – Safety – Part 1: Flat
woven webbing slings, made of manmade fibres, for general purpose use
Corrigendum AC:2006 to
EN 1492-1:2000

Opomba 1

Št.

EN 1495:1997/AC:1997
EN 1501-1:1998

Stran

11637

EN 1501-1:1998/
A1:2004

84 / 18. 9. 2007 /

SIST EN 14921:2001/
AC:2006
SIST EN 1492-2:2001 Tekstilne obese – Varnost – 2. del:
Obese z okroglim presekom iz
umetnih vlaken za splošno uporabo
SIST EN 1492Popravek AC:2006 k standardu
2:2001/
SIST EN 1492-2:2001
AC:2006
SIST EN 1492-4:2004 Tekstilne obese – Varnost – 4. del:
Dvigalne obese iz naravnih in umetnih
vlaken za splošno uporabo
SIST EN 1493:1999
Dvigala za servisiranje vozil
SIST EN 1494:2002
Premične ali prenosne dvižne naprave
in spremljajoča dvižna oprema
SIST EN 1495:1999
Dvižne ploščadi – Delovne ploščadi, ki
se vzpenjajo ob jamborju
Opozorilo: Ta objava ne zadeva
odstavka 5.3.2.4., zadnjega
pododstavka 7.1.2.12, tabele 8 in
postavke 9 standarda EN 1495:1997,
glede katerih ne ustvarja domneve
o skladnosti z določbami Direktive
98/37/ES.
SIST EN 1495:1999/ Popravek AC:1999 k standardu
AC:1999
SIST EN 1495:1999
SIST EN 1501-1:2000 Vozila za zbiranje odpadkov in
pripadajoči iztresalniki – Splošne in
varnostne zahteve – 1. del: Vozila
za zbiranje odpadkov z nakladanjem
zadaj
SIST EN 1501Dopolnilo A1:2004 k standardu
1:2000/
SIST EN 1501-1:2000
A1:2004

Oznaka referenčnega standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Oznaka referenčnega standarda

SIST EN 1550:2000

EN 1550:1997

SIST EN 1551:2002
SIST EN 1552:2004

SIST EN 1570:1999
SIST EN 1570:1999/
A1:2004
SIST EN 1612-1:2000

EN 1526:1997
EN 1539:2000
EN 1547:2001

EN 1551:2000
EN 1552:2003

EN 1553:1999

Varnostne zahteve za dvižne mize
EN 1570:1998
Dopolnilo A1:2004 k standardu
EN 1570:1998/A1:2004
SIST EN 1570:1999
Stroji za predelavo gume in plastike – EN 1612-1:1997
Stroji za tlačno litje – 1. del: Varnostne
zahteve za mešalne in dozirne enote

SIST EN 1612-2:2000 Stroji za predelavo gume in plastike – EN 1612-2:2000
Stroji za tlačno litje – 2. del: Varnostne
zahteve za postrojenje tlačnega litja

31. 12. 2005

–

–

13. 3. 1998

–

–

13. 3. 1998

–

–

27. 11. 2001

–

–

14. 6. 2002

–

–

13. 3. 1998

–

–

14. 6. 2002

–

–

20. 4. 2004

–

–

15. 4. 2000

–

–

15. 10. 1998
31. 12. 2005

–
Opomba 3

–
(31. 12. 2005)

13. 3. 1998

–

–

10. 3. 2001

–

–

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 1553:2000

Varnost obdelovalnih strojev
– Varnostne zahteve za oblikovanje in
konstruiranje vpenjalnih glav
Varnost vozil za talni transport
– Samognana vozila z nosilnostjo več
kot 10 000 kg
Rudarski stroji za podzemna dela –
Premični stroji za čelno odkopavanje
– Varnostne zahteve za valjčne in
plužne pridobivalne stroje
Kmetijski stroji – Kmetijski stroji z
lastnim pogonom, nošeni, polnošeni in
vlečeni – Splošne varnostne zahteve

EN 1525:1997

Refuse collection vehicles and
associated lifting devices – General
requirements and safety requirements
– Part 2: Side loaded refuse collection
vehicles
Safety of industrial trucks – Driverless
trucks and their systems
Safety of industrial trucks – Additional
requirements for automated functions
on trucks
Dryers and ovens, in which flammable
substances are released – Safety
requirements
Industrial thermoprocessing
equipment – Noise test code
for industrial thermo-processing
equipment including its ancillary
handling equipment
Machine-tools safety – Safety
requirements for the design and
construction of work holding chucks
Safety of industrial trucks – Selfpropelled trucks over 10 000 kg
capacity
Underground mining machines
– Mobile extracting machines at
the face – Safety requirements for
shearer loaders and plough systems
Agricultural machinery – Agricultural
self-propelled, mounted, semimounted and trailed machines
– Common safety requirements
Safety requirements for lifting tables
Amendment A1:2004 to
EN 1570:1998
Rubber and plastics machines
– Reaction moulding machines – Part
1: Safety requirements for metering
and mixing units
Rubber and plastics machines
– Reaction moulding machines – Part
2: Safety requirements for reaction
moulding plant

84 / 18. 9. 2007

EN 1501-2:2005

Opomba 1

Št.

SIST EN 1501-2:2005 Vozila za zbiranje odpadkov in
pripadajoči iztresalniki – Splošne in
varnostne zahteve – 2. del: Vozila za
zbiranje odpadkov z nakladanjem s
strani
SIST EN 1525:1999
Varnost vozil za talni transport
– Vozila brez voznika in njihovi sistemi
SIST EN 1526:1998
Varnost vozil za talni transport
– Dodatne zahteve za avtomatiko na
vozilih
SIST EN 1539:2002
Sušilniki in peči, v katerih se
sproščajo vnetljive snovi – Varnostne
zahteve
SIST EN 1547:2001
Industrijska termoprocesna oprema –
Postopek merjenja hrupa industrijske
termoprocesne opreme in pripadajoče
pomožne opreme

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

11638 /

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Naslov standarda

Oznaka referenčnega standarda

Stroji za predelavo hrane – Rotacijske
rešetkaste peči – Varnostne in
higienske zahteve
Stroji za predelavo hrane – Grablje za
testo in krhko pecivo – Varnostne in
higienske zahteve
Sestavni deli obes – Varnost – 1. del:
Kovani jekleni deli, kakovostni razred
8
Sestavni deli obes – Varnost – 2. del:
Kovani dvigalni kavlji z varovalom,
kakovostni razred 8
Sestavni deli obes – Varnost – 3. del:
Kovani jekleni samozapiralni kavlji
– Kakovostni razred 8
Sestavni deli obes – Varnost – 4. del:
Členi, kakovostni razred 8
Sestavni deli obes – Varnost
– 5. del: Kovani kavlji z varovalom
– Kakovostni razred 4
Sestavni deli obes – Varnost – 6. del:
Členi – Kakovostni razred 4
Stroji za predelavo hrane – Stroji
za rezanje zelenjave – Varnostne in
higienske zahteve
Batni motorji z notranjim zgorevanjem
– Varnost – 1. del: Dizelski motorji

EN 1673:2000

Naprave in komponente za uporabo v
potencialno eksplozivnih atmosferah
in v podzemnih rudnikih
SIST EN 1726-1:1999 Varnost vozil za talni transport
– Samognana vozila z nosilnostjo do
vključno 10.000 kg in vlečna vozila z
vlečno silo do vključno 20.000 N – 1.
del: Splošne zahteve

EN 1710:2005

SIST EN 1674:2002
SIST EN 1677-1:2001
SIST EN 1677-2:2001
SIST EN 1677-3:2002
SIST EN 1677-4:2001
SIST EN 1677-5:2001
SIST EN 1677-6:2001
SIST EN 1678:2000
SIST EN 1679-1:2000
SIST EN 1710:2006

EN 1674:2000
EN 1677-1:2000
EN 1677-2:2000
EN 1677-3:2001
EN 1677-4:2000
EN 1677-5:2001
EN 1677-6:2001
EN 1678:1998
EN 1679-1:1998

EN 1726-1:1998

EN 1672-2:1997

(31. 12. 2005)

27. 11. 2001

–

–

27. 11. 2001

–

–

14. 6. 2002

–

–

Components for slings – Safety – Part
2: Forged steel lifting hooks with latch,
Grade 8
Components for slings – Safety – Part
2: Forged steel self-locking hooks
– Grade 8
Components for slings – Safety – Part
4: Links, grade 8
Components for slings – Safety – Part
5: Forged steel lifting hooks with latch
– Grade 4
Components for slings – Safety – Part
6: Links – Grade 4
Food processing machinery
– Vegetable cutting machines – Safety
and hygiene requirements
Reciprocating internal combustion
engines – Safety – Part 1:
Compression ignition engines
Equipment and components intended
for use in potentially explosive
atmospheres in underground mines
Safety of industrial trucks – Selfpropelled trucks up to and including
10 000 kg capacity and industrial
tractors with a drawbar pull up to and
including 20 000 N – Part 1: General
requirements

14. 6. 2002

–

–

14. 6. 2002

–

–

27. 11. 2001

–

–

27. 11. 2001

–

–

27. 11. 2001

–

–

15. 10. 1998

–

–

13. 6. 1998

–

–

2. 8. 2006

–

–

30. 5. 2000

–

–

11639

31. 12. 2005

Stran

SIST EN 1673:2002

Food processing machinery
– Basic concepts – Part 2: Hygiene
requirements
Food processing machinery – Rotary
rack ovens – Safety and hygiene
requirements
Food processing machinery – Dough
and pastry brakes – Safety and
hygiene requirements.
Components for slings – Safety – Part
1: Forged steel components, Grade 8

Opomba 1

84 / 18. 9. 2007 /

EN 1672-2:2005

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Št.

SIST EN 1672-2:2005 Stroji za predelavo hrane – Osnovni
koncepti – 2. del: Higienske zahteve

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

2. 8. 2006

Opomba 3

(2. 8. 2006)

Opomba 1

Št.

EN 1726-1:1998/
A1:2003

Amendment A1:2003 to
EN 1726-1:1998

EN 1726-2:2000

27. 11. 2001

–

–

SIST EN 1755:2001

EN 1755:2000

Safety of industrial trucks – Self
–propelled trucks up to and including
10 000 kg capacity and tractors with
a drawbar pull up to and including
20 000 N – Part 2: Additional
requirements for trucks with elevating
operator position and trucks
specifically designed to travel with
elevated loads
Safety of Industrial Trucks – Operation
in potentially explosive atmospheres
– Use in flammable gas, vapour mist
and dust

10. 3. 2001

–

–

Tail lifts – Platform lifts for mounting
on wheeled vehicles – Safety
requirements – Part 1: Tail-lifts for
goods
Tail lifts – Platform lifts for mounting
on wheeled vehicles – Safety
requirements – Part 2: Tail lifts for
passengers
Safety of industrial trucks –
Pedestrian controlled trucks – Part 1:
Stacker trucks
Safety of industrial trucks –
Pedestrian controlled trucks – Part 2:
Pallet trucks
Safety of industrial trucks – Pedestrian
propelled trucks – Part 4: Scissor lift
pallet-trucks

14. 6. 2002

–

–

31. 12. 2005

–

–

14. 6. 2002

–

–

14. 6. 2002

–

–

31. 12. 2005

–

–

SIST EN 1756-1:2002

SIST EN 1756-2:2004

SIST EN 1757-1:2002
SIST EN 1757-2:2002
SIST EN 1757-4:2004

Varnost vozil za talni transport
– Obratovanje v potencialno
eksplozivnih atmosferah – Uporaba v
območju vnetljivega plina, pare, megle
in prahu
Dvižne ploščadi – Dvižne ploščadi,
nameščene na cestna vozila
– Varnostne zahteve – 1. del: Tovorne
dvižne ploščadi
Dvižne ploščadi – Dvižne ploščadi,
nameščene na cestna vozila
– Varnostne zahteve – 2. del: Dvižne
ploščadi za potnike
Varnost vozil za talni transport
– Ročno gnana vozila – 1. del:
Skladalniki
Varnost vozil za talni transport
– Ročno gnana vozila – 2. del: Paletni
viličarji
Varnost vozil za talni transport
– Ročno gnana vozila – 4. del: Vozički
s škarjasto dvigalko

EN 1756-1:2001

EN 1756-2:2004

EN 1757-1:2001
EN 1757-2:2001
EN 1757-4:2003

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 17261:1999/
A1:2004
SIST EN 1726-2:2002 Varnost vozil za talni transport
– Samognana vozila z nosilnostjo do
vključno 10 000 kg in vlečna vozila z
vlečno silo do vključno 20 000 N – 2.
del: Dodatne zahteve za viličarje z
dvigajočim mestom upravljavca ter
viličarje, posebej razvite za vožnjo z
dvignjenim bremenom

84 / 18. 9. 2007

Opozorilo: Uporabnike standarda
EN 1726-1 obveščamo, da standard
ne obravnava nevarnosti, ki jim je
izpostavljen upravljavec v primeru,
da se tovornjak v nesreči prevrne.
Standard v tem pogledu ne ustvarja
domneve o skladnosti.
Dopolnilo A1:2004 k standardu
SIST EN 1726-1:1999

Oznaka referenčnega standarda

11640 /

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Naslov standarda

Oznaka referenčnega standarda

EN 1760-2:2001

SIST EN 1760-3:2004 Varnost strojev – Tlačno občutljive
zaščitne naprave – 3. del: Splošna
načela za načrtovanje in preskušanje
tlačno občutljivih odbojnikov, plošč, žic
in podobnih naprav
SIST EN 1760Popravek AC:2006 k standardu
3:2004/
SIST EN 1760-3:2004
AC:2006
SIST EN 1777:2005
Hidravlične ploščadi (HPs) za gasilske
in reševalne enote – Varnostne
zahteve in preskušanje
SIST EN 1804-1:2002 Stroji za podzemno pridobivanje
– Varnostne zahteve za hidravlično
nosilno podporje – 1. del: Deli
podporja in splošne zahteve

EN 1760-3:2004

SIST EN 1804-2:2002 Stroji za podzemno pridobivanje
– Varnostne zahteve za hidravlično
nosilno podporje – 2. del: Deli
hidravličnih stojk in potisnih cilindrov
SIST EN 1804-3:2006 Stroji za podzemne rudnike
– Varnostne zahteve za hidravlično
podporje – 3. del: Hidravlični krmilni
sistemi
SIST EN 1807:2000
Varnost lesnoobdelovalnih strojev
– Tračne žage
SIST EN 1808:2000
Varnostne zahteve za viseče dvižne
naprave – Konstrukcijski izračuni,
kriteriji stabilnosti, izvedbe – Preskusi

EN 1804-2:2001

EN 1760-3:2004/
AC:2006
EN 1777:2004
EN 1804-1:2001

EN 1804-3:2006

EN 1807:1999
EN 1808:1999

Hydraulic platforms (HPs) for fire
fighting and rescue services – Safety
requirements and testing
Machines for underground
mines – Safety requirements for
hydraulic powered roof supports
– Part 1: Support units and general
requirements
Machines for underground mines
– Safety requirements for hydraulic
powered roof supports – Part 2:
Power set legs and rams
Machines for underground mines
– Safety requirements for hydraulic
powered roof supports – Part 3:
Hydraulic control systems
Safety of woodworking machines
– Band sawing machines
Safety requirements on Suspended
Access Equipment – Design
calculations, stability criteria,
construction – Tests

13. 3. 1998

–

–

27. 11. 2001

–

–

31. 12. 2005

–

–

–

–

–

31. 12. 2005

–

–

24. 6. 2003

–

–

24. 6. 2003

–

–

To je prva objava

–

–

27. 11. 2001

–

–

5. 11. 1999

–

–

Stran

SIST EN 1760-2:2002 Varnost strojev – Varovalne naprave,
občutljive na tlak – 2. del: Splošna
načela načrtovanja in preskušanja
robov in drogov, občutljivih na dotik

Safety of machinery – Pressure
sensitive protective devices – Part 1:
General principles for the design and
testing of pressure sensitive mats and
pressure sensitive floors
Safety of machinery – Pressure
sensitive protective devices – Part 2:
General principles for the design and
testing of pressure sensitive edges
and pressure sensitive bars
Safety of machinery – Pressure
sensitive protective devices – Part 3:
General principles for the design and
testing of pressure sensitive bumpers,
plates, wires and similar devices
Corrigendum AC:2006 to
EN 1760-3:2004
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EN 1760-1:1997

Opomba 1

Št.

SIST EN 1760-1:2000 Varnost strojev – Varovalne naprave,
občutljive na tlak – 1. del: Splošna
načela za načrtovanje in preskušanje
preprog in podov, občutljivih na tlak

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

11641

Oznaka referenčnega standarda

–

10. 3. 2001

–

–

31. 12. 2005

–

–

11. 6. 1999

–

–

11. 6. 1999

–

–

14. 6. 2002

–

–

31. 12. 2005

Opomba 3

(31. 12. 2005)

To je prva objava

Opomba 3

8. 5. 2007

Varnost strojev – Integralna
razsvetljava strojev
SIST EN 1845:2000
Stroji za izdelavo čevljev – Stroji
za oblikovanje čevljev – Varnostne
zahteve
SIST EN 1846-2:2002 Gasilska in reševalna vozila – 2.
del: Splošne zahteve – Varnost in
obnašanje pri uporabi

EN 1837:1999

SIST EN 18462:2002/
A1:2005
SIST EN 18462:2002/
A2:2006
SIST EN 18462:2002/
A1:2005/AC:2007
SIST EN 18462:2002/
AC:2007

Dopolnilo A1:2005 k standardu
SIST EN 1846-2:2002

EN 1846-2:2001/
A1:2004

Dopolnilo A2:2006 k standardu
SIST EN 1846-2:2002

EN 1846-2:2001/
A2:2006

Amendment A2:2006 to
EN 1846-2:2001

Popravek AC:2007 k standardu
SIST EN 1846-2:2002/
A1:2005
Popravek AC:2007 k standardu
SIST EN 1846-2:2002

EN 1846-2:2001/
A1:2004/AC:2007

Corrigendum AC:2007 to
EN 1846-2:2001/A1:2004

–

–

–

EN 1846-2:2001/
AC:2007

Corrigendum AC:2007 to
EN 1846-2:2001

–

–

–

SIST EN 1837:1999

EN 1845:1998
EN 1846-2:2001

Uradni list Republike Slovenije

–

Reciprocating internal combustion
engines – Safety requirements for
design and construction of engines
for use in potentially explosive
atmospheres – Part 1: Group II
engines for use in flammable gas and
vapour atmospheres
Reciprocating internal combustion
engines – Safety requirements for
design and construction of engines
for use in potentially explosive
atmospheres – Part 2: Group I
engines for use in underground
workings susceptible to firedamp
and/or combustible dust
Reciprocating internal combustion
engines – Safety requirements for
design and construction of engines
for use in potentially explosive
atmospheres – Part 3: Group II
engines for use in flammable dust
atmospheres
Safety of machinery – Integral lighting
of machines
Footwear manufacturing machines
– Footwear moulding machines
– Safety requirements
Firefighting and rescue service
vehicles – Part 2: Common
requirements – Safety and
performance
Amendment A1:2004 to
EN 1846-2:2001

84 / 18. 9. 2007

31. 12. 2005

Opomba 1

Št.

SIST EN 1834-1:2000 Batni motorji z notranjim zgorevanjem EN 1834-1:2000
– Splošne zahteve za načrtovanje in
konstruiranje motorjev za uporabo v
potencialno eksplozivnih atmosferah
– 1. del: Motorji skupine II za uporabo
v atmosferah z vnetljivim plinom in
paro
SIST EN 1834-2:2000 Batni motorji z notranjim zgorevanjem EN 1834-2:2000
– Splošne zahteve za načrtovanje in
konstruiranje motorjev za uporabo v
potencialno eksplozivnih atmosferah
– 2. del: Motorji skupine I za uporabo
v podzemnih deloviščih, ki jih ogroža
jamski eksplozivni plin in/ali vnetljiv
prah
SIST EN 1834-3:2000 Batni motorji z notranjim zgorevanjem EN 1834-3:2000
– Splošne zahteve za načrtovanje in
konstruiranje motorjev za uporabo v
potencialno eksplozivnih atmosferah
– 3. del: Motorji skupine II za uporabo
v atmosferah z vnetljivim prahom

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

11642 /

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Naslov standarda

SIST EN 1846-3:2003 Gasilska in reševalna vozila – 3. del:
Trajno vgrajena oprema – Varnost in
zahteve za obnašanje v uporabi

Oznaka referenčnega standarda

EN 1846-3:2002

SIST EN 1853:1999

Kmetijski stroji – Prikolice z dvižnim
EN 1853:1999
kesonom – Varnost
SIST EN 1870-1:2000 Varnost lesnoobdelovalnih strojev
EN 1870-1:1999
– Krožne žage – 1. del: Delovne mize
(s podajalno mizo ali brez nje) in žage
za rezanje na mero
SIST EN 1870-2:2000 Varnost lesnoobdelovalnih strojev
– Krožne žage – 2. del: Horizontalni
in vertikalni krožni žagalni stroji za
razrez plošč
SIST EN 1870-3:2002 Varnost lesnoobdelovalnih strojev
– Krožne žage – 3. del: Namizne
krožne žage in kombinirane krožne
žage z delovno mizo

EN 1870-2:1999

SIST EN 1870-4:2002 Varnost lesnoobdelovalnih strojev
– Krožne žage – 4. del: Večlistne
krožne žage z ročnim podajanjem
in/ali odvzemom

EN 1870-4:2001

EN 1870-3:2001

EN 1870-7:2002

14. 8. 2003

–

–

5. 11. 1999

–

–

10. 3. 2001

–

–

20. 4. 2004

–

–

14. 6. 2002

–

–

14. 6. 2002

–

–

24. 6. 2003

–

–

24. 6. 2003

–

–

14. 6. 2002

–

–

84 / 18. 9. 2007 /
Stran

11643

SIST EN 1870-7:2002 Varnost lesnoobdelovalnih strojev
– Krožne žage – 7. del: Enolistne
žage za razrez hlodov z vgrajeno
podajalno mizo in ročnim podajanjem
in/ali odvzemom

Firefighting and rescue service
vehicles – Part 3: Permanently
installed equipment – Safety and
performance
Agricultural machinery – Trailers with
tipping body – Safety
Safety of woodworking machines
– Circular sawing machines – Part 1:
Circular saw benches (with and
without sliding table) and dimension
saws
Safety of woodworking machines
– Circular sawing machines – Part
2: Horizontal beam panel saws and
vertical panel saws
Safety of woodworking machines
– Circular sawing machines – Part 3:
Down cutting cross-cut saws and dual
purpose down cutting/circular saw
benches
Safety of woodworking machines
– Circular sawing machines – Part
4: Single and multi-blade rip sawing
machines with manual loading and/or
unloading
Safety of woodworking machines
– Circular sawing machines – Part 5:
Circular sawbenches/up-cutting crosscut sawing machines
Safety of woodworking machines
– Circular sawing machines – Part 6:
Circular sawing machines for firewood
and dual purpose circular sawing
machines for firewood/circular saw
benches, with manual loading and/or
unloading
Safety of woodworking machines
– Circular sawing machines – Part
7: Circular log sawing machine with
integrated feeding table and manual
loading and/or unloading

Opomba 1

Št.

SIST EN 1870-5:2003 Varnost lesnoobdelovalnih strojev
EN 1870-5:2002
– Krožne žage – 5. del: Delovne mize
za krožno žago/podmizni čelilniki in
stroji za prečni prerez
SIST EN 1870-6:2003 Varnost lesnoobdelovalnih strojev –
EN 1870-6:2002
Krožne žage – 6. del: Krožne žage za
drva in večnamenske žage za drva z
delovno mizo z ročnim posluževanjem

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Oznaka referenčnega standarda

EN 1870-9:2000

SIST EN 187010:2004

Varnost lesnoobdelovalnih
strojev – Krožne žage – 10. del:
Enojne zajeralne avtomatske in
polavtomatske žage za prečni prerez

EN 1870-10:2003

SIST EN 187010:2004/
AC:2007
SIST EN 187011:2004

Popravek AC:2007 k standardu
SIST EN 1870-10:2004

EN 1870-10:2003/
AC:2006

Varnost lesnoobdelovalnih strojev –
Krožne žage – 11. del: Polavtomatski
in avtomatski konzolni čelilnik z enim
agregatom

EN 1870-11:2003

SIST EN 187011:2004/
AC:2007
SIST EN 187012:2004

Popravek AC:2007 k standardu
SIST EN 1870-11:2004

EN 1870-11:2003/
AC:2006

Varnost lesnoobdelovalnih strojev
– Krožne žage – 12. del: Nihalni
čelilnik
Popravek AC:2007 k standardu
SIST EN 1870-12:2004

EN 1870-12:2003

Varnost lesnoobdelovalnih strojev
– Krožne žage – 15. del: Večlistne
krožne žage (čelilniki) z mehanskim
pomikom obdelovanca in ročnim
podajanjem in/ali odvzemom
Varnost lesnoobdelovalnih strojev
– Krožne žage – 16. del: Dvojne
zajeralne žage za V-rezanje

EN 1870-15:2004

SIST EN 187012:2004/
AC:2007
SIST EN 187015:2005

SIST EN 187016:2005

EN 1870-12:2003/
AC:2006

EN 1870-16:2005

–

–

27. 11. 2001

–

–

31. 12. 2005

–

–

–

–

–

Safety of woodworking machines
– Circular sawing machines – Part
11: Semi-automatic and automatic
horizontal cross-cut sawing machines
with one saw unit (radial arm saws)
Corrigendum AC:2006 to
EN 1870-11:2003

31. 12. 2005

–

–

–

–

–

Safety of woodworking machines
– Circular sawing machines – Part 12:
Pendulum cross-cut sawing machines
Corrigendum AC:2006 to
EN 1870-12:2003

31. 12. 2005

–

–

–

–

–

Safety of woodworking machines
– Circular sawing machines – Part 15:
Multiblade cross-cut sawing machines
with integrated feed of the workpiece
and manual loading and/or unloading
Safety of woodworking machines
– Circular sawing machines – Part
16: Double mitre sawing machines for
V-cutting

31. 12. 2005

–

–

31. 12. 2005

–

–

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 1870-9:2000 Varnost lesnoobdelovalnih strojev
– Krožne žage – 9. del: Dvojne
zajeralne krožne žage z mehanskim
pomikom in ročnim podajanjem in/ali
odvzemom

14. 6. 2002

Safety of woodworking machines
– Circular sawing machines – Part
8: Single blade edging circular rip
sawing machines with power driven
saw unit and manual loading and/or
unloading
Safety of woodworking machines
– Circular sawing machines – Part
9: Double blade circular sawing
machines for cross-cutting with
integrated feed and with manual
loading and/or unloading
Safety of woodworking machines
– Circular sawing machines – Part
10: Single blade automatic and semiautomatic up-cutting cross-cut sawing
machines
Corrigendum AC:2006 to
EN 1870-10:2003
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EN 1870-8:2001

Opomba 1

Št.

SIST EN 1870-8:2002 Varnost lesnoobdelovalnih strojev
– Krožne žage – 8. del: Enolistne
obrezovalne krožne žage s pogonsko
enoto in ročnim podajanjem in/ali
odvzemom

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku
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Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Naslov standarda

Oznaka referenčnega standarda

SIST EN 1889-1:2004 Rudarski stroji za podzemna dela
EN 1889-1:2003
– Premični stroji za delo pod zemljo
– Varnost – 1. del: Vozila z gumijastimi
kolesi
SIST EN 1889-2:2004 Rudarski stroji za podzemna dela
EN 1889-2:2003
– Premični stroji za delo pod zemljo
– Varnost – 2. del: Tirne lokomotive
EN 1915-1:2001
EN 1915-2:2001

EN 1915-3:2004

EN 1915-4:2004

EN 1953:1998
EN 1974:1998

EN ISO 2151:2004/
AC:2006
EN ISO 2860:1999

–

–

20. 4. 2004

–

–

14. 6. 2002

–

–

14. 6. 2002

–

–

31. 12. 2005

–

–

31. 12. 2005

–

–

14. 11. 1998

–

–

15. 10. 1998

–

–

2. 8. 2006

–

–

–

–

–

5. 11. 1999

–

–

To je prva objava

EN ISO
2867:1998

8. 5. 2007

Stran

EN ISO 2867:2006

20. 4. 2004
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EN ISO 2151:2004

11645

Machines for underground mines
– Mobile machines working
underground – Safety – Part 1:
Rubber tyred vehicles
Machines for underground mines
– Mobile machines working
underground – Safety – Part 2: Rail
locomotives
Aircraft ground support equipment
– General requirements – Part 1:
Basic safety requirements
Aircraft ground support equipment
– General requirements – Part 2:
Stability and strength requirements,
calculations and test methods
Aircraft ground support equipment
– General requirements – Part 3:
Vibration measurement methods and
reduction
Aircraft ground support equipment
– General requirements – Part 4:
Noise measurement methods and
reduction
Atomising and spraying equipment
for coating materials – Safety
requirements
Food processing machinery – Slicing
machines – Safety and hygiene
requirements
Acoustics – Noise test code for
compressors and vacuum pumps
Engineering method (grade 2)
(ISO 2151:2004)
Corrigendum AC:2006 to
EN ISO 2151:2004
Earth-moving machinery – Minimum
access dimensions
(ISO 2860:1992)
Earth-moving machinery – Access
systems
(ISO 2867:2006)

Opomba 1

Št.

SIST EN 1915-1:2002 Podporna oprema na tleh za letalski
promet – Splošne zahteve – 1. del:
Osnovne varnostne zahteve
SIST EN 1915-2:2002 Podporna oprema na tleh za letalski
promet – Splošne zahteve – 2. del:
Stabilnostne in vzdržljivostne zahteve,
izračuni in preskusni postopki
SIST EN 1915-3:2005 Podporna oprema na tleh za letalski
promet – Splošne zahteve – 3. del:
Metode merjenja in zmanjševanje
vibracij
SIST EN 1915-4:2005 Podporna oprema na tleh za letalski
promet – Splošne zahteve – 4. del
Metode merjenja in zmanjševanje
hrupa
SIST EN 1953:2000
Razprševalna in brizgalna oprema
za prekrivne materiale – Varnostne
zahteve
SIST EN 1974:2000
Stroji za predelavo hrane – Stroji
za rezanje – Varnostne in higienske
zahteve
SIST EN ISO
Akustika – Postopek merjenja hrupa
2151:2004
kompresorjev in vakuumskih črpalk
– Inženirska metoda (2. stopnja)
(ISO 2151:2004)
SIST EN ISO
Popravek AC:2006 k standardu
2151:2004/AC:2006
SIST EN ISO 2151:2004
SIST EN ISO
Stroji za zemeljska dela – Minimalne
2860:2000
mere odprtin
(ISO 2860:1992)
SIST EN ISO
Stroji za zemeljska dela – Dostopi
2867:2007
(ISO 2867:2006)

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Oznaka referenčnega standarda

EN ISO 3164:1999

SIST EN ISO
3411:2000

Stroji za zemeljska dela – Telesne
mere upravljavca in minimalna
velikost upravljavčevega prostora
(ISO 3411:1995)
Stroji za zemeljska dela – Zaščita
pred padajočimi predmeti –
Laboratorijski preskusi in zahteve
(ISO 3449:2005)

EN ISO 3411:1999

SIST EN ISO
3450:2000

Stroji za zemeljska dela – Zavorni
sistemi vozil – Zahteve in preskusni
postopki
(ISO 3450:1996)

EN ISO 3450:1996

SIST EN ISO
3457:2004

Stroji za zemeljska dela – Varovala
– Definicije in zahteve
(ISO 3457:2003)
Akustika – Ugotavljanje ravni zvočnih
moči virov hrupa z zvočnim tlakom
– Precizijska metoda za odmevnice
(ISO 3741:1999)

EN ISO 3457:2003

SIST EN ISO
3449:2005

SIST EN ISO
3741:2001

SIST EN ISO 37432:1997

Popravek AC:2002 k standardu
SIST EN ISO 3741:1999
Akustika – Ugotavljanje ravni zvočnih
moči virov hrupa – Inženirske metode
za majhne premične vire v odmevnih
poljih – 1. del: Primerjalna metoda
v prostoru za preskušanje z zvočno
odbojnimi stenami
(ISO 3743-1:1994)
Akustika – Ugotavljanje ravni zvočnih
moči virov hrupa z merjenjem
zvočnega tlaka – Inženirske metode
za majhne premične vire v odmevnih
poljih – 2. del: Metode za posebne
odmevnice
(ISO 3743-2:1994)

EN ISO 3741:1999

EN ISO 3741:1999/
AC:2002
EN ISO 3743-1:1995

EN ISO 3743-2:1996

5. 11. 1999

–

–

5. 11. 1999

–

–

31. 12. 2005

EN 13627:2000

(31. 3. 2006)

15. 10. 1996

–

–

20. 4. 2004

EN ISO
3457:1995

(20. 4. 2004)

24. 6. 2003

EN 23741:1991

(24. 6. 2003)

–

–

–

8. 8. 1996

–

–

28. 11. 1996

–

–

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN ISO
3741:1999/AC:2002
SIST EN ISO 37431:1997

EN ISO 3449:2005

Earth-moving machinery – Laboratory
evaluations of protective structures
– Specifications for deflection-limiting
volume
(ISO 3164:1995)
Earth-moving machinery – Human
physical dimensions of operators and
minimum operator space envelope
(ISO 3411:1995)
Earth-moving machinery – Fallingobject protective structures –
Laboratory tests and performance
requirements
(ISO 3449:2005)
Earth-moving machinery – Braking
systems of rubber-tyred machines
– Systems and performance
requirements and test procedures
(ISO 3450:1996)
Earth-moving machinery – Guards
– Definitions and requirements
(ISO 3457:2003)
Acoustics – Determination of sound
power levels of noise sources using
sound pressure – Precision methods
for reverberation rooms
(ISO 3741:1999)
Corrigendum AC:2002 to
EN ISO 3741:1999
Acoustics – Determination of sound
power levels of noise sources
– Engineering methods for small,
movable sources in reverberant fields
– Part 1: Comparison method for
hard-walled test rooms
(ISO 3743-1:1994)
Acoustics – Determination of sound
power levels of noise sources using
sound pressure – Engineering
methods for small, movable sources
in reverberant fields – Part 2: Methods
for special reverberation test rooms
(ISO 3743-2:1994)

84 / 18. 9. 2007

Stroji za zemeljska dela – Preskus
zaščite – Mejno področje deformacije
(ISO 3164:1995)

Opomba 1

Št.

SIST EN ISO
3164:2000

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku
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Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Naslov standarda

Oznaka referenčnega standarda

SIST EN ISO
3745:2004/
AC:2006
SIST EN ISO
3746:1997

Popravek AC:2006 k standardu
SIST EN ISO 3745:2004

EN ISO 3745:2003/
AC:2006

Akustika – Ugotavljanje ravni zvočnih
moči virov hrupa z merjenjem
zvočnega tlaka – Informativna metoda
z merilno ploskvijo, sklenjeno okrog
vira hrupa nad odbojno ravnino
(ISO 3746:1995)
Popravek AC1:1997 k standardu
SIST EN ISO 3746:1997
Akustika – Ugotavljanje ravni zvočnih
moči virov hrupa z zvočnim tlakom
– Primerjalna metoda in situ
(ISO 3747:2000)

EN ISO 3746:1995

Akustika – Deklariranje in preverjanje
podatkov o emisiji hrupa naprav in
opreme
(ISO 4871:1996)
Akustika – Določanje zvočne moči,
ki jo v kanal sevajo ventilator in drugi
stroji za transport zraka – Metoda za
merjenje v kanalu
(ISO 5136:2003)
Traktorji ter kmetijski in gozdarski
stroji – Ščitniki za priključne gredi
– Preskusi trdnosti in obrabe ter
merila sprejemljivosti
(ISO 5674:2004, popravljena izdaja
2005-07-01)

EN ISO 4871:1996

SIST EN ISO
3746:1997/AC1:1997
SIST EN ISO
3747:2001

SIST EN ISO
4871:1997
SIST EN ISO
5136:2004

SIST EN ISO
5674:2007

EN ISO 3746:1995/
AC:1996
EN ISO 3747:2000

EN ISO 5136:2003

EN ISO 5674:2006

–

–

2. 8. 2006

–

–

–

–

–

Acoustics – Determination of sound
power levels of noise sources using
sound pressure – Survey method
using an enveloping measurement
surface over a reflecting plane
(ISO 3746:1995)
Corrigendum AC:1996 to
EN ISO 3746:1995
Acoustics – Determination of sound
power levels of noise sources using
sound pressure – Comparison method
for use in situ
(ISO 3747:2000)
Acoustics – Declaration and
verification of noise emission values
of machinery and equipment
(ISO 4871:1996)
Acoustics – Determination of sound
power radiated into a duct by fans and
other air-moving devices – In-duct
method
(ISO 5136:2003)
Tractors and machinery for agriculture
and forestry – Guards for power takeoff (PTO) drive-shafts – Strength and
wear tests and acceptance criteria
(ISO 5674:2004, corrected version
2005-07-01)

14. 2. 1996

–

–

–

–

–

14. 8. 2003

–

–

8. 5. 1997

–

–

20. 4. 2004

EN 25136:1993

(20. 4. 2004)

To je prva objava

EN 1152:1994

30. 4. 2007

11647

Akustika – Ugotavljanje ravni zvočnih EN ISO 3745:2003
moči virov hrupa – Precizijska metoda
za gluhe in polgluhe prostore
(ISO 3745:2003)

14. 2. 1996

Stran

SIST EN ISO
3745:2004

Acoustics – Determination of sound
power levels of noise sources using
sound pressure – Engineering method
in an essentially free field over a
reflecting plane
(ISO 3744:1994)
Acoustics – Determination of sound
power levels of noise sources using
sound pressure – Precision methods
for anechoic and hemi-anechoic
rooms
(ISO 3745:2003)
Corrigendum AC:2006 to
EN ISO 3745:2003

Opomba 1
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Akustika – Ugotavljanje ravni zvočnih EN ISO 3744:1995
moči virov hrupa z merjenjem
zvočnega tlaka – Inženirska metoda v
pretežno prostem polju nad odbojno
ravnino (ISO 3744:1994)

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Št.

SIST EN ISO
3744:1997

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Oznaka referenčnega standarda

SIST EN ISO
6683:2005

Stroji za zemeljska dela – Varnostni
pasovi in njihova pritrdišča –
Zahtevane lastnosti in preskusi
(ISO 6683:2005)
Stroji za zemeljska dela
– Laboratorijski postopek za
ovrednotenje vibracij voznikovega
sedeža
(ISO 7096:2000)
Akustika – Laboratorijski merilni
postopki za dušilnike v kanalih in
elementih za dovod in odvod zraka
– Dodano dušenje, hrup zaradi
pretoka in padec celotnega tlaka
(ISO 7235:2003)
Osnovne meritve človeškega telesa
za tehnološko načrtovanje
(ISO 7250:1996)
Ergonomija – Nevarnostni signali
za javna in delovna mesta – Slišni
nevarnostni signali
(ISO 7731:2003)
Varnostne zahteve za stroje za
kemično čiščenje, ki uporabljajo
perkloretilen
(ISO 8230: 1997)
Gnana ročna orodja – Meritve vibracij
na ročajih – 4. del: Brusilniki
(ISO 8662-4:1994)

EN ISO 6683:2005

SIST EN ISO
7096:2000

SIST EN ISO
7235:2004

SIST EN ISO
7250:2000
SIST EN ISO
7731:2006
SIST EN ISO
8230:2000
SIST EN ISO 86624:2000

EN ISO 7096:2000

Earth-moving machinery – Zones of
comfort and reach for controls
(ISO 6682:1986 including Amendment
1:1989)
Earth-moving machinery – Seat
belts and seat belt anchorages
– Performance requirements and tests
(ISO 6683:2005)
Earth-moving machinery – Laboratory
evaluation of operator seat vibration
(ISO 7096:2000)

8. 8. 1996

–

–

31. 12. 2005

EN ISO
6683:1999

(31. 12. 2005)

14. 6. 2002

–

–

EN ISO 7235:2003

Acoustics – Laboratory measurement
procedures for ducted silencers and
air-terminal units – Insertion loss, flow
noise and total pressure loss
(ISO 7235:2003)

20. 4. 2004

EN ISO
7235:1995

(20. 4. 2004)

EN ISO 7250:1997

Basic human body measurements for
technological design
(ISO 7250:1996)
Ergonomics – Danger signals for
public and work areas – Auditory
danger signals
(ISO 7731:2003)
Safety requirements for dry-cleaning
machines using perchloroethylene
(ISO 8230:1997)

13. 3. 1998

–

–

31. 12. 2005

EN 457:1992

(31. 3. 2006)

13. 6. 1998

–

–

8. 8. 1996

–

–

14. 2. 1996

–

–

13. 3. 1998

–

–

EN ISO 7731:2005

EN ISO 8230:1997

EN ISO 8662-4:1995

SIST EN ISO 86626:2000

Gnana ročna orodja – Meritve vibracij
na ročajih – 6. del: Udarni vrtalniki
(ISO 8662-6:1994)

EN ISO 8662-6:1995

SIST EN ISO 86627:2000

Gnana ročna orodja – Meritve vibracij
na ročajih – 7. del: Vijači, izvijači in
privijala z udarnim, impulznim ali
zobniškim pogonom
(ISO 8662-7:1997)

EN ISO 8662-7:1997

Hand-held portable power tools
– Measurement of vibrations at the
handle – Part 4: Grinders
(ISO 8662-4:1994)
Hand-held portable power tools
– Measurement of vibrations at the
handle – Part 6: Impact drills
(ISO 8662-6:1994)
Hand-held portable power tools
– Measurement of vibrations at
the handle – Part 7: Wrenches,
screwdrivers and nut runners with
impact, impulse or ratchet action
(ISO 8662-7:1997)

Uradni list Republike Slovenije

EN ISO 6682:1995
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Stroji za zemeljska dela – Območje
udobja in dosega nadzora
(ISO 6682:1986 + Dopolnilo 1:1989)

Opomba 1

Št.

SIST EN ISO
6682:2000

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku
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Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN ISO 86628:2000

SIST EN ISO 86629:2000
SIST EN ISO 866210:2000
SIST EN ISO 866210:2000/
AC:2004
SIST EN ISO 866212:2000

Naslov standarda

Oznaka referenčnega standarda

Gnana ročna orodja – Meritve vibracij EN ISO 8662-8:1997
na ročajih – 8. del: Orodja za poliranje
ter rotacijski, vibracijski in izsredni
brusilniki
(ISO 8662-8:1997)
Gnana ročna orodja – Meritve vibracij EN ISO 8662-9:1996
na ročajih – 9. del: Tolkači
(ISO 8662-9:1996)
Gnana ročna orodja – Merjenje
vibracij na ročaju – 10. del: Sekalniki
in škarje
(ISO 8662-10:1998)
Popravek AC:2004 k standardu
SIST EN ISO 8662-10:2000

EN ISO 8662-10:1998

EN ISO 8662-10:1998/
AC:2002

Gnana ročna orodja – Meritve vibracij EN ISO 8662-12:1997
na ročajih – 12. del: Žage in pile s
povratnim gibanjem in žage z nihajnim
ali krožnim gibanjem
(ISO 8662-12:1997)

Popravek AC:2000 k standardu
SIST EN ISO 8662-13:2000

EN ISO 8662-13:1997/
AC:1998

Gnana ročna orodja – Meritve vibracij
na ročajih – 14. del: Orodje za
obdelavo kamna
(ISO 8662-14:1996)

EN ISO 8662-14:1996

SIST EN ISO 96141:1997

Akustika – Ugotavljanje ravni zvočnih
moči virov hrupa z merjenjem jakosti
zvoka – 1. del: Merjenje na diskretnih
točkah
(ISO 9614-1:1993)
Akustika – Ugotavljanje ravni zvočnih
moči virov hrupa z merjenjem jakosti
zvoka – 3. del: Precizijska metoda
zveznega merjenja po ploskvi
(ISO 9614-3:2002)

EN ISO 9614-1:1995

SIST EN ISO 96143:2003

EN ISO 9614-3:2002

–

8. 5. 1997

–

–

24. 6. 2003

–

–

–

–

–

Hand-held portable power tools
– Measurement of vibrations at the
handle – Part 12: Saws and files with
reciprocating action and saws with
oscillating or rotating action
(ISO 8662-12:1997)
Hand-held portable power tools
– Measurement of vibrations at the
handle – Part 13: Die grinders
(ISO 8662-13:1997)
Corrigendum AC:1998 to
EN ISO 8662-13:1997

13. 3. 1998

–

–

13. 3. 1998

–

–

–

–

–

Hand-held portable power tools
– Measurement of vibrations at the
handle – Part 14: Stone-working tools
and needle scalers
(ISO 8662-14:1996)
Acoustics – Determination of sound
power levels of noise sources
using sound intensity – Part 1:
Measurements at discrete points
(ISO 9614-1:1993)
Acoustics – Determination of sound
power levels of noise sources using
sound intensity – Part 3: Precision
method for measurement by scanning
(ISO 9614-3:2002)

8. 5. 1997

–

–

8. 8. 1996

–

–

14. 8. 2003

–

–

11649

SIST EN ISO 866213:2000/
AC:2000
SIST EN ISO 866214:2000

–

Stran

EN ISO 8662-13:1997

13. 3. 1998

Opomba 1
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Gnana ročna orodja – Meritve vibracij
na ročajih – 13. del: Brusilniki
(ISO 8662-13:1997)

Hand-held portable power tools
– Measurement of vibrations at the
handle – Part 8: Polishers and rotary,
orbital and random orbital sanders
(ISO 8662-8:1997)
Hand-held portable power tools
– Measurement of vibrations at the
handle – Part 9: Rammers
(ISO 8662-9:1996)
Hand-held portable power tools
– Measurement of vibrations at the
handle – Part 10: Nibblers and shears
(ISO 8662-10:1998)
Corrigendum AC:2002 to
EN ISO 8662-10:1998

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Št.

SIST EN ISO 866213:2000

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN ISO 99024:2002
SIST EN ISO 99025:2002
SIST EN ISO 99026:2002
SIST EN ISO 99027:2002
SIST EN ISO 102181:2006

SIST EN ISO 104722:2000
SIST EN ISO 104723:2000

Tekstilni stroji – Navodila za merjenje
hrupa – 7. del: Stroji za barvanje in
končno obdelavo
(ISO 9902-7:2001)
Roboti za industrijska okolja –
Varnostne zahteve – 1. del: Robot
(ISO 10218-1:2006)
Varnostne zahteve za industrijske
stroje za nego perila – 1. del: Splošne
zahteve
(ISO 10472-1:1997)
Varnostne zahteve za industrijske
stroje za nego perila – 2. del: Pralniki
in ožemalniki
(ISO 10472-2:1997)
Varnostne zahteve za industrijske
stroje za nego perila – 3. del:
Tunelske linije za pranje, vključno s
stroji –komponentami
(ISO 10472-3:1997)

EN ISO 9902-7:2001

EN ISO 9902-2:2001

EN ISO 9902-3:2001

EN ISO 9902-4:2001

EN ISO 9902-5:2001

EN ISO 9902-6:2001

EN ISO 10218-1:2006
EN ISO 10472-1:1997

EN ISO 10472-2:1997

EN ISO 10472-3:1997

Textile machinery – Noise test code
– Part 1: Common requirements
(ISO 9902-1:2001)
Textile machinery – Noise test code
– Part 2: Spinning preparatory and
spinning machinery
(ISO 9902-2:2001)
Textile machinery – Noise test code
– Part 3: Nonwoven machinery
(ISO 9902-3:2001)

27. 11. 2001

–

–

27. 11. 2001

–

–

27. 11. 2001

–

–

Textile machinery – Noise test code
– Part 4: Yarn processing, cordage
and rope manufacturing machinery
(ISO 9902-4:2001)
Textile machinery – Noise test code
– Part 5: Weaving and knitting
preparatory machinery
(ISO 9902-5:2001)
Textile machinery – Noise test code
– Part 6: Fabric manufacturing
machinery
(ISO 9902-6:2001)
Textile machinery – Noise test
code – Part 7: Dyeing and finishing
machinery
(ISO 9902-7:2001)
Robots for industrial environments
– Safety requirements – Part 1: Robot
(ISO 10218-1:2006)
Safety requirements for industrial
laundry machinery – Part 1: Common
requirements
(ISO 10472-1:1997)
Safety requirements for industrial
laundry machinery – Part 2: Washing
machines and washer-extractors
(ISO 10472-2:1997)
Safety requirements for industrial
laundry machinery – Part 3: Washing
tunnel lines including component
machines
(ISO 10472-3:1997)

27. 11. 2001

–

–

27. 11. 2001

–

–

27. 11. 2001

–

–

27. 11. 2001

–

–

To je prva objava

EN 775:1992

8. 5. 2007

13. 6. 1998

–

–

13. 6. 1998

–

–

13. 6. 1998

–

–

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN ISO 104721:2000

EN ISO 9902-1:2001

Opomba 1

84 / 18. 9. 2007

SIST EN ISO 99023:2002

Tekstilni stroji – Navodila za merjenje
hrupa – 1. del: Splošne zahteve
(ISO 9902-1:2001)
Tekstilni stroji – Navodila za merjenje
hrupa – 2. del: Stroji za pripravo preje
in predenje
(ISO 9902-2:2001)
Tekstilni stroji – Navodila za merjenje
hrupa – 3. del: Stroji, ki niso
namenjeni tkanju
(ISO 9902-3:2001)
Tekstilni stroji – Navodila za merjenje
hrupa – 4. del: Stroji za obdelavo
preje sukanca in vrvi
(ISO 9902-4:2001)
Tekstilni stroji – Navodila za merjenje
hrupa – 5. del: Pripravljalni stroji za
tkanje in pletenje
(ISO 9902-5:2001)
Tekstilni stroji – Navodila za merjenje
hrupa – 6. del: Tkalni stroji
(ISO 9902-6:2001)

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Št.

SIST EN ISO 99022:2002

Oznaka referenčnega standarda

11650 /

SIST EN ISO 99021:2002

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN ISO 104724:2000
SIST EN ISO 104725:2000

SIST EN ISO 104726:2000
SIST EN ISO
10821:2005
SIST EN ISO 111021:2000

Naslov standarda

Varnostne zahteve za industrijske
stroje za nego perila – 4. del: Zračni
sušilniki
(ISO 10472-4:1997)
Varnostne zahteve za industrijske
stroje za nego perila – 5. del:
Površinski likalniki, strežniki in
zlagalniki
(ISO 10472-5:1997)
Varnostne zahteve za industrijske
stroje za nego perila – 6. del: Likalne
in talilne stiskalnice
(ISO 10472-6:1997)
Industrijski šivalni stroji – Varnostne
zahteve za šivalne stroje, enote in
sisteme
(ISO 10821:2005)
Batni motorji z notranjim zgorevanjem
– Ročna štartna naprava – 1. del:
Varnostne zahteve in preskušanja
(ISO 11102-1:1997)

Oznaka referenčnega standarda

Opomba 1

EN ISO 10472-5:1997

Safety requirements for industrial
laundry machinery – Part 5: Flatwork
ironers, feeders and folders
(ISO 10472-5:1997)

13. 6. 1998

–

–

EN ISO 10472-6:1997

Safety requirements for industrial
laundry machinery – Part 6: Ironing
and fusing presses
(ISO 10472-6:1997)
Industrial sewing machines – Safety
requirements for sewing machines,
units and systems
(ISO 10821:2005)
Reciprocating internal combustion
engines – Handle starting equipment
– Part 1: Safety requirements and
tests
(ISO 11102-1:1997)
Reciprocating internal combustion
engines – Handle starting equipment
– Part 2: Method of testing the angle
of disengagement
(ISO 11102-2:1997)
Textile machinery – Safety
requirements – Part 1: Common
requirements
(ISO 11111-1:2005)
Textile machinery – Safety
requirements – Part 2: Spinning
preparatory and spinning machines
(ISO 11111-2:2005)
Textile machinery – Safety
requirements – Part 3: Nonwoven
machinery
(ISO 11111-3:2005)
Textile machinery – Safety
requirements – Part 4: Yarn
processing, cordage and rope
manufacturing machinery
(ISO 11111-4:2005)

13. 6. 1998

–

–

31. 12. 2005

–

–

13. 3. 1998

–

–

13. 3. 1998

–

–

31. 12. 2005

EN ISO
11111:1995

(31. 12. 2005)

31. 12. 2005

EN ISO
11111:1995

(31. 12. 2005)

31. 12. 2005

EN ISO
11111:1995

(31. 12. 2005)

31. 12. 2005

EN ISO
11111:1995

(31. 12. 2005)

EN ISO 10821:2005

EN ISO 11102-1:1997

SIST EN ISO 111111:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve
– 1. del: Splošne zahteve
(ISO 11111-1:2005)

EN ISO 11111-1:2005

SIST EN ISO 111112:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve
– 2. del: Stroji za pripravo predenja in
predilni stroji
(ISO 11111-2:2005)
Tekstilni stroji – Varnostne zahteve
– 3. del: Stroji, ki niso namenjeni
tkanju
(ISO 11111-3:2005)
Tekstilni stroji – Varnostne zahteve
– 4. del: Stroji za obdelavo preje ter
izdelavo sukanca in vrvi
(ISO 11111-4:2005)

EN ISO 11111-2:2005

EN ISO 11111-3:2005

EN ISO 11111-4:2005

11651

–

Stran

–

84 / 18. 9. 2007 /

13. 6. 1998

Št.

Safety requirements for industrial
laundry machinery – Part 4: Air dryers
(ISO 10472-4:1997)

Batni motorji z notranjim zgorevanjem EN ISO 11102-2:1997
– Ročna štartna naprava – 2. del:
Metoda preskušanja prostega kota
(ISO 11102-2:1997)

SIST EN ISO 111114:2005

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

EN ISO 10472-4:1997

SIST EN ISO 111022:2000

SIST EN ISO 111113:2005

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN ISO
11145:2006
SIST EN ISO
11200:1997

EN ISO 11111-6:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve
EN ISO 11111-7:2005
– 7. del: Stroji za barvanje in končno
dodelavo
(ISO 11111-7:2005)
Optika in fotonska tehnologija
EN ISO 11145:2006
– Laserji in z laserji povezana oprema
– Slovar in simboli
(ISO 11145:2006)
Akustika – Emisija hrupa naprav
EN ISO 11200:1995
in opreme – Smernice za uporabo
temeljnih standardov za ugotavljanje
emisijske ravni zvočnega tlaka
na mestu delovanja in na drugih
opredeljenih mestih
(ISO 11200:1995)
Popravek AC:1999 k standardu
SIST EN ISO 11200:1997

EN ISO 11200:1995/
AC:1997

Akustika – Emisija hrupa naprav in
opreme – Merjenje ravni zvočnega
tlaka na mestu delovanja in na drugih
opredeljenih mestih – Inženirska
metoda v pretežno prostem zvočnem
polju nad odbojno ravnino
(ISO 11201:1995)

EN ISO 11201:1995

SIST EN ISO
11201:1997/
AC:1999
SIST EN ISO
11202:1997

Popravek AC:1999 k standardu
SIST EN ISO 11201:1997

EN ISO 11201:1995/
AC:1997

Akustika – Emisija hrupa naprav in
opreme – Merjenje emisijske ravni
zvočnega tlaka na mestu delovanja
in na drugih opredeljenih mestih
– Informativna metoda na mestu
vgradnje
(ISO 11202:1995)

EN ISO 11202:1995

31. 12. 2005

EN ISO
11111:1995

(31. 12. 2005)

31. 12. 2005

EN ISO
11111:1995

(31. 12. 2005)

31. 12. 2005

EN ISO
11111:1995

(31. 12. 2005)

To je prva objava

EN ISO
11145:2001

8. 5. 2007

15. 10. 1996

–

–

–

–

–

Acoustics – Noise emitted by
machinery and equipment
– Measurement of emission sound
pressure levels at a work station
and at other specified positions –
Engineering method in an essentially
free field over a reflecting plane
(ISO 11201:1995)
Corrigendum AC:1997 to
EN ISO 11201:1995

15. 10. 1996

–

–

–

–

–

Acoustics – Noise emitted by
machinery and equipment
– Measurement of emission sound
pressure levels at a work station and
at other specified positions – Survey
method in situ
(ISO 11202:1995)

15. 10. 1996

–

–

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN ISO
11200:1997/
AC:1999
SIST EN ISO
11201:1997

Textile machinery – Safety
requirements – Part 5: Preparatory
machinery to weaving and knitting
(ISO 11111-5:2005)
Textile machinery – Safety
requirements – Part 6: Fabric
manufacturing machinery
(ISO 11111-6:2005)
Textile machinery – Safety
requirements – Part 7: Dyeing and
finishing machinery
(ISO 11111-7:2005)
Optics and photonics – Lasers and
laser-related equipment – Vocabulary
and symbols
(ISO 11145:2006)
Acoustics – Noise emitted by
machinery and equipment
– Guidelines for the use of basic
standards for the determination of
emission sound pressure levels at
a work station and other specified
positions
(ISO 11200:1995)
Corrigendum AC:1997 to
EN ISO 11200:1995

Opomba 1

84 / 18. 9. 2007

SIST EN ISO 111117:2005

EN ISO 11111-5:2005

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Št.

SIST EN ISO 111116:2005

Tekstilni stroji – Varnostne zahteve
– 5. del: Stroji za pripravo za tkanje in
pletenje
(ISO 11111-5:2005)
Tekstilni stroji – Varnostne zahteve
– 6. del: Tkalni stroji
(ISO 11111-6:2005)

Oznaka referenčnega standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

11652 /

SIST EN ISO 111115:2005

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Naslov standarda

SIST EN ISO
11202:1995/
AC:2004
SIST EN ISO
11203:1997

Popravek AC:2004 k standardu
SIST EN ISO 11202:1995

SIST EN ISO
11204:1997

Akustika – Emisija hrupa naprav in
opreme – Merjenje emisijske ravni
zvočnega tlaka na mestu delovanja
in na drugih opredeljenih mestih
– Metoda z upoštevanjem popravkov
zaradi okolja
(ISO 11204:1995)
Popravek AC:1999 k standardu
SIST EN ISO 11204:1997

SIST EN ISO
11204:1997/
AC:1999
SIST EN ISO
11205:2004

Akustika – Emisija hrupa naprav in
EN ISO 11203:1995
opreme – Ugotavljanje emisijske ravni
zvočnega tlaka na mestu delovanja in
na drugih opredeljenih mestih z ravni
zvočne moči
(ISO 11203:1995)
EN ISO 11204:1995

EN ISO 11204:1995/
AC:1997

Akustika – Emisija hrupa naprav
EN ISO 11205:2003
in opreme – Inženirska metoda za
ugotavljanje emisijske ravni zvočnega
tlaka na mestu delovanja in na drugih
opredeljenih mestih z merjenjem
jakosti zvoka
(ISO 11205:2003)
Popravek AC:2006 k standardu
SIST EN ISO 11205:2004

EN ISO 11205:2003/
AC:2006

–

–

15. 10. 1996

–

–

15. 10. 1996

–

–

–

–

–

Acoustics – Noise emitted by
machinery and equipment
– Engineering method for the
determination of emission sound
pressure levels in situ at the work
station and at other specified positions
using sound intensity
(ISO 11205:2003)
Corrigendum AC:2006 to
EN ISO 11205:2003

2. 8. 2006

–

–

–

–

–

Lasers and laser-related equipment –
Laser device – Minimum requirements
for documentation
(ISO 11252:2004)
Acoustics – Determination of sound
insulation performances of enclosures
– Part 1: Measurements under
laboratory conditions (for declaration
purposes)
(ISO 11546-1:1995)

31. 12. 2005

EN 31252:1994

(31. 12. 2005)

15. 10. 1996

–

–

Acoustics – Noise emitted by
machinery and equipment
– Determination of emission sound
pressure levels at a work station and
at other specified positions from the
sound power level
(ISO 11203:1995)
Acoustics – Noise emitted by
machinery and equipment
– Measurement of emission sound
pressure levels at a work station and
at other specified positions – Method
requiring environmental corrections
(ISO 11204:1995)
Corrigendum AC:1997 to
EN ISO 11204:1995

Stran

Laserji in laserska oprema – Laserska EN ISO 11252:2004
naprava – Minimalne zahteve za
dokumentacijo
(ISO 11252:2004)
Akustika – Ugotavljanje zvočno
EN ISO 11546-1:1995
izolacijskih lastnosti okrovov – 1. del:
Merjenje v laboratorijskih razmerah
(ISO 11546-1:1995)

–

Corrigendum AC:1997 to
EN ISO 11202:1995

Opomba 1

84 / 18. 9. 2007 /

SIST EN ISO 115461:1997

EN ISO 11202:1995/
AC:1997

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Št.

SIST EN ISO
11205:2004/
AC:2006
SIST EN ISO
11252:2005

Oznaka referenčnega standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

11653

SIST EN ISO 116801:2001

SIST EN ISO 116801:2001/
AC:2004
SIST EN ISO 116802:2001

SIST EN ISO 116812:2007

Stroji za gozdarstvo – Varnostne
zahteve in preskušanje za motorne
žage za obvejevanje z drogom – 2.
del: Stroji z ločenim ali nahrbtnim
motornim pogonom
(ISO 11680-2:2000)
Popravek AC:2004 k standardu
SIST EN ISO 11680-2:2001

EN ISO 11680-2:2000

Stroji za gozdarstvo – Prenosne
motorne verižne žage – Varnostne
zahteve in preskušanje – 1. del: Žage
za nego gozda
(ISO 11681-1:2004)
Gozdarski stroji – Varnostne zahteve
za prenosne motorne verižne žage in
preskušanje –
2. del: Žage za nego dreves
(ISO 11681-2:2006)

EN ISO 11681-1:2004

EN ISO 11553-1:2005

EN ISO 11554:2006

EN ISO 11680-1:2000

EN ISO 11680-1:2000/
AC:2002

EN ISO 11680-2:2000/
AC:2002

EN ISO 11681-2:2006

15. 10. 1996

–

–

31. 12. 2005

EN 12626:1997

(31. 12. 2005)

To je prva objava

EN ISO
11554:2003

8. 5. 2007

14. 6. 2002

–

–

–

–

–

Machinery of forestry – Safety
requirements and testing for the polemounted powered pruners – Part 2:
Units for use with an independent or
back power source
(ISO 11680-2:2000)
Corrigendum AC:2002 to
EN ISO 11680-2:2000

14. 6. 2002

–

–

–

–

–

Machinery for forestry – Portable
chain-saw safety requirements and
testing – Part 1: Chain-saws for forest
service
(ISO 11681-1:2004)
Machinery for forestry – Portable
chain-saw safety requirements and
testing – Part 2: Chain-saws for tree
service
(ISO 11681-2:2006)

31. 12. 2005

EN 608:1994

(31. 12. 2005)

To je prva objava

EN ISO 116812:1998

8. 5. 2007

Acoustics – Determination of sound
insulation performances of enclosures
– Part 2: Measurements in situ (for
acceptance and verification purposes)
(ISO 11546-2:1995)
Safety of machinery – Laser
processing machines – Part 1:
General safety requirements
(ISO 11553-1:2005)
Optics and photonics – Lasers
and laser-related equipment – Test
methods for laser beam power,
energy and temporal characteristics
(ISO 11554:2006)
Machinery of forestry – Safety
requirements and testing for
pole-mounted powered pruners
– Part 1: Units fitted with an integral
combustion engine
(ISO 11680-1:2000)
Corrigendum AC:2002 to
EN ISO 11680-1:2000

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN ISO 116802:2001/
AC:2004
SIST EN ISO 116811:2004

EN ISO 11546-2:1995

Opomba 1

84 / 18. 9. 2007

SIST EN ISO
11554:2006

Akustika – Ugotavljanje zvočno
izolacijskih lastnosti okrovov – 2. del:
Terenska merjenja (za prevzem in
preverjanje)
(ISO 11546-2:1995)
Varnost strojev – Laserski obdelovalni
stroji – 1. del: Splošne varnostne
zahteve
(ISO 11553-1:2005)
Optika in fotonska tehnologija
– Laserji in laserska oprema
– Preskusne metode za moč žarka,
energijo in časovne karakteristike
(ISO 11554:2006)
Stroji za gozdarstvo – Varnostne
zahteve in preskušanje za motorne
žage za obvejevanje z drogom – 1.
del: Stroji z integriranim motorjem z
notranjim zgorevanjem
(ISO 11680-1:2000)
Popravek AC:2004 k standardu
SIST EN ISO 11680-1:2001

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Št.

SIST EN ISO 115531:2005

Oznaka referenčnega standarda

11654 /

SIST EN ISO 115462:1997

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN ISO 116881:1999
SIST EN ISO 116881:1999/
AC:2004
SIST EN ISO
11691:1997

SIST EN ISO
11806:1998

SIST EN ISO
11806:1998/
AC:1999
SIST EN ISO
11957:1999
SIST EN 12001:2004

Opomba 1

Akustika – Priporočila za konstruiranje EN ISO 11688-1:1998
tihih strojev in naprav – 1. del:
Načrtovanje
(ISO/TR 11688-1:1995)
Popravek AC:2004 k standardu
EN ISO 11688-1:1998/
SIST EN ISO 11688-1:1999
AC:1998

Acoustics – Recommended practice
for the design of low-noise machinery
and equipment – Part 1: Planning
(ISO/TR 11688-1:1995)
Corrigendum AC:1998 to
EN ISO 11688-1:1998

15. 10. 1998

–

–

–

–

–

Akustika – Merjenje dodanega
EN ISO 11691:1995
dušenja dušilnika zvoka v kanalu brez
pretoka – Laboratorijska informativna
metoda
(ISO 11691:1995)
Kmetijski in gozdarski stroji
EN ISO 11806:1997
– Prenosne motorne žage za nego in
motorne kose
(ISO 11806:1997)

Acoustics – Measurement of insertion
loss of ducted silencers without flow
– Laboratory survey method
(ISO 11691:1995)

14. 2. 1996

–

–

Agricultural and forestry machinery
– Portable hand-held combustion
engine driven brush cutters and grass
trimmers – Safety
(ISO 11806:1997)
Corrigendum AC:1998 to
EN ISO 11806:1997

23. 10. 1997

–

–

–

–

–

Acoustics – Determination of sound
insulation performance of cabins –
Laboratory and in situ measurements
(ISO 11957:1996)
Conveying, spraying and placing
machines for concrete and mortar
– Safety requirements
Acoustics – Noise emitted by
machinery and equipment – Rules
for the drafting and presentation of a
noise test code
(ISO 12001:1996)
Corrigendum AC:1997 to
EN ISO 12001:1996

8. 5. 1997

–

–

31. 12. 2005

–

–

8. 5. 1997

–

–

–

–

–

27. 11. 2001

–

–

14. 6. 2002

–

–

Popravek AC:1999 k standardu
SIST EN ISO 11806:1998

EN ISO 11806:1997/
AC:1998

Akustika – Ugotavljanje
EN ISO 11957:1996
zvočnoizolacijskih lastnosti kabin
– Merjenje v laboratoriju in na terenu
(ISO 11957:1996)
Stroji za transport, brizganje in
EN 12001:2003
polaganje betona in malte – Varnostne
zahteve
Akustika – Emisija hrupa naprav in
EN ISO 12001:1996
opreme – Pravila za oblikovanje in
pripravo pravil za merjenje hrupa
(ISO 12001:1996)
EN ISO 12001:1996/
AC:1997

Stroji za predelavo gume in plastike
– Drobilni stroji – 1. del: Varnostne
zahteve za rezalne drobilnike
Stroji za predelavo gume in plastike
– Drobilni stroji – 2. del: Varnostne
zahteve za iztiskovalne granulatorje

EN 12012-1:2000
EN 12012-2:2001

Rubber and plastics machines – Size
reduction machines – Part 1: Safety
requirements for blade granulators
Rubber and plastics machines
– Safety – Size reduction machines
– Part 2: Safety requirements for
strand pelletizers

11655

Popravek AC:1999 k standardu
SIST EN ISO 12001:1999

Stran

SIST EN 120122:2002

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

84 / 18. 9. 2007 /

SIST EN ISO
12001:1999/
AC:1999
SIST EN 120121:2000

Oznaka referenčnega standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Št.

SIST EN ISO
12001:1999

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Opomba 1

Amendment A1:2003 to
EN 12012-2:2001

31. 12. 2005

Opomba 3

(31. 12. 2005)

EN 12012-3:2001

Rubber and plastics machines – Size
reduction machines – Part 3: Safety
requirements for shredders
Plastics and rubber machines – Size
reduction machines – Part 4: Safety
requirements for agglomerators
Rubber and plastics machines –
Internal mixers – Safety requirements

27. 11. 2001

–

–

To je prva objava

–

–

27. 11. 2001

–

–

31. 12. 2005

EN 12016:1998

(30. 6. 2006)

10. 3. 2001

–

–

2. 8. 2006

–

–

27. 11. 2001

–

–

31. 12. 2005

–

–

–

–

–

14. 6. 2002

–

–

11. 6. 1999

–

–

31. 12. 2005

EN 292-1:1991

(31. 12. 2005)

EN 12012-4:2006
EN 12013:2000
EN 12016:2004

EN 12041:2000
EN 12042:2005
EN 12043:2000
EN 12044:2005

EN 12044:2005/
AC:2006
EN 12053:2001
EN 12077-2:1998
EN ISO 12100-1:2003

Electromagnetic compatibility
– Product family standard for lifts,
escalators and moving walks
– Immunity
Food processing machinery
– Moulders – Safety and hygiene
requirements
Food processing machinery
– Automatic dividers – Safety and
hygiene requirements
Food processing machinery
– Intermediate provers – Safety and
hygiene requirements
Footwear, leather and imitation leather
goods manufacturing machines
– Cutting and punching machines
– Safety requirements
Corrigendum AC:2006 to
EN 12044:2005
Safety of industrial trucks
– Test methods for measuring noise
emissions
Cranes safety – Requirements for
health and safety – Part 2: Limiting
and indicating devices
Safety of machinery – Basic concepts,
general principles for design – Part 1:
Basic terminology, methodology
(ISO 12100-1:2003)

Uradni list Republike Slovenije

EN 12012-2:2001/
A1:2003

84 / 18. 9. 2007

Stroji za predelavo gume in plastike
– Drobilni stroji – 3. del: Varnostne
zahteve za valjčne drobilnike
SIST EN 12012Stroji za predelavo gume in plastike
4:2007
– Drobilni stroji – 4. del: Varnostne
zahteve za aglomeratorje
SIST EN 12013:2000 Stroji za predelavo gume in plastike
– Notranji mešalniki – Varnostne
zahteve
SIST EN 12016:2005 Elektromagnetna združljivost –
Standard skupine izdelkov za dvigala,
tekoče stopnice in trakove za osebe
(steze) – Odpornost proti motnjam
SIST EN 12041:2001 Stroji za predelavo hrane –
Oblikovalniki – Varnostne in higienske
zahteve
SIST EN 12042:2006 Stroji za predelavo hrane – Avtomatski
razdeljevalniki – Varnostne in
higienske zahteve
SIST EN 12043:2002 Stroji za predelavo hrane – Vmesni
podajalniki testa – Varnostne in
higienske zahteve
SIST EN 12044:2005 Stroji za izdelavo obutve, izdelkov iz
usnja in njegovih imitacij – Stroji za
rezanje in izsekavanje – Varnostne
zahteve
SIST EN 12044:2005/ Popravek AC:2007 k standardu
AC:2007
SIST EN 12044:2005
SIST EN 12053:2002 Varnost vozil za talni transport
– Preskusne metode za merjenje
emisije hrupa
SIST EN 12077Varnost dvigal – Zahteve za zdravje
2:1999
in varnost – 2. del: Naprave za
omejevanje in zaznavanje
SIST EN ISO 12100- Varnost strojev – Osnovni pojmi,
1:2004
splošna načela načrtovanja – 1. del:
Osnovna terminologija, metodologija
(ISO 12100-1:2003)

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Št.

Dopolnilo A1:2004 k standardu
SIST EN 12012-2:2002

Oznaka referenčnega standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

11656 /

SIST EN 120122:2002/
A1:2004
SIST EN 120123:2002

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN ISO 121002:2004
SIST EN 12110:2003
SIST EN 12111:2003
SIST EN 121581:2002
SIST EN 121582:2002
SIST EN 12162:2002
SIST EN 121981:2001
SIST EN 121982:2003

31. 12. 2005

EN 292-2:1991

(31. 12. 2005)

14. 8. 2003

–

–

14. 8. 2003

–

–

14. 6. 2002

–

–

27. 11. 2001

–

–

EN 12162:2001

Liquid pumps – Safety requirements
– Procedure for hydrostatic testing

14. 6. 2002

–

–

EN 12198-1:2000

Safety of machinery – Assessment
and reduction of risks arising from
radiation emitted by machinery
– Part 1: General principles
Safety of machinery – Assessment
and reduction of risks arising from
radiation emitted by machinery – Part
2: Radiation emission measurement
procedure
Safety of machinery – Assessment
and reduction of risks arising from
radiation emitted by machinery
– Part 3: Reduction of radiation by
attenuation or screening
Footwear, leather and imitation leather
goods manufacturing machines
– Shoe and leather presses – Safety
requirements
Corrigendum AC:2006 to
EN 12203:2003
Screens for laser working places
– Safety requirements and testing
Amendment A1:2002 to
EN 12254:1998

10. 3. 2001

–

–

14. 8. 2003

–

–

14. 8. 2003

–

–

31. 12. 2005

–

–

–

–

–

14. 8. 2003

–

–

14. 8. 2003

Opomba 3

(14. 8. 2003)

Varnost strojev – Osnovni pojmi,
splošna načela načrtovanja – 2. del:
Tehnična načela
(ISO 12100-2:2003)
Stroji za gradnjo predorov – Zračne
zapore – Varnostne zahteve
Stroji za gradnjo predorov – Odkopne
naprave – Varnostne zahteve

EN ISO 12100-2:2003

Gradbena dvigala za prevoz materiala
– 1. del: Dvigala z dostopno dvižno
ploščadjo
Gradbena dvigala za prevoz
materiala – 2. del: Poševna dvigala
z nedostopnim sredstvom za prevoz
tovora
Tekočinske črpalke – Varnostne
zahteve – Postopek hidrostatičnega
preskusa
Varnost strojev – Vrednotenje in
zmanjševanje nevarnosti sevanj, ki
jih oddajajo stroji – 1. del: Splošna
načela
Varnost strojev – Ocenjevanje in
zmanjševanje nevarnosti sevanja, ki
ga oddajajo stroji – 2. del: Postopek
merjenja emisije sevanja

EN 12158-1:2000

EN 12110:2002
EN 12111:2002

EN 12158-2:2000

EN 12198-2:2002

Varnost strojev – Ocenjevanje in
EN 12198-3:2002
zmanjševanje nevarnosti sevanja,
ki ga oddajajo stroji – 3. del:
Zmanjševanje sevanja s filtriranjem ali
zaslanjanjem
Stroji za izdelavo obutve, izdelkov iz
EN 12203:2003
usnja in njegovih imitacij – Stiskalnice
za čevlje in usnje – Varnostne zahteve
EN 12203:2003/
AC:2006
EN 12254:1998

11657

EN 12254:1998/
A1:2002

Opomba 1

Stran

SIST EN 12203:2004/ Popravek AC:2007 k standardu
AC:2007
SIST EN 12203:2004
SIST EN 12254:1999 Zasloni pri delu z laserji – Varovalne
zahteve in preskušanje
SIST EN 12254:1999/ Dopolnilo A1:2003 k standardu
A1:2003
SIST EN 12254:1999

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku
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SIST EN 12203:2004

Safety of machinery – Basic concepts,
general principles for design – Part 2:
Technical principles
(ISO 12100-2:2003)
Tunnelling machines – Air locks
– Safety requirements
Tunnelling machines – Road headers,
continuous miners and impact rippers
– Safety requirements
Builders hoists for the transport of
goods – Part 1: Hoists with accessible
platforms
Builders hoists goods – Part 2:
Inclined hoists with non-accessible
load carrying devices

Oznaka referenčnega standarda

Št.

SIST EN 121983:2003

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN 123121:2002
SIST EN 12312-2:
2003
SIST EN 12312-3:
2004
SIST EN 12312-4:
2004
SIST EN 123125:2005
SIST EN 123126:2004

SIST EN 123128:2005
SIST EN 1231210:2005
SIST EN 1231212:2003

Talna podporna oprema za letala
– Posebne zahteve – 3. del: Tračni
transporterji
Talna podporna oprema za letala
– Posebne zahteve – 4. del: Mostiči
za vkrcanje na potniška letala
Podporna oprema na tleh za letalski
promet – Posebne zahteve – 5. del:
Oprema za oskrbo letal z gorivom
Talna podporna oprema za letala
– Posebne zahteve – 6. del: Sredstva
za odstranjevanje ledu in oprema
za odstranjevanje/preprečevanje
nastanka ledu
Podporna oprema na tleh za letalski
promet – Posebne zahteve – 7. del:
Oprema za premikanje letal
Podporna oprema na tleh za letalski
promet – Posebne zahteve – 8. del:
Stopnice in odri za vzdrževalna dela
Podporna oprema na tleh za letalski
promet – Posebne zahteve – 10. del:
Naprave za pretovarjanje zabojnikov/
palet
Podporna oprema na tleh za letalski
promet – 12. del: Servisna oprema za
pitno vodo

EN 12312-3:2003

EN 12268:2003
EN 12301:2000
EN 12312-1:2001
EN 12312-2:2002

EN 12312-4:2003
EN 12312-5:2005
EN 12312-6:2004

EN 12312-7:2005
EN 12312-8:2005
EN 12312-10:2005

EN 12312-12:2002

20. 4. 2004

–

–

20. 4. 2004

–

–

27. 11. 2001

–

–

14. 6. 2002

–

–

14. 8. 2003

–

–

20. 4. 2004

–

–

20. 4. 2004

–

–

31. 12. 2005

–

–

31. 12. 2005

–

–

Aircraft ground support equipment
– Specific requirements – Part 7: Aircraft movement equipment
Aircraft ground support equipment
– Specific requirements – Part 8:
Maintenance stairs and platforms
Aircraft ground support equipment
– Specific requirements – Part 10:
Container/Pallet transfer transporters

31. 12. 2005

–

–

31. 12. 2005

–

–

31. 12. 2005

–

–

Aircraft ground support equipment
– Specific requirements – Part 12:
Potable water service equipment

14. 8. 2003

–

–

Food processing machinery – Circular
saw machines – Safety and hygiene
requirements
Food processing machinery – Band
saw machines – Safety and hygiene
requirements
Rubber and plastic machines
– Calenders – Safety requirements
Aircraft ground support equipment
– Specific requirements – Part 1:
Passenger stairs
Aircraft ground support equipment
– Specific requirements – Part 2:
Catering vehicles
Aircraft ground support equipment
– Specific requirements – Part 3:
Conveyor belt vehicles
Aircraft ground support equipment
– Specific requirements – Part 4:
Passenger boarding bridges
Aircraft ground support equipment
– Specific requirements – Part 5:
Aircraft fuelling equipment
Aircraft ground support equipment
– Specific requirements – Part
6: Deicers and deicing/antiicing
equipment

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 123127:2005

EN 12267:2003

Opomba 1

84 / 18. 9. 2007

SIST EN 12301:2000

Stroji za predelavo hrane – Krožne
žage – Varnostne in higienske
zahteve
Stroji za predelavo hrane – Tračne
žage – Varnostne in higienske
zahteve
Stroji za predelavo gume in plastike
– Kalanderji – Varnostne zahteve
Podporna oprema na tleh za letalski
promet – Posebne zahteve – 1. del:
Stopnice za potnike
Podporna oprema na tleh za letalski
promet – 2. del: Vozila za preskrbo

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Št.

SIST EN 12268:2003

Oznaka referenčnega standarda

11658 /

SIST EN 12267:2003

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN 1231213:2003
SIST EN 1231214:2007

SIST EN 1231215:2006
SIST EN 1231216:2005
SIST EN 1231217:2005
SIST EN 1231218:2005
SIST EN 1231219:2005

SIST EN 12331:2004

EN 12312-14:2006

Aircraft ground support equipment
– Specific requirements – Part 13:
Lavatory service equipment
Aircraft ground support equipment
– Specific requirements – Part 14:
Disabled/incapacitated passenger
boarding vehicles

14. 8. 2003

–

–

To je prva objava

–

–

2. 8. 2006

–

–

Opomba 1

Aircraft ground support equipment
– Specific requirements – Part 15:
Baggage and equipment tractors

EN 12312-16:2005

Aircraft ground support equipment
– Specific requirements – Part 16: Air
start equipment
Aircraft ground support equipment
– Specific requirements – Part 17: Air
conditioning equipment
Aircraft ground support equipment
– Specific requirements – Part 18:
Nitrogen or oxygen units
Aircraft ground support equipment
– Specific requirements – Part 19:
Aircraft jacks, axle jacks and hydraulic
tail stanchions

31. 12. 2005

–

–

31. 12. 2005

–

–

31. 12. 2005

–

–

31. 12. 2005

–

–

Aircraft ground support equipment
– Specific requirements – Part 20:
Electrical ground power units
Underground mining machinery
– Specification for the safety
requirements of armoured face
conveyors
Food processing machinery – Mincing
machines – Safety and hygiene
requirements
Amendment A1:2005 to
EN 12331:2003
Tunnelling machines – Shield
machines, thrust boring machines,
auger boring machines, lining erection
equipment – Safety requirements

31. 12. 2005

–

–

20. 4. 2004

–

–

31. 12. 2005

–

–

31. 12. 2005

Opomba 3

(31. 1. 2006)

31. 12. 2005

–

–

EN 12312-17:2004
EN 12312-18:2005
EN 12312-19:2005

EN 12312-20:2005
EN 12321:2003

EN 12331:2003
EN 12331:2003/
A1:2005
EN 12336:2005

11659

EN 12312-15:2006

Stran

Stroji za predelavo hrane – Stroji za
mletje mesa – Varnostne in higienske
zahteve
SIST EN 12331:2004/ Dopolnilo A1:2005 k standardu
A1:2005
SIST EN 12331:2004
SIST EN 12336:2005 Stroji za gradnjo predorov – Zaščitni
stroji, potisni vrtalni stroji in vrtalni
stroji s svedri ter oprema za polaganje
oblog – Varnostne zahteve

EN 12312-13:2002

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku
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SIST EN 12321:2004

Podporna oprema na tleh za letalski
promet – 13. del: Servisna oprema za
stranišča
Podporna oprema na tleh za letalski
promet – Posebne zahteve – 14. del:
Prevozna sredstva za vkrcavanje
trajno ali začasno funkcionalno
oviranih potnikov
Podporna oprema na tleh za letalski
promet – Posebne zahteve – 15. del:
Vlečni traktorji za prevoz prtljage in
opreme
Podporna oprema na tleh za letalski
promet – Posebne zahteve – 16. del:
Oprema za zračni pogon motorjev
Podporna oprema na tleh za letalski
promet – Posebne zahteve – 17. del:
Oprema za klimatizacijo
Podporna oprema na tleh za letalski
promet – Posebne zahteve – 18. del:
Enote z dušikom ali kisikom
Podporna oprema na tleh za letalski
promet – Posebne zahteve – 19. del:
Dvigovalniki in podporniki za trup
letala in (kolesne) osi ter hidravlični
podporniki za rep letala
Podporna oprema na tleh za letalski
promet – Posebne zahteve – 20. del:
Oskrba z električno energijo
Rudarski stroji za podzemna dela
– Specifikacije varnostnih zahtev za
verižne transporterje

Oznaka referenčnega standarda

Št.

SIST EN 1231220:2005

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Oznaka referenčnega standarda

EN 12348:2000

SIST EN 12355:2003

Stroji za predelavo hrane – Stroji za
odstranjevanje kože – Varnostne in
higienske zahteve

EN 12355:2003

SIST EN 123851:2003
SIST EN 123852:2003

Jeklene žične vrvi – Varnost – 1. del:
Splošne zahteve
Jeklene žične vrvi – Varnost – 2. del:
Pojmi, označbe in razvrstitev

EN 12385-1:2002

SIST EN 123853:2004
SIST EN 123854:2003

EN 12385-3:2004
EN 12385-4:2002
EN 12385-10:2003
EN 12387:2005

EN 12409:1999
EN 12415:2000
EN 12415:2000/
A1:2002
EN 12417:2001
EN 12417:2001/
A1:2006
EN 12418:2000
EN 12463:2004

10. 3. 2001

–

–

14. 8. 2003

–

–

14. 8. 2003

–

–

14. 8. 2003

–

–

31. 12. 2005

–

–

14. 8. 2003

–

–

31. 12. 2005

–

–

31. 12. 2005

–

–

15. 4. 2000

–

–

27. 11. 2001

–

–

14. 8. 2003

Opomba 3

(14. 8. 2003)

14. 6. 2002

–

–

2. 8. 2006

Opomba 3

(30. 9. 2006)

27. 11. 2001

–

–

31. 12. 2005

–

–

Uradni list Republike Slovenije

Jeklene žične vrvi – Varnost – 3. del:
Podatki za uporabo in vzdrževanje
Jeklene žične vrvi – Varnost – 4. del:
Pramenaste vrvi za splošne dvigalne
namene
SIST EN 12385Jeklene žične vrvi – Varnost – 10. del:
10:2004
Špiralne vrvi za splošne gradbene
namene
SIST EN 12387:2005 Stroji za izdelavo obutve, izdelkov iz
usnja in njegovih imitacij – Modularna
oprema za popravilo čevljev
– Varnostne zahteve
SIST EN 12409:2000 Stroji za predelavo gume in plastike
– Stroji za toplotno oblikovanje
– Varnostne zahteve
SIST EN 12415:2001 Varnost obdelovalnih strojev – Majhne
numerično krmiljene stružnice in
stružni centri
SIST EN 12415:2001/ Dopolnilo A1:2003 k standardu
A1:2003
SIST EN 12415:2001
SIST EN 12417:2002 Obdelovalni stroji – Varnost
– Obdelovalni centri
SIST EN 12417:2002/ Dopolnilo A1:2006 k standardu
A1:2006
SIST EN 12417:2002
SIST EN 12418:2000 Rezalniki kamenja na gradbiščih
– Varnost
SIST EN 12463:2004 Stroji za predelavo hrane – Polnilniki
in pomožni stroji – Varnostne in
higienske zahteve

EN 12385-2:2002

Core drilling machines on stand
– Safety
Food processing machinery
– Derinding-, skinning- and membrane
removal machines – Safety and
hygiene requirements
Steel wire ropes – Safety – Part 1:
General requirements
Steel wire ropes – Safety – Part
2: Definitions, designation and
classification
Steel wire ropes – Safety – Part 3:
Information for use and maintenance
Steel wire ropes – Safety – Part 4:
Stranded ropes for general lifting
applications
Steel wire ropes – Safety – Part 10:
Spiral ropes for general structural
applications
Footwear, leather and imitation leather
goods manufacturing machines
– Modular shoe repair equipment
– Safety requirements
Rubber and plastics machines
– Thermoforming machines – Safety
requirements
Safety of machine tools – Small
numerically controlled turning
machines and turning centres
Amendment A1:2002 to
EN 12415:2000
Machine tools – Safety – Machining
centres
Amendment A1:2006 to
EN 12417:2001
Masonry and stone cutting-off
machines for job site – Safety
Food processing machinery – Filling
machines and auxiliary machines
– Safety and hygiene requirements

84 / 18. 9. 2007

Stabilni vrtalni stroji – Varnost

Opomba 1

Št.

SIST EN 12348:2000

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

11660 /

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Naslov standarda

SIST EN 12478:2001

Oznaka referenčnega standarda

Varnost obdelovalnih strojev – Velike
numerično krmiljene stružnice in
stružni centri
SIST EN 12478:2001/ Popravek AC:2002 k standardu
AC:2002
SIST EN 12478:2001
SIST EN 12505:2002 Stroji za predelavo hrane
– Centrifugalni stroji za predelavo
jedilnega olja in masti – Varnostne in
higienske zahteve
SIST EN 12525:2000 Kmetijski stroji – Sprednji nakladalnik
– Varnost
SIST EN 12525:2000/ Dopolnilo A1:2006 k standardu
A1:2006
SIST EN 12525:2000
SIST EN 12545:2000 Stroji za izdelavo čevljev, usnjenih
izdelkov in izdelkov iz umetnega usnja
– Merjenje hrupa – Splošne zahteve

EN 12478:2000

SIST EN 12547:2000

EN 12547:1999

SIST EN 12549:2000
SIST EN 12581:2006

SIST EN 12622:2002
SIST EN 126291:2000

EN 12525:2000/
A1:2006
EN 12545:2000

EN 12549:1999
EN 12581:2005

27. 11. 2001

–

–

–

–

–

27. 11. 2001

–

–

20. 5. 2000

–

–

To je prva objava

Opomba 3

8. 5. 2007

10. 3. 2001

–

–

11. 6. 1999

–

–

15. 4. 2000

–

–

2. 8. 2006

–

–

Reciprocating internal combustion
engine driven generating set – Safety

14. 8. 2003

–

–

EN 12621:2006

Machinery for the supply and
circulation of coating materials under
pressure – Safety requirements
Safety of machine tools – Hydraulic
press brakes
Machines for the manufacture of
constructional products from concrete
and calcium-silicate – Safety – Part 1:
Common requirements

2. 8. 2006

–

–

14. 6. 2002

–

–

27. 11. 2001

–

–

EN 12622:2001
EN 12629-1:2000

Stran

EN 12601:2001
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SIST EN 12621:2006

EN 12525:2000

Safety of machine tools – Large
numerically controlled turning
machines and turning centres
Corrigendum AC:2001 to
EN 12478:2000
Food processing machinery
– Centrifugal machines for processing
edible oils and fats – Safety and
hygiene requirements
Agricultural machinery – Front loaders
– Safety
Amendment A1:2006 to
EN 12525:2000
Footwear, leather and imitation leather
goods manufacturing machines
– Noise test code – Common
requirements
Centrifuges – Common safety
requirements
Acoustics – Noise test code for
fastener driving tools – Engineering
method
Coating plants – Machinery for
dip coating and electrodeposition
of organic liquid coating material
– Safety requirements

Opomba 1

Št.

SIST EN 12601:2001

Centrifuge – Splošne varnostne
zahteve
Akustika – Postopek merjenja hrupa
orodij za pritrjevanje – Inženirska
metoda
Premazne naprave – Naprave
za nanašanje tekočih organskih
premazov s potapljanjem oziroma s
potapljanjem in uporabo električnega
toka – Varnostne zahteve
Generatorski sklop, gnan z batnim
strojem z notranjim zgorevanjem
– Varnost
Naprave za dovod in obtok
premaznih materialov s pomočjo tlaka
– Varnostne zahteve
Varnost obdelovalnih strojev
– Hidravlične utopne stiskalnice
Stroji za izdelavo gradbenih produktov
iz betona in apnenega peščenca
– Varnost – 1. del: Skupne zahteve

EN 12478:2000/
AC:2001
EN 12505:2000

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

11661

Oznaka referenčnega standarda

Stroji za proizvodnjo gradbenih
proizvodov iz betona in apnenega
peščenca – Varnost – 5-2. del: Stroji
za izdelavo cevi po vodoravni osi

EN 12629-5-2:2003

SIST EN 12629-53:2004

Stroji za proizvodnjo gradbenih
proizvodov iz betona in apnenega
peščenca – Varnost – 5-3. del: Stroji
za izdelavo cevi iz prednapetega
betona
Stroji za proizvodnjo gradbenih
proizvodov iz betona in apnenega
peščenca – Varnost – 5-4. del: Stroji
za nanašanje premazov na betonske
cevi
Stroji za izdelavo gradbenih
proizvodov iz betona in apnenega
peščenca – Varnost – 6. del:
Nepremična in premična oprema za
izdelavo elementov iz armiranega
betona
Stroji za izdelavo gradbenih
proizvodov iz betona in apnenega
peščenca – Varnost – 7. del:
Nepremična in premična oprema za
izdelavo elementov iz prednapetega
betona

EN 12629-5-3:2003

SIST EN 126294:2001
SIST EN 12629-51:2004

SIST EN 12629-54:2004

SIST EN 126296:2004

SIST EN 126297:2004

EN 12629-3:2002

EN 12629-4:2001

EN 12629-5-1:2003

20. 4. 2004

–

–

20. 4. 2004

–

–

27. 11. 2001

–

–

31. 12. 2005

–

–

31. 12. 2005

–

–

31. 12. 2005

–

–

EN 12629-5-4:2003

Machines for the manufacture of
constructional products from concrete
and calcium-silicate – Safety – Part
5-4: Concrete pipe coating machines

31. 12. 2005

–

–

EN 12629-6:2004

Machines for the manufacture of
constructional products from concrete
and calcium-silicate – Safety – Part 6:
Stationary and mobile equipment for
the manufacture of precast reinforced
products
Machines for the manufacture of
constructional products from concrete
and calcium-silicate – Safety – Part 7:
Stationary and mobile equipment for
long line manufacture of prestressed
products

31. 12. 2005

–

–

31. 12. 2005

–

–

EN 12629-7:2004

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 12629-52:2004

SIST EN 126293:2004

Machines for the manufacture of
constructional products from concrete
and calcium-silicate – Safety – Part 2:
Block making machines
Machines for the manufacture of
constructional products from concrete
and calcium-silicate – Safety – Part 3:
Slide and turntable machines
Machines for the manufacture of
constructional products from concrete
and calcium-silicate – Safety – Part 4:
Concrete roof tile making machines
Machines for the manufacture
of constructional products from
concrete and calcium-silicate – Safety
– Part 5-1: Pipe making machines
manufacturing in the vertical axis
Machines for the manufacture
of constructional products from
concrete and calcium-silicate – Safety
– Part 5-2: Pipe making machines
manufacturing in the horizontal axis
Machines for the manufacture of
constructional products from concrete
and calcium-silicate – Safety – Part
5-3: Pipe prestressing machines

84 / 18. 9. 2007

EN 12629-2:2002

Opomba 1

Št.

Stroji za izdelavo gradbenih produktov
iz betona in apnenega peščenca
– Varnost – 2. del: Stroji za izdelavo
blokov
Stroji za izdelavo gradbenih
proizvodov iz betona in apnenega
peščenca – Varnost – 3. del: Drsni in
vrtljivi stroji
Stroji za izdelavo gradbenih produktov
iz betona in apnenega peščenca
– Varnost – 4. del: Stroji za izdelavo
betonskih strešnikov
Stroji za proizvodnjo gradbenih
proizvodov iz betona in apnenega
peščenca – Varnost – 5-1. del: Stroji
za izdelavo cevi po navpični osi

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

11662 /

SIST EN 126292:2004

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN 126298:2004

Naslov standarda

Oznaka referenčnega standarda

Stroji za izdelavo gradbenih produktov EN 12629-8:2002
iz betona in apnenega peščenca
– Varnost – 8. del: Stroji in oprema
za izdelavo gradbenih proizvodov iz
apnenega peščenca (in betona)

SIST EN 12639:2001

Črpalke za tekočine in črpalni agregati
– Merjenje hrupa – Razreda točnosti
2 in 3
SIST EN 12639:2001/ Popravek AC:2002 k standardu
AC:2002
SIST EN 12639:2001
SIST EN 12643:2000 Stroji za zemeljska dela – Vozila na
kolesih – Zahteve za krmiljenje
(ISO 5010:1992, spremenjen)

EN 12639:2000

SIST EN 126441:2001
SIST EN 126442:2001
SIST EN 12653:2000

EN 12644-1:2001

SIST EN 12753:2005
SIST EN 127571:2006

EN 12653:1999
EN 12653:1999/
A1:2004
EN 12717:2001
EN 12733:2001

–

–

10. 3. 2001

–

–

–

–

–

13. 3. 1998

–

–

27. 11. 2001

–

–

20. 5. 2000

–

–

27. 11. 2001

–

–

31. 12. 2005

Opomba 3

(31. 12. 2005)

14. 6. 2002

–

–

14. 6. 2002

–

–

14. 6. 2002

–

–

31. 12. 2005

–

–

2. 8. 2006

–

–

Stran

Varnost lesnoobdelovalnih strojev –
EN 12750:2001
Frezalni stroji za štiristrano obdelavo
Sistemi za termično čiščenje plinov,
EN 12753:2005
odsesanih iz naprav za površinsko
obdelavo – Varnostne zahteve
Mešalne naprave za premaze
EN 12757-1:2005
– Varnostne zahteve – 1. del: Mešalne
naprave za uporabo v lakirnicah za
popravila avtomobilov

20. 4. 2004

84 / 18. 9. 2007 /

SIST EN 12750:2002

EN 12644-2:2000

Machines for the manufacture of
constructional products from concrete
and calcium-silicate – Safety – Part
8: Machines and equipment for
the manufacture of constructional
products from calcium-silicate (and
concrete)
Liquid pumps and pumps units –
Noise test code – Grade 2 and grade
3 of accuracy
Corrigendum AC:2000 to
EN 12639:2000
Earth-moving machinery
– Rubber-tyred machines – Steering
requirements
(ISO 5010:1992 modified)
Cranes – Information for use and
testing – Part 1: Instructions
Cranes – Information for use and
testing – Part 2: Marking
Footwear, leather and imitation leather
manufacturing machines – Nailing
machines – Safety requirements
Amendment A1:2004 to
EN 12653:1999
Safety of machine tools – Drilling
machines
Agricultural and forestry machinery
– Pedestrian controlled motor mowers
– Safety
Safety of woodworking machines
– Four sided moulding machines
Thermal cleaning systems for exhaust
gas from surface treatment equipment
– Safety requirements
Mixing machinery for coating
materials – Safety requirements
– Part 1: Mixing machinery for use in
vehicle refinishing

Opomba 1

Št.

Dvigala – Navodilo za uporabo in
preskus – 1. del: Navodila
Dvigala – Navodilo za uporabo in
preskus – 2. del: Označevanje
Stroji za izdelavo čevljev iz usnja
in umetnega usnja – Žebljalni stroji
– Varnostne zahteve
SIST EN 12653:2000/ Dopolnilo A1:2005 k standardu
A1:2005
SIST EN 12653:2000
SIST EN 12717:2002 Varnost obdelovalnih strojev – Vrtalni
stroji
SIST EN 12733:2001 Kmetijski in gozdarski stroji – Ročno
vodene motorne kosilnice – Varnost

EN 12639:2000/
AC:2000
EN 12643:1997

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

11663

SIST EN 12852:2002
SIST EN 12853:2002
SIST EN 12854:2004
SIST EN 12855:2004
SIST EN 128811:2006

SIST EN 12882:2002

SIST EN 129211:2005

–

14. 6. 2002

–

–

2. 8. 2006

–

–

14. 6. 2002

–

–

14. 6. 2002

–

–

20. 4. 2004

–

–

31. 12. 2005

–

–

2. 8. 2006

–

–

EN 12881-2:2005

Conveyor belts – Fire simulation
flammability testing – Part 2: Large
scale fire test

31. 12. 2005

–

–

EN 12882:2001

Conveyor belts for general purpose
use – Electrical and flammability
safety requirements

24. 6. 2003

–

–

EN 12921-1:2005

Machines for surface cleaning and
pre-treatment of industrial items using
liquids or vapours – Part 1: Common
safety requirements

31. 12. 2005

–

–

Stroji za predelavo hrane – Naprave
za predelavo hrane in mešalniki
– Varnostne in higienske zahteve
Stroji za predelavo hrane – Ročno
vodeni mešalniki in stepalniki
– Varnostne in higienske zahteve
Stroji za predelavo hrane – Mešalniki
z gibljivo osjo – Varnostne in
higienske zahteve
Stroji za predelavo hrane – Rezalniki
z vrtljivo posodo – Varnostne in
higienske zahteve
Naprave za kontinuirni transport
– Trakovi tračnih transporterjev
– Požarnovarnostni preskusi – 1. del:
Preskusi s propanskim gorilnikom
Trakovi tračnih transporterjev
– Požarnovarnostni preskusi
– 2. del: Požarni preskus na velikem
preskušancu
Naprave za kontinuirni transport
– Trakovi tračnih transporterjev za
splošne namene – Električne in
požarnovarnostne zahteve
Naprave za površinsko čiščenje in
predobdelavo industrijskih proizvodov
s pomočjo tekočin ali par – 1. del:
Splošne varnostne zahteve

EN 12852:2001

EN 12840:2001
EN 12851:2005

EN 12853:2001
EN 12854:2003
EN 12855:2003
EN 12881-1:2005

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 128812:2005

–

EN 12779:2004

Opomba 1
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SIST EN 12851:2006

31. 12. 2005

Varnost lesnoobdelovalnih strojev –
Nepremični sistemi za odstranjevanje
odpadnega lesa (trske, drobci itd.)
– Varnostne lastnosti in varnostne
zahteve
Varnost obdelovalnih strojev – Ročno
krmiljene stružnice z avtomatskim
krmiljenjem ali brez njega
Stroji za predelavo hrane – Priključki
za stroje z dodatno gonilno gredjo
– Varnostne in higienske zahteve

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Št.

SIST EN 12840:2001

Safety of woodworking machines
– Chip and dust extraction systems
with fixed installation – Safety
related performances and safety
requirements
Safety of machine-tools – Manually
controlled turning machines with or
without automatic control
Food processing machinery
– Catering attachments for machines
having an auxiliary drive hub – Safety
and hygiene requirements
Food processing machinery – Food
processors and blenders – Safety and
hygiene requirements
Food processing machinery – Handheld blenders and whisks – Safety
and hygiene requirements
Food processing machinery – Beam
mixers – Safety and hygiene
requirements
Food processing machinery
– Rotating bowl cutters – Safety and
hygiene requirements
Conveyor belts – Fire simulation
flammability testing – Part 1: Propane
burner tests

Oznaka referenčnega standarda

11664 /

SIST EN 12779:2005

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Naslov standarda

SIST EN 129212:2005

Oznaka referenčnega standarda

EN 12957:2001
EN 12965:2003
EN 12965:2003/
A1:2004
EN 12978:2003

EN 12981:2005
EN 12984:2005

–

–

31. 12. 2005

–

–

31. 12. 2005

–

–

Machine tools – Safety – Electro
discharge machines
Tractors and machinery for agriculture
and forestry – Power take-off (PTO)
drive shafts and their guards – Safety
Amendment A1:2004 to
EN 12965:2003
Industrial, commercial and garage
doors and gates – Safety devices
for power operated doors and gates
– Requirements and test methods
Coating plants – Spray booths for
application of organic powder coating
material – Safety requirements
Food processing machinery
– Portable and/or hand-guided
machines and appliances with
mechanically driven cutting tools
– Safety and hygiene requirements
Cranes – Loader cranes
Amendment A1:2004 to
EN 12999:2002
Amendment A2:2006 to
EN 12999:2002
Cranes – Mobile cranes

14. 6. 2002

–

–

20. 4. 2004

–

–

31. 12. 2005

Opomba 3

(31. 12. 2005)

20. 4. 2004

–

–

31. 12. 2005

–

–

2. 8. 2006

–

–

14. 8. 2003
31. 12. 2005

–
Opomba 3

–
(31. 12. 2005)

To je prva objava

Opomba 3

8. 5. 2007

To je prva objava

–

–

11665

EN 12999:2002
EN 12999:2002/
A1:2004
EN 12999:2002/
A2:2006
EN 13000:2004

Dvigala – Nakladalna dvigala
Dopolnilo A1:2004 k standardu
SIST EN 12999:2003
Dopolnilo A2:2006 k standardu
SIST EN 12999:2003
Dvigala – Mobilna dvigala

EN 12921-4:2005

31. 12. 2005

Stran

SIST EN 12999:2003
SIST EN 12999:2003/
A1:2004
SIST EN 12999:2003/
A2:2006
SIST EN 13000:2004

EN 12921-3:2005

Machines for surface cleaning and
pre-treatment of industrial items using
liquids or vapours – Part 2: Safety of
machines using water based cleaning
liquids
Machines for surface cleaning and
pre-treatment of industrial items using
liquids or vapours – Part 3: Safety of
machines using flammable cleaning
liquids
Machines for surface cleaning and
pretreatment of industrial items using
liquids or vapours – Part 4: Safety of
machines using halogenated solvents

Opomba 1
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EN 12921-2:2005

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Št.

Naprave za površinsko čiščenje
in predobdelavo industrijskih
proizvodov s pomočjo tekočin ali par
– 2. del: Varnost naprav, v katerih se
uporabljajo čistila, topna v vodi
SIST EN 12921Naprave za površinsko čiščenje in
3:2005
predobdelavo industrijskih proizvodov
s pomočjo tekočin ali par – 3. del:
Varnost naprav, v katerih se za
čiščenje uporabljajo vnetljive tekočine
SIST EN 12921Naprave za površinsko čiščenje in
4:2005
predobdelavo industrijskih proizvodov
s pomočjo tekočin in par – 4. del:
Varnost naprav, v katerih se za
čiščenje uporabljajo halogenirana
topila
SIST EN 12957:2002 Obdelovalni stroji – Varnost
– Elektroerozijski stroji
SIST EN 12965:2004 Kmetijski in gozdarski stroji
– Kardanske gredi in njihove zaščite
– Varnost
SIST EN 12965:2004/ Dopolnilo A1:2005 k standardu
A1:2005
SIST EN 12965:2004
SIST EN 12978:2003 Vrata v industrijske in javne prostore
ter garažna vrata – Varnostne naprave
za vrata s samodejnim delovanjem
– Zahteve in preskusne metode
SIST EN 12981:2005 Obrati za premaze in prevleke
– Kabine za nanašanje organskih
prahastih snovi – Varnostne zahteve
SIST EN 12984:2006 Stroji za predelavo hrane – Prenosni
in/ali ročno vodeni stroji in naprave
z mehansko gnanimi rezalnimi orodji
– Varnostne in higienske zahteve

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN 13019:2002

SIST EN 13021:2004
SIST EN 13023:2004

SIST EN 130353:2004

EN 13001-1:2004

–

–

EN 13001-1:2004/
AC:2006

–

–

–

31. 12. 2005

–

–

Varnost dvigala (žerjava)
– Konstrukcija, splošno – 2. del:
Bremenski učinki
Dopolnilo A1:2007 k standardu
SIST EN 13001-2:2005

EN 13001-2:2004

Crane safety – General design – Part
2: Load effects

EN 13001-2:2004/
A1:2006

Amendment A1:2006 to
EN 13001-2:2004

To je prva objava

Opomba 3

30. 4. 2007

Popravek AC:2007 k standardu
SIST EN 13001-2:2005

EN 13001-2:2004/
AC:2006

Corrigendum AC:2006 to
EN 13001-2:2004

–

–

–

Vzdrževanje dvigal (liftov) in tekočih
stopnic – Pravila za vzdrževalna
navodila
Stroji za čiščenje cestnih površin
– Varnostne zahteve
Stroji za obdelovanje cestišč
– Varnostne zahteve
Stroji za storitve zimske službe
– Varnostne zahteve
Metode za merjenje hrupa pri strojih
za tiskanje, obdelavo in izdelavo
papirja in dodatni opremi – Razreda
točnosti 2 in 3
Stroji in obrati za proizvodnjo,
obdelavo in predelavo ravnega
stekla – Varnostne zahteve – 3. del:
Rezalniki

EN 13015:2001

Maintenance for lifts and escalators
– Rules for maintenance instructions

14. 6. 2002

–

–

EN 13019:2001

Machines for road surface cleaning
– Safety requirements
Road surface treatment machines
– Safety requirements
Winter service machines – Safety
requirements
Noise measurement methods for
printing, paper converting, paper
making machines and auxiliary
equipment – Accuracy grades 2 and 3
Machines and plants for the
manufacture, treatment and
processing of flat glass – Safety
requirements – Part 3: Cutting
machines

27. 11. 2001

–

–

31. 12. 2005

–

–

20. 4. 2004

–

–

20. 4. 2004

–

–

20. 4. 2004

–

–

EN 13020:2004
EN 13021:2003
EN 13023:2003

EN 13035-3:2003

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 13020:2005

31. 12. 2005

Opomba 1
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SIST EN 130012:2005/
A1:2007
SIST EN 130012:2005/
AC:2007
SIST EN 13015:2002

Crane safety – General design
– Part 1: General principles and
requirements
Corrigendum AC:2006 to
EN 13001-1:2004

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Št.

SIST EN 130011:2005/
AC:2007
SIST EN 130012:2005

Opozorilo: Ta objava se ne nanaša
na klavzule 4.2.6.3.1, 4.2.6.3.2 in
4.2.6.3.3 tega standarda, njegova
uporaba pa ne ustvarja domneve o
skladnosti z bistveno zdravstveno in
varnostno zahtevo 4.2.1.4
Priloge I k Direktivi 98/37/ES v
povezavi z zahtevami 1.1.2(c), 1.2.5,
1.3.1, 4.1.2.1 in 4.1.2.3 navedene
priloge.
Varnost dvigala (žerjava)
– Konstrukcija, splošno – 1. del:
Splošna načela in zahteve
Popravek AC:2007 k standardu
SIST EN 13001-1:2005

Oznaka referenčnega standarda

11666 /

SIST EN 130011:2005

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN 130354:2004
SIST EN 130355:2007

Naslov standarda

Oznaka referenčnega standarda

Stroji in obrati za izdelavo, obdelavo
EN 13035-4:2003
in predelavo ravnega stekla
– Varnostne zahteve – 4. del: Nagibne
mize
Stroji in obrati za proizvodnjo,
EN 13035-5:2006
obdelavo in predelavo ravnega stekla
– Varnostne zahteve – 5. del: Stroji in
naprave za zlaganje in razlaganje

SIST EN 130359:2007

Stroji in obrati za proizvodnjo,
EN 13035-9:2006
obdelavo in predelavo ravnega stekla
– Varnostne zahteve – 9. del: Naprave
za pranje

SIST EN 1303511:2007

Stroji in obrati za proizvodnjo,
obdelavo in predelavo ravnega stekla
– Varnostne zahteve – 11. del: Vrtalni
stroji

EN 13035-11:2006

SIST EN 130422:2004

Stroji in obrati za proizvodnjo,
obdelavo in predelavo votlega
stekla – Varnostne zahteve – 2. del:
Upravljalni stroji za podajanje

EN 13042-2:2004

SIST EN 130425:2004

Stroji in obrati za proizvodnjo,
obdelavo in predelavo votlega
stekla – Varnostne zahteve – 5. del:
Stiskalnice
Varnost vozil za talni transport
– Preskusne metode za merjenje
vibracij

EN 13042-5:2003

SIST EN 13059:2003

EN 13059:2002

–

To je prva objava

–

–

To je prva objava

–

–

To je prva objava

–

–

To je prva objava

–

–

To je prva objava

–

–

31. 12. 2005

–

–

20. 4. 2004

–

–

14. 8. 2003

–

–

11667

Stroji in obrati za proizvodnjo,
EN 13035-7:2006
obdelavo in predelavo ravnega stekla
– Varnostne zahteve – 7. del: Stroji za
rezanje lepljenega stekla

–

Stran

SIST EN 130357:2007

20. 4. 2004

84 / 18. 9. 2007 /

Stroji in obrati za proizvodnjo,
EN 13035-6:2006
obdelavo in predelavo ravnega stekla
– Varnostne zahteve – 6. del: Stroji za
lomljenje

Machines and plants for the
manufacture, treatment and
processing of flat glass – Safety
requirements – Part 4: Tilting tables
Machines and plants for the
manufacture, treatment and
processing of flat glass – Safety
requirements – Part 5: Machines and
installations for stacking and destacking
Machines and plants for the
manufacture, treatment and
processing of flat glass – Safety
requirements – Part 6: Machines for
break-out
Machines and plants for the
manufacture, treatment and
processing of flat glass – Safety
requirements – Part 7: Cutting
machines for laminated glass
Machines and plants for the
manufacture, treatment and
processing of flat glass – Safety
requirements – Part 9: Washing
installations
Machines and plants for the
manufacture, treatment and
processing of flat glass – Safety
requirements – Part 11: Drilling
machines
Machines and plants for the
manufacture, treatment and
processing of hollow glass – Safety
requirements – Part 2: Handling
machines for feeding
Machines and plants for the
manufacture, treatment and
processing of hollow glass – Safety
requirements – Part 5: Presses
Safety of industrial trucks – Test
methods for measuring vibration

Opomba 1

Št.

SIST EN 130356:2007

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN 13155:2004

Dvigala – Varnost – Nepritrjeni
priključki za dvigovanje tovora/
bremena
SIST EN 13155:2004/ Dopolnilo A1:2005 k standardu
A1:2005
SIST EN 13155:2004
SIST EN 13157:2004 Dvigala – Varnost – Dvigala na ročni
pogon
SIST EN 13157:2004/ Popravek AC:2006 k standardu
AC:2006
SIST EN 13157:2004

EN 13102:2005

Ceramic machines – Safety – Loading
and unloading of fine clay tiles

2. 8. 2006

–

–

EN 13112:2002

Tannery machines – Splitting and
bandknife shearing machines – Safety
requirements
Tannery machines – Roller coating
machines – Safety requirements
Tannery machines – Rotating process
vessels – Safety requirements
Agricultural machinery – Potato
harvesting equipment – Safety
Internal blinds – Performance
requirements including safety
Safety of machine tools – Milling
machines (including boring machines)
Amendment A1:2006 to
EN 13128:2001
Cranes – Safety – Design –
Requirements for equipment – Part 1:
Electrotechnical equipment
Corrigendum AC:2006 to
EN 13135-1:2003

24. 6. 2003

–

–

24. 6. 2003

–

–

24. 6. 2003

–

–

27. 11. 2001

–

–

31. 12. 2005

–

–

14. 6. 2002

–

–

2. 8. 2006

Opomba 3

(30. 9. 2006)

31. 12. 2005

–

–

–

–

–

Cranes – Equipment – Part 2: Nonelectrotechnical equipment
Corrigendum AC:2005 to
EN 13135-2:2004

31. 12. 2005

–

–

–

–

–

Agricultural machinery – Sugar beet
and fodder beet harvesting equipment
– Safety
Cranes – Safety – Non-fixed load
lifting attachments

27. 11. 2001

–

–

20. 4. 2004

–

–

Amendment A1:2005 to
EN 13155:2003
Cranes – Safety – Hand powered
lifting equipment
Corrigendum AC:2005 to
EN 13157:2004

31. 12. 2005

Opomba 3

(28. 2. 2006)

31. 12. 2005

–

–

–

–

–

EN 13113:2002
EN 13114:2002
EN 13118:2000
EN 13120:2004
EN 13128:2001
EN 13128:2001/
A1:2006
EN 13135-1:2003
EN 13135-1:2003/
AC:2006
EN 13135-2:2004
EN 13135-2:2004/
AC:2005
EN 13140:2000
EN 13155:2003
EN 13155:2003/
A1:2005
EN 13157:2004
EN 13157:2004/
AC:2005

Uradni list Republike Slovenije

Strojarski stroji – Stroji za nanos z
valjem – Varnostne zahteve
SIST EN 13114:2003 Strojarski stroji – Vrteče se procesne
posode – Varnostne zahteve
SIST EN 13118:2001 Kmetijski stroji – Stroji za spravilo
krompirja – Varnost
SIST EN 13120:2004 Notranja senčila – Zahtevane
lastnosti, vključno z varnostjo
SIST EN 13128:2002 Varnost obdelovalnih strojev
– Frezalni in vrtalno-frezalni stroji*
SIST EN 13128:2002/ Dopolnilo A1:2006 k standardu
A1:2006
SIST EN 13128:2002
SIST EN 13135Dvigala (žerjavi) – Varnost –
1:2004
Načrtovanje – Zahteve za opremo – 1.
del: Elektrotehnična oprema
SIST EN 13135Popravek AC:2007 k standardu
1:2004/
SIST EN 13135-1:2004
AC:2007
SIST EN 13135Dvigala – Oprema – 2. del:
2:2005
Neelektrotehnična oprema
SIST EN 13135Popravek AC:2006 k standardu
2:2005/
SIST EN 13135-2:2005
AC:2006
SIST EN 13140:2001 Kmetijski stroji – Stroji za spravilo
sladkorne in krmne pese – Varnost

Opomba 1
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SIST EN 13113:2003

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Št.

SIST EN 13112:2003

Stroji za keramiko – Varnost –
Nakladanje in razkladanje keramičnih
ploščic
Strojarski stroji – Stroji za cepljenje in
tračno striženje – Varnostne zahteve

Oznaka referenčnega standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti
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SIST EN 13102:2006

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN 13204:2005

SIST EN 13208:2004
SIST EN 13218:2003
SIST EN 13241-1:
2003

SIST EN 13288:2006
SIST EN 13289:2002
SIST EN 13355:2005
SIST EN 13367:2005
SIST EN 13378:2002

SIST EN 13390:2002

Opomba 1

EN 13204:2004

Double acting hydraulic rescue tools
for fire and rescue service use –
Safety and performance requirements

31. 12. 2005

–

–

EN 13208.2003

Food processing machinery
– Vegetable peelers – Safety and
hygiene requirements
Machine tools – Safety – Stationary
grinding machines
Industrial, commercial and garage
doors and gates – Product Standard
– Part 1: Products without fire
resistance or smoke control
characteristics
Food processing machinery – Bowl
lifting and tilting machines – Safety
and hygiene requirements
Pasta processing plants – Dryers
and coolers – Safety and hygiene
requirements
Coating plants – Combined booths
– Safety requirements

20. 4. 2004

–

–

14. 8. 2003

–

–

20. 4. 2004

–

–

2. 8. 2006

–

–

14. 6. 2002

–

–

31. 12. 2005

–

–

31. 12. 2005

–

–

14. 6. 2002

–

–

14. 6. 2002

–

–

2. 8. 2006

–

–

14. 6. 2002

–

–

24. 6. 2003

–

–

EN 13218:2002
EN 13241-1:2003

EN 13288:2005
EN 13289:2001
EN 13355:2004
EN 13367:2005
EN 13378:2001
EN 13379:2001

EN 13389:2005
EN 13390:2002
EN 13411-1:2002

11669

Ceramic machines – Safety – Transfer
platforms and cars
Pasta processing plants – Pasta
presses – Safety and hygiene
requirements
Pasta processing plants – Spreader,
stripping and cutting machine, stick
return conveyor, stick magazine
– Safety and hygiene requirements
Food processing machinery – Mixers
with horizontal shafts – Safety and
hygiene requirements
Food processing machinery – Pie and
tart machines – Safety and hygiene
requirements
Terminations for steel wire ropes
– Safety – Part 1: Thimbles for steel
wire rope slings

Stran

SIST EN 134111:2003

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku
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SIST EN 13389:2006

Dvojno delujoče hidravlične reševalne
naprave za gasilske in reševalne
enote – Zahteve za varnost in
obnašanje v uporabi
Stroji za predelavo hrane – Lupilniki
za zelenjavo – Varnostne in higienske
zahteve
Obdelovalni stroji – Varnost
– Stacionarni mlini
Vrata v industrijske in javne prostore
ter garažna vrata – Standard
za proizvod – 1. del: Proizvodi
brez določenih lastnosti požarne
odpornosti in dimotesnosti
Stroji za predelavo hrane – Stroji
za dviganje in nagibanje posod
– Varnostne in higienske zahteve
Stroji za izdelavo testenin – Sušilniki
in ohlajevalniki – Varnostne in
higienske zahteve
Premazne naprave – Kombinirane
kabine za brizganje in sušenje
– Varnostne zahteve
Stroji za keramiko – Varnost
– Prenosne mize in vozila
Stroji za izdelavo testenin
– Oblikovalnik testa – Varnostne in
higienske zahteve
Stroji za izdelavo testenin – Stroji
za razvlačenje, valjanje in rezanje,
palično povratni tekoči trak, skladišče
– Varnostne in higienske zahteve
Stroji za predelavo hrane – Mešalniki
z vodoravno gredjo – Varnostne in
higienske zahteve
Stroji za predelavo hrane – Stroji
za izdelavo kolačev – Varnostne in
higienske zahteve
Zaključki jeklenih žičnih vrvi – Varnost
– 1. del: Vrvna srca za obesne zanke
jeklenih žičnih vrvi

Oznaka referenčnega standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Št.

SIST EN 13379:2002

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Oznaka referenčnega standarda

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

–

31. 12. 2005

–

–

–

–

–

14. 6. 2002

–

–

20. 4. 2004

–

–

31. 12. 2005

–

–

To je prva objava

–

–

31. 12. 2005

–

–

EN 13411-3:2004/
AC:2005
EN 13411-4:2002

SIST EN 134116:2004

Zaključki jeklenih žičnih vrvi – Varnost
– 4. del: Zalivke iz kovin in umetnih
smol
Zaključki jeklenih žičnih vrvi – Varnost
– 5. del: Jeklene prižeme z Uvpenjalom
Zaključki jeklenih žičnih vrvi – Varnost
– 6. del: Asimetrični zagozdni spoji

SIST EN 134117:2006

Zaključki jeklenih žičnih vrvi – Varnost
– 7. del: Simetrični zagozdni spoji

EN 13411-7:2006

SIST EN 134141:2004

Jeklene vrvne obese – Varnost
– 1. del: Obese za splošne dvigalne
potrebe
Dopolnilo A1:2005 k standardu
SIST EN 13414-1:2004

EN 13414-1:2003
EN 13414-1:2003/
A1:2005

Amendment A1:2005 to
EN 13414-1:2003

31. 12. 2005

Opomba 3

(31. 12. 2005)

Jeklene vrvne obese – Varnost
– 2. del: Določila za proizvajalčeva
navodila za uporabo in vzdrževanje

EN 13414-2:2003

31. 12. 2005

–

–

Dopolnilo A1:2005 k standardu
SIST EN 13414-2:2004

EN 13414-2:2003/
A1:2005

Steel wire rope slings – Safety – Part
2: Specification for information for use
and maintenance to be provided by
the manufacturer
Amendment A1:2005 to
EN 13414-2:2003

31. 12. 2005

Opomba 3

(31. 3. 2006)

Obesne zanke jeklenih žičnih vrvi
– Varnost – 3. del: Zanke in zaključki
Stroji za predelavo gume in plastike
– Navijalniki za folije (filme) in trakove
– Varnostne zahteve
Kmetijski in gozdarski stroji
– Medvrstne zastiralne kosilnice
– Varnost

EN 13414-3:2003

Steel wire rope slings – Safety – Part
3: Grommets and cable-laid slings
Rubber and plastics machines
– Winding machines for film or sheet
– Safety requirements
Agricultural and forestry machinery
– Inter-row mowing units – Safety

31. 12. 2005

–

–

31. 12. 2005

–

–

14. 6. 2002

–

–

SIST EN 134115:2004

SIST EN 134141:2004/
A1:2005
SIST EN 134142:2004
SIST EN 134142:2004/
A1:2005
SIST EN 134143:2004
SIST EN 13418:2004
SIST EN 13448:2002

EN 13411-5:2003
EN 13411-6:2004

EN 13418:2004
EN 13448:2001

Terminations for steel wire ropes
– Safety – Part 4: Metal and resin
socketing
Terminations for steel wire ropes
– Safety – Part 5: U-bolt wire rope
grips
Terminations for steel wire ropes
– Safety – Part 6: Asymmetric wedge
socket
Terminations for steel wire ropes
– Safety – Part 7: Symmetric wedge
socket
Steel wire rope slings – Safety – Part
1: Slings for general lifting service

Uradni list Republike Slovenije

Popravek AC:2006 k standardu
SIST EN 13411-3:2004

SIST EN 134113:2004/
AC:2006
SIST EN 134114:2002

EN 13411-3:2004

84 / 18. 9. 2007

–

EN 13411-2:2001

Št.

14. 6. 2002

Priključki za jeklene žične vrvi
– Varnost – 2. del: Spletanje zank na
vrvnih obesah
Zaključki jeklenih žičnih vrvi – Varnost
– 3. del: Vrvne zanke

SIST EN 134113:2004

Terminations for steel wire rope
– Safety – Part 2: Splicing of eyes for
wire rope slings
Terminations for steel wire ropes
– Safety – Part 3: Ferrules and
ferrule-securing
Corrigendum AC:2005 to
EN 13411-3:2004

Opomba 1

11670 /

SIST EN 134112:2001

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Naslov standarda

Oznaka referenčnega standarda

SIST EN 13457:2005

Stroji za izdelavo obutve ter izdelkov
iz usnja in njegovih imitacij – Stroji za
cepljenje, brušenje, rezanje ter nanos
in sušenje lepila – Varnostne zahteve

EN 13457:2004

SIST EN 13478:2002

Varnost strojev – Preprečevanje
požara in varovanje pred njim
Mehanične vibracije – Industrijska
tovorna vozila – Laboratorijsko
vrednotenje in specifikacije vibracij
voznikovega sedeža
Stroji za zemeljska dela – Zaščita
proti prevračanju – Preskusi in
zahteve
(ISO 3471:1994, vključno s
spremenjenim Dopolnilom 1:1997)
Stroji za vzdrževanje avtocest
– Varnostne zahteve

EN 13478:2001

Gozdarski stroji – Sekalniki – Varnost

EN 13525:2005

SIST EN 13490:2002

SIST EN 13510:2000

SIST EN 13524:2004

SIST EN 13525:2005
SIST EN 13531:2002

EN 13524:2003

EN 13531:2001

EN 13534:2006
EN 13557:2003
EN 13557:2003/
A1:2005
EN 13561:2004

–

14. 6. 2002

–

–

14. 8. 2003

–

–

Earth-moving machinery – Roll-over
protective structures – Laboratory
tests and performance requirements
(ISO 3471:1994, including
Amendment 1:1997 modified)
Highway maintenance machines
– Safety requirements

16. 6. 2000

–

–

20. 4. 2004

–

–

Forestry machinery – Wood chippers
– Safety
Earth-moving machinery – Tipover structure (TOPS)for compact
excavators – Laboratory tests and
performance requirements
(ISO 12117:1997 modified)
Food processing machinery – Curing
injection machines – Safety and
hygiene requirements
Cranes – Controls and control stations

31. 12. 2005

–

–

14. 6. 2002

–

–

2. 8. 2006

–

–

31. 12. 2005

–

–

2. 8. 2006

Opomba 3

(2. 8. 2006)

31. 12. 2005

–

–

31. 12. 2005

–

–

31. 12. 2005
–

–
–

–
–

Amendment A1:2005 to
EN 13557:2003
External blinds – Performance
requirements including safety
Food processing machinery – Mixing
machines – Safety and hygiene
requirements
Cranes – Access
Corrigendum AC:2007 to
EN 13586:2004

11671

EN 13586:2004
EN 13586:2004/
AC:2007

–

Stran

EN 13570:2005

31. 12. 2005

Opomba 1
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SIST EN 13586:2004 Dvigala – Dostop
SIST EN 13586:2004/ Popravek AC:2007 k standardu
AC:2007
SIST EN 13586:2004

EN 13510:2000

Footwear, leather and imitation leather
goods manufacturing machines
– Splitting, skiving, cutting, cementing
and cement drying machines – Safety
requirements
Safety of machinery – Fire prevention
and protection
Mechanical vibration – Industrial
trucks – Laboratory evaluation and
specification of operator seat vibration

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Št.

Stroji za zemeljska dela – Priprava
za zaščito pred prevrnitvijo (TOPS)
za kompaktni bager – Preskusi in
zahteve
(ISO 12117:1997, spremenjen)
SIST EN 13534:2006 Stroji za predelavo hrane – Stroji
za konzerviranje z vbrizgavanjem
– Varnostne in higienske zahteve
SIST EN 13557:2004 Dvigala (žerjavi) – Upravljala in
upravljalna mesta
SIST EN 13557:2004/ Dopolnilo A1:2006 k standardu
A1:2006
SIST EN 13557:2004
SIST EN 13561:2004 Zunanja senčila – Zahtevane
lastnosti, vključno z varnostjo
SIST EN 13570:2005 Stroji za predelavo hrane – Mešalni
stroji – Varnostne in higienske zahteve

EN 13490:2001

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN 13659:2004
SIST EN 13675:2004

SIST EN 13684:2004

Corrigendum AC:2006 to
EN 13617-1:2004

EN 13684:2004
EN 13732:2002

EN 13732:2002/
A1:2005
EN ISO 13732-1:2006

Ergonomija toplotnega okolja
EN ISO 13732-3:2005
– Metode za ocenjevanje človekovega
odziva na dotik s površinami – 3. del:
Hladne površine
(ISO 13732-3:2005)
Varnost obdelovalnih strojev
EN 13736:2003
– Pnevmatske stiskalnice

Food processing machinery
– Salad dryers – Safety and hygiene
requirements
Shutters – Performance requirements
including safety
Safety of machinery – Safety
requirements for tube forming and
rolling mills and their finishing line
equipment
Garden equipment – Pedestrian
controlled lawn aerators and scarifiers
– Safety
Food processing machinery – Bulk
milk coolers on farms – Requirements
for construction, performance,
suitability for use, safety and hygiene
Amendment A1:2005 to
EN 13732:2002
Ergonomics of the thermal
environment – Methods for the
assessment of human responses to
contact with surfaces – Part 1: Hot
surfaces
(ISO 13732-1:2006)
Ergonomic of the thermal environment
– Methods for the assessment of
human responses to contact with
surfaces – Part 3: Cold surfaces
(ISO 13732-3:2005)
Safety of machine tools – Pneumatic
presses

2. 8. 2006

–

–

31. 12. 2005

–

–

–

–

–

31. 12. 2005

–

–

31. 12. 2005

–

–

31. 12. 2005

–

–

31. 12. 2005

–

–

14. 8. 2003

–

–

31. 12. 2005

Opomba 3

(28. 2. 2006)

To je prva objava

EN 563:1994

8. 5. 2007

2. 8. 2006

–

–

14. 8. 2003

–

–

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 13736:2003

EN 13617-1:2004/
AC:2006

Stroji za predelavo hrane
EN 13621:2004
– Odcejalniki za solato – Varnostne in
higienske zahteve
Polkna – Zahtevane lastnosti, vključno EN 13659:2004
z varnostjo
Varnost strojev – Varnostne zahteve
EN 13675:2004
za cevarne, valjarne in opremo za
pakiranje blaga

Oprema za nego vrta – Ročno
upravljani prezračevalniki travne ruše
in rahljalniki zemlje – Varnost
SIST EN 13732:2003 Stroji za predelavo hrane – Hladilniki
za shranjevanje namolzenega mleka
– Zahteve za načrtovanje, delovanje,
namensko uporabo, varnost in higieno
SIST EN 13732:2003/ Dopolnilo A1:2005 k standardu
A1:2005
SIST EN 13732:2003
SIST EN ISO 13732- Ergonomija toplotnega okolja –
1:2007
Metode za oceno človekovega odziva
na dotik s površinami – 1. del: Vroče
površine
(ISO 13732-1:2006)
SIST EN ISO 137323:2006

EN 13617-1:2004

Food processing machinery – Fixed
deck oven loaders – Safety and
hygiene requirements
Petrol filling stations – Part 1: Safety
requirements for construction and
performance of metering pumps,
dispensers and remote pumping units

Opomba 1
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SIST EN 136171:2004/
AC:2006
SIST EN 13621:2004

EN 13591:2005

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Št.

SIST EN 136171:2004

Stroji za predelavo hrane – Polnilniki
peči z nepremičnimi pladnji –
Varnostne in higienske zahteve
Bencinske črpalke – 1. del: Varnostne
zahteve za izdelavo in lastnosti
avtomatov za točenje bencina,
razdeljevalnikov in oddaljenih črpalnih
enot
Popravek AC:2006 k standardu
SIST EN 13617-1:2004

Oznaka referenčnega standarda

11672 /

SIST EN 13591:2006

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN 13736:2003/
AC:2005
SIST EN ISO
13753:2000

SIST EN 13788:2003

Naslov standarda

Oznaka referenčnega standarda

Popravek AC:2005 k standardu
EN 13736:2003/
SIST EN 13736:2003
AC:2004
Mehanske vibracije in udarci
EN ISO 13753:1998
– Vibracije roke – Metoda za merjenje
prenosa vibracij elastičnih materialov,
ko so obremenjeni z roko
(ISO 13753:1998)
EN 13788:2001
EN ISO 13849-1:2006

EN ISO 13849-2:2003

EN ISO 13850:2006
EN 13852-1:2004
EN 13862:2001
EN 13870:2005

EN 13871:2005/
AC:2005
EN 13885:2005
EN 13886:2005

–

–

15. 10. 1998

–

–

24. 6. 2003

–

–

To je prva objava

EN 954-1:1996

30. 11 .2009

20. 4. 2004

–

–

To je prva objava

EN 418:1992

31. 5. 2007

31. 12. 2005

–

–

14. 8. 2003
31. 12. 2005

EN 500-5:1995
–

(14. 8. 2003)
–

31. 12. 2005

–

–

–

–

–

31. 12. 2005

–

–

31. 12. 2005

–

–

20. 4. 2004

–

–

Stran

11673

EN 13889:2003

Floor cutting-off machines – Safety
Food processing machinery – Chop
cutting machines – Safety and
hygiene requirements
Food processing machinery – Cubes
cutting machinery – Safety and
hygiene requirements
Corrigendum AC:2005 to
EN 13871:2005
Food processing machinery – Clipping
machines – Safety and hygiene
requirements
Food processing machinery
– Cooking kettles equipped with
powered stirrer and/or mixer – Safety
and hygiene requirements
Forged steel shackles for general
lifting purposes – Dee shackles and
bow shackles – Grade 6 – Safety

–

84 / 18. 9. 2007 /

EN 13871:2005

Corrigendum AC:2004 to
EN 13736:2003
Mechanical vibration and shock
– Hand-arm vibration – Method
for measuring the vibration
transmissibility of resilient materials
when loaded by the hand-arm system
(ISO 13753:1998)
Machine tools – Safety – Multi-spindle
automatic turning machines
Safety of machinery – Safety-related
parts of control systems – Part 1:
General principles for design
(ISO 13849-1:2006)
Safety of machinery – Safety-related
parts of control systems – Part 2:
Validation
(ISO 13849-2:2003)
Safety of machinery – Emergency
stop – Principles for design
(ISO 13850:2006)
Cranes – Offshore cranes – Part 1:
General – purpose offshore cranes

Opomba 1

Št.

Obdelovalni stroji – Varnost
– Večvretenski avtomatski stroji
SIST EN ISO 13849- Varnost strojev – Z varnostjo povezani
1:2007
deli krmilnih sistemov – 1. del:
Splošna načela za načrtovanje
(ISO 13849-1:2006)
SIST EN ISO 13849- Varnost strojev – Deli krmilnih
2:2004
sistemov v zvezi z varnostjo – 2. del:
Validacija
(ISO 13849-2:2003)
SIST EN ISO
Varnost strojev – Zaustavitev v sili
13850:2007
– Načela načrtovanja
(ISO 13850:2006)
SIST EN 13852Dvigala – Dvigala na plavajočih
1:2004
objektih – 1. del: Dvigala na plavajočih
objektih za splošne namene
SIST EN 13862:2002 Talni odrezovalni stroji – Varnost
SIST EN 13870:2005 Strojna predelava hrane – Stroji za
razrezovanje – Varnostne in higienske
zahteve
SIST EN 13871:2005 Strojna predelava hrane – Stroji
za razkosavanje – Varnostne in
higienske zahteve
SIST EN 13871:2005/ Popravek AC:2005 k standardu
AC:2005
SIST EN 13871:2005
SIST EN 13885:2005 Stroji za predelavo hrane – Stroji za
sponkanje – Varnostne in higienske
zahteve
SIST EN 13886:2005 Stroji za predelavo hrane – Kotli za
kuhanje, opremljeni z mešalniki in/ali
sekljalniki – Varnostne in higienske
zahteve
SIST EN 13889:2004 Kovane jeklene spone za dvigovanje
– D-spone in usločene spone
– Kakovostni razred 6 – Varnost

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

EN 13898:2003

SIST EN 14010:2004

EN 14010:2003

SIST EN 14017:2006

Varnost strojev – Gnana oprema za
parkiranje motornih vozil – Varnostne
zahteve in zahteve elektromagnetne
združljivosti za načrtovanje,
proizvodnjo, montažo in prevzem

EN 13954:2005
EN 13977:2005

EN 13985:2003

EN 14017:2005
EN 14018:2005
EN 14043:2005

EN 14043:2005/
AC:2006
EN 14044:2005

EN 14070:2003

31. 12. 2005

–

–

20. 4. 2004

–

–

Food processing machinery – Bread
slicers – Safety and hygiene
requirements
Railway applications – Track – Safety
requirements for portable machines
and trolleys for construction and
maintenance
Machine tools – Safety – Guillotine
shears
Safety of machinery – Equipment
for power driven parking of
motor vehicles – Safety and
EMC requirements for design,
manufacturing, erection and
commissioning stages
Agricultural and forestry machinery
– Solid fertilizer distributors – Safety
Agricultural and forestry machinery
– Seed drills – Safety
High rise aerial appliances for fire
service use – Turntable ladders with
combined movements – Safety and
performance requirements and test
methods
Corrigendum AC:2006 to
EN 14043:2005
High rise aerial appliances for fire
service use – Turntable ladders with
sequential movements – Safety and
performance requirements and test
methods
Safety of machine tools – Transfer
and special purpose machines

2. 8. 2006

–

–

31. 12. 2005

–

–

14. 8. 2003

–

–

31. 12. 2005

–

–

To je prva objava

–

–

2. 8. 2006

–

–

31. 12. 2005

–

–

–

–

–

2. 8. 2006

–

–

31. 12. 2005

–

–

Uradni list Republike Slovenije

Kmetijski in gozdarski stroji – Trosilniki
mineralnih gnojil – Varnost
SIST EN 14018:2006 Kmetijski in gozdarski stroji
– Sejalnice – Varnost
SIST EN 14043:2005 Visoke nadzemne naprave za gasilske
enote – Avtomatske vrtljive gasilske
avtolestve – Zahteve za varnost in
obnašanje v uporabi in preskusne
metode
SIST EN 14043:2005/ Popravek AC:2007 k standardu
AC:2007
SIST EN 14043:2005
SIST EN 14044:2005 Visoke nadzemne naprave za
gasilske enote – Polavtomatske
vrtljive gasilske avtolestve – Zahteve
za varnost in obnašanje v uporabi in
preskusne metode
SIST EN 14070:2004 Varnost obdelovalnih strojev – Stroji
za prenos in posebne namene

EN 13951:2003

Machine tools – Safety – Sawing
machines for cold metal
Liquid pumps – Safety requirements
– Agrifoodstuffs equipment – Design
rules to ensure hygiene in use

Opomba 1
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Obdelovalni stroji – Varnost – Žage za
hladne kovine
SISIT EN 13951:2004 Črpalke za tekočine – Varnostne
zahteve – Oprema za kmetijska
živila – Pravila pri načrtovanju za
zagotavljanje higiene med uporabo
SIST EN 13954:2006 Stroji za predelavo hrane – Rezalniki
kruha – Varnostne in higienske
zahteve
SIST EN 13977:2005 Železniške naprave – Zgornji ustroj –
Varnostne zahteve za prenosne stroje
in lahko tirno mehanizacijo, ki se
uporabljajo pri gradnji in vzdrževanju
SIST EN 13985:2003 Obdelovalni stroji – Varnost – Škarje

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Št.

SIST EN 13898:2004

Oznaka referenčnega standarda
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Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Naslov standarda

Oznaka referenčnega standarda

Varnost strojev – Stalni dostopi do
strojev in postrojenj – 2. del: Delovne
ploščadi in podest
(ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-2:2001

SIST EN ISO 141223:2002

Varnost strojev – Stalni dostopi do
EN ISO 14122-3:2001
strojev in postrojenj – 3. del: Stopnice,
stopničaste lestve in zaščitne ograje
(ISO 14122-3:2001)

SIST EN ISO
14159:2004

Varnost strojev – Higienske zahteve
za načrtovanje strojev
(ISO 14159:2002)

EN ISO 14159:2004

SIST EN 14238:2004

Dvigala – Ročno upravljane naprave
za ravnanje s tovorom
Batni motorji z notranjim zgorevanjem
– Povratni zaganjalnik – Splošne
varnostne zahteve
(ISO 14314:2004)
Okna in vrata – Standard za proizvod,
zahtevane lastnosti – 1. del: Okna in
vrata brez določenih lastnosti požarne
odpornosti in dimotesnosti, vendar z
vključeno odpornostjo strešnih oken
proti požaru z zunanje strani
Dvigala (žerjavi) – Varnost – Stolpna
dvigala
Naprave za površinsko obdelavo
– Postopek merjenja hrupnosti naprav
za površinsko obdelavo, vključno z
dodajnimi in odvzemnimi napravami
– Razreda točnosti 2 in 3
Gasilske črpalke – Prenosne črpalke
– Zahteve za varnost in obnašanje v
uporabi, preskusi

EN 14238:2004

SIST EN ISO
14314:2004
SIST EN 143511:2006

SIST EN 14439:2007
SIST EN 14462:2005

SIST EN 14466:2005

EN ISO 14314:2004

EN 14351-1:2006

EN 14439:2006
EN 14462:2005

EN 14466:2005

Surface treatment equipment – Noise
test code for surface treatment
equipment including its ancillary
handling equipment – Accuracy
grades 2 and 3
Fire fighting pumps – Portable
pumps – Safety and performance
requirements, tests

14. 6. 2002

–

–

14. 6. 2002

–

–

14. 6. 2002

–

–

31. 12. 2005

–

–

31. 12. 2005

–

–

31. 12. 2005

–

–

2. 8. 2006

–

–

To je prva objava

–

–

31. 12. 2005

–

–

31. 12. 2005

–

–

11675

SIST EN ISO 141222:2002

Safety of machinery – Permanent
means of access to machines and
industrial plants – Part 1: Choice of a
fixed means of access between two
levels
(ISO 14122-1:2001)
Safety of machinery – Permanent
means of access to machines and
industrial plants – Part 2: Working
platforms and Walkways
(ISO 14122-2:2001)
Safety of machinery – Permanent
means of access to machines
and industrial plants – Part 3:
Stairways,stepladders and guard-rails
(ISO 14122-3:2001)
Safety of machinery – Hygiene
requirements for the design of
machinery
(ISO 14159:2002)
Cranes – Manually controlled load
manipulating devices
Reciprocal internal combustion
engines – Recoil starting equipment
– General safety requirements
(ISO 14314:2004)
Windows and doors – Product
standard, performance characteristics
– Part 1: Windows and external
pedestrian doorsets without
resistance to fire and/or smoke
leakage characteristics
Cranes – Safety – Tower cranes

Stran

EN ISO 14122-1:2001
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Varnost strojev – Stalni dostopi
do strojev in postrojenj – 1. del:
Izbira fiksnega dostopa med dvema
nivojema
(ISO 14122-1:2001)

Opomba 1

Št.

SIST EN ISO 141221:2002

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Oznaka referenčnega standarda

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti
Opomba 1

To je prva objava

–

–

EN 14492-2:2006

Cranes – Power driven winches and
hoists – Part 2: Power driven hoists

To je prva objava

–

–

EN 14502-2:2005

Cranes – Equipment for the lifting of
persons – Part 2: Elevating control
stations
Food processing machinery –
Baguette slicers – Safety and hygiene
requirements
Safety of machinery – Safety
requirements for extrusion presses for
steel and non-ferrous metals
Continuous handling equipment
and systems – General safety
requirements for continuous handling
equipment for opencast lignite mining

31. 12. 2005

–

–

31. 12. 2005

–

–

To je prva objava

–

–

31. 12. 2005

–

–

To je prva objava

–

–

SIST EN 14681:2007

Varnost strojev – Varnostne zahteve
za stroje in opremo za proizvodnjo
jekla z električnimi obločnimi pečmi

EN 14681:2006

To je prva objava

–

–

SIST EN 147101:2005

Gasilske črpalke – Gasilske
centrifugalne črpalke brez sesalne
naprave – 1. del: Klasifikacija, splošne
in varnostne zahteve
Gasilske črpalke – Gasilske
centrifugalne črpalke brez sesalne
naprave – 2. del: Preverjanje splošnih
in varnostnih zahtev
Varnost strojev – Antropometrične
zahteve za načrtovanje delovnih mest
pri strojih
(ISO 14738:2002)
Gozdarski stroji – Stroji z lastnim
pogonom – Varnostne zahteve

EN 14710-1:2005

31. 12. 2005

–

–

31. 12. 2005

–

–

14. 8. 2003

–

–

31. 12. 2005

–

–

SIST EN 144922:2007
SIST EN 145022:2005
SIST EN 14655:2005
SIST EN 14656:2007
SIST EN 14658:2005

SIST EN 14673:2007

SIST EN 147102:2005
SIST EN ISO 14738:
2003
SIST EN 14861:2004

EN 14655:2005
EN 14656:2006
EN 14658:2005

EN 14673:2006

EN 14710-2:2005

EN ISO 14738:2002

EN 14861:2004

Safety of machinery – Safety
requirements for hydraulically
powered open die hot forging presses
for the forging of steel and non-ferrous
metals
Safety of machinery – Safety
requirements for machinery and
equipment for production of steel by
electric arc furnaces
Fire-fighting pumps – Fire-fighting
centrifugal pumps without primer
– Part 1: Classification, general and
safety requirements
Fire-fighting pumps – Fire-fighting
centrifugal pumps without primer
– Part 2: Verification of general and
safety requirements
Safety of machinery – Anthropometric
requirements for the design of
workstations at machinery
(ISO 14738:2002)
Forest machinery – Self propelled
machinery – Safety requirements

Uradni list Republike Slovenije

Cranes – Power driven winches and
hoists – Part 1: Power driven winches
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EN 14492-1:2006

Št.

Dvigala (žerjavi) – Pogonski vitli in
dvižni mehanizmi – 1. del: Pogonski
vitli
Žerjavi – Motorni vitli in dvižni
mehanizmi – 2. del: Motorni dvižni
mehanizmi
Dvigala (žerjavi) – Oprema za
dvigovanje oseb – 2. del: Upravljalna
mesta za dviganje oz. spuščanje
Stroji za predelavo hrane – Rezalniki
za kruh – Varnostne in higienske
zahteve
Varnost strojev – Varnostne zahteve
za stiskalnice za iztiskanje jekla in
nekovinskih materialov
Naprave in sistemi za kontinuirni
transport – Splošne varnostne
zahteve za kontinuirne transporterje
pri dnevnih kopih rjavega premoga in
lignita
Varnost strojev – Varnostne zahteve
za hidravlično gnane stiskalnice
prosto kovanih izkovkov za kovanje
jekla in neželeznih kovin
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SIST EN 144921:2007

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN 14957:2007

SIST EN 14958:2006

Naslov standarda

Stroji za obdelavo hrane – Stroji za
pomivanje posode s transportnim
trakom – Varnostne in higienske
zahteve
Stroji za obdelavo hrane – Stroji za
mletje in obdelavo moke in zdroba
– Varnostne in higienske zahteve

SIST EN 14973:2007

Oznaka referenčnega standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti
Opomba 1

Food processing machinery –
Dishwashing machines with conveyor
– Safety and hygiene requirements

To je prva objava

–

–

EN 14958:2006

Food processing machinery –
Machinery for grinding and processing
flour and semolina – Safety and
hygiene requirements
Conveyor belts for use in underground
installations – Electrical and
flammability safety requirements
Corrigendum AC:2007 to
EN 14973:2006
Agricultural and forestry machinery
– Electromagnetic compatibility – Test
methods and acceptance criteria
(ISO 14982:1998)

To je prva objava

–

–

To je prva objava

–

–

–

–

–

15. 10. 1998

–

–

Cranes – Requirements for container
handling spreaders
Ergonomics – Computer manikins
and body templates – Part 1: General
requirements
(ISO 15536-1:2005)
Hand-held non-electric power
tools – Noise measurement code
– Engineering method (grade 2)
(ISO 15744:2002)
Building construction machinery
and equipment – Portable, handheld, internal combustion engine
driven cutt-off machines – Safety
requirements and testing
(ISO 19432:2006)
Mechanical vibration – Hand-held and
hand-guided machinery – Principles
for evaluation of vibration emission
(ISO 20643:2005)
Forestry machinery – Vibration test
code for portable hand-held machines
with internal combustion engine
– Vibration at the handles
(ISO 22867:2004)

To je prva objava

–

–

31. 12. 2005

–

–

14. 6. 2003

–

–

2. 8. 2006

EN 1454:1997

(30. 9. 2006)

31. 12. 2005

EN 1033:1995

(31. 12. 2005)

2. 8. 2006

–

–

EN ISO 19432:2006

SIST EN ISO
20643:2005

Mehanične vibracije – Prenosni
EN ISO 20643:2005
ročni in ročno vodeni stroji – Načela
vrednotenja oddajanja vibracij
(ISO 20643:2005)
Gozdarski stroji – Standard za meritve EN ISO 22867:2006
tresenja prenosnih, ročno vodenih
strojev z motorjem z notranjim
zgorevanjem – Tresenje na ročajih
(ISO 22867:2004)

EN ISO 15536-1:2005

EN ISO 15744:2002

11677

Stroji in oprema za gradnjo objektov
– Prenosni ročni rezalniki z motorjem
z notranjim zgorevanjem – Varnostne
zahteve in preskušanje
(ISO 19432:2006)

EN 15056:2006

Stran

SIST EN ISO
19432:2006

EN 14973:2006/
AC:2007
EN ISO 14982:1998
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EN 14973:2006

Št.

EN 14957:2006

Naprave za kontinuirni transport v
podzemnih inštalacijah – Električne in
požarnovarnostne zahteve
SIST EN 14973:2007/ Popravek AC:2007 k standardu
AC:2007
SIST EN 14973:2007
SIST EN ISO
Kmetijski in gozdarski stroji
14982:1999
– Elektromagnetna združljivost
– Metode preskušanja in merila
sprejemljivosti
(ISO 14982:1998)
SIST EN 15056:2007 Dvigala (žerjavi) – Zahteve za
kontejnerska prijemala
SIST EN ISO 15536- Ergonomija – Računalniški modeli
1:2005
človeškega telesa in šablone telesa
– 1. del: Splošne zahteve
(ISO 15536-1:2005)
SIST EN ISO
Neelektrična ročna orodja – Merjenje
15744:2003
hrupa – Tehnične metode (2. stopnja)
(ISO 15744:2002)

SIST EN ISO
22867:2006

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN 286622:2000/
A1:2000
SIST EN 286622:2000/
A2:2002
SIST EN 286623:2000

SIST EN 286625:2000/
A1:2000

Dopolnilo A1:2000 k standardu
SIST EN 28662-2:2000

EN 28662-2:1994/
A1:1995

Forestry machinery – Noise test code
for portable hand-held machines
with internal combustion engine
– Engineering method (Grade 2
accuracy)
(ISO 22868:2005, corrected version
2005-06-01)
Hand-held portable power tools
– Measurement of vibrations at the
handle – Part 1: General
(ISO 8662-1:1988)
Hand-held portable power tools
– Measurement of vibrations at the
handle – Part 2: Chipping hammers
and riveting hammers
(ISO 8662-2:1992)
Amendment A1:1995 to
EN 28662-2:1994

Dopolnilo A2:2002 k standardu
SIST EN 28662-2:2000

EN 28662-2:1994/
A2:2001

Amendment A2:2001 to
EN 28662-2:1994

14. 6. 2002

Opomba 3

(14. 6. 2002)

Ročno prenosno električno orodje
– Meritve vibracij na ročajih – 3. del:
Vrtalniki za kamen in pnevmatični
vrtalniki
(ISO 8662-3:1992)
Dopolnilo A1:2000 k standardu
SIST EN 28662-3:2000

EN 28662-3:1994

14. 2. 1996

–

–

EN 28662-3:1994/
A1:1995

Hand-held portable power tools
– Measurement of vibrations at the
handle – Part 3: Rock drills and rotary
hammers
(ISO 8662-3:1992)
Amendment A1:1995 to
EN 28662-3:1994

14. 2. 1996

Opomba 3

(29. 2. 1996)

Dopolnilo A2:2002 k standardu
SIST EN 28662-3:2000

EN 28662-3:1994/
A2:2001

Amendment A2:2001 to
EN 28662-3:1994

14. 6. 2002

Opomba 3

(14. 6. 2002)

Ročno prenosno električno orodje
– Meritve vibracij na ročajih – 5. del:
Drobilnik pločnikov in kladiva za
gradbena dela
(ISO 8662-5:1992)
Dopolnilo A1:2000 k standardu
SIST EN 28662-5:2000

EN 28662-5:1994

Hand-held portable power tools
– Measurement of vibrations at the
handle – Part 5: Pavement breakers
and hammers for construction work
(ISO 8662-5:1992)
Amendment A1:1995 to
EN 28662-5:1994

14. 2. 1996

–

–

14. 2. 1996

Opomba 3

(29. 2. 1996)

EN 28662-5:1994/
A1:1995

To je prva objava

EN ISO
22868:2005

30. 4. 2007

31. 12. 1994

–

–

14. 2. 1996

–

–

14. 2. 1996

Opomba 3

(29. 2. 1996)

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 286623:2000/
A1:2000
SIST EN 286623:2000/
A2:2002
SIST EN 286625:2000

Opomba 1
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SIST EN 286622:2000

Gozdarski stroji – Standard za meritev EN ISO 22868:2006
hrupa ročno vodenih strojev, gnanih z
motorjem z notranjim zgorevanjem –
Postopek meritve (razred natančnosti
2)
(ISO 22868:2005, popravljena izdaja
2005-06-01)
Ročno prenosno električno orodje
EN 28662-1:1992
– Meritve vibracij na ročajih – 1. del:
Splošno
(ISO 8662-1:1988)
Ročno prenosno električno orodje
EN 28662-2:1994
– Meritve vibracij na ročajih – 2. del:
Kladiva za dletenje in kovičenje
(ISO 8662-2:1992)

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Št.

SIST EN 286621:2000

Oznaka referenčnega standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

11678 /

SIST EN ISO
22868:2007

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN 286625:2000/
A2:2004
SIST EN 303261:2000

Naslov standarda

Oznaka referenčnega standarda

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti
Opomba 1

Opomba 3

(20. 4. 2004)

Mehanske vibracije – Laboratorijske
metode za ovrednotenje vibracij
sedežev vozil – 1. del: Osnovne
zahteve
(ISO 10326-1:1992)
Varnost električnih ročnih orodij – 1.
del: Splošne zahteve

EN 30326-1:1994

Mechanical vibration – Laboratory
method for evaluating vehicle seat
vibration – Part 1: Basic requirements
(ISO 10326-1:1992)

14. 2. 1996

–

–

EN 50144-1:1998
Opomba 4

15. 4. 2000

–

–

SIST EN 501441:2000/
A1:2002
SIST EN 501441:2000/
A2:2003
SIST EN 50144-23:2002

Dopolnilo A1:2002 k standardu
SIST EN 50144-1:2000

EN 50144-1:1998/
A1:2002

Safety of hand-held electric motor
operated tools – Part 1: General
requirements
Amendment A1:2002 to
EN 50144-1:1998

24. 6. 2003

Opomba 3

(1. 8. 2004)

Dopolnilo A2:2003 k standardu
SIST EN 50144-1:2000

EN 50144-1:1998/
A2:2003

Amendment A2:2003 to
EN 50144-1:1998

20. 4. 2004

Opomba3

(1. 12. 2005)

Varnost električnih ročnih orodij – 2-3.
del: Posebne zahteve za brusilnike,
diskovne peskalnike in polirnike

EN 50144-2-3:2002

14. 8. 2003

–

–

SIST EN 50144-23:2002/
A1:2003
SIST EN 50144-2-3:
2002/
A2:2003
SIST EN 50144-27:2001

Dopolnilo A1:2003 k standardu
SIST EN 50144-2-3:2002

EN 50144-2-3:2002/
A1:2002

Safety of hand-held electric motor
operated tools – Part 2-3: Particular
requirements for grinders, disk type
sanders and polishers
Amendment A1:2002 to
EN 50144-2-3:2002

14. 8. 2003

Opomba 3

(1. 3. 2005)

Dopolnilo A2:2003 k standardu
SIST EN 50144-2-3:2002

EN 50144-2-3:2002/
A2:2003

Amendment A2:2003 to
EN 50144-2-3:2002

20. 4. 2004

Opomba 3

(1. 4. 2006)

Varnost električnih ročnih orodij – 2-7.
del: Posebne zahteve za brizgalne
pištole
Varnost električnih ročnih orodij – 213. del: Posebne zahteve za verižne
žage
Varnost električnih ročnih orodij – 215. del: Posebne zahteve za škarje za
živo mejo
Varnost električnih ročnih orodij – 216. del: Posebne zahteve za kladiva
(pribijače)
Varnost baterijskih ročnih orodij in
baterijskih vložkov – 1. del: Splošne
zahteve

EN 50144-2-7:2000

Safety of hand-held electric motor
operated tools – Part 2-7: Particular
requirements for spray guns
Safety of hand-held electric motor
operated tools – Part 2-13: Particular
requirements for chain saws
Safety of hand-held electric motor
operated tools – Part 2-15: Particular
requirements for hedge trimmers
Safety of hand-held electric motor
operated tools – Part 2-16: Particular
requirements for tackers
Safety of hand-held battery-powered
motor-operated tools and battery
packs – Part 1: General requirements

27. 11. 2001

–

–

14. 8. 2003

–

–

27. 11. 2001

–

–

20. 4. 2004

–

–

24. 6. 2003

–

–

SIST EN 501441:2000

SIST EN 50144-213:2002
SIST EN 50144-215:2002
SIST EN 50144-216:2003
SIST EN 50260-1:
2002

EN 50144-2-13:2002
EN 50144-2-15:2001
EN 50144-2-16:2003
EN 50260-1:2002
Opomba 4

11679

20. 4. 2004

Stran

Amendment A2:2001 to
EN 28662-5:1994
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EN 28662-5:1994/
A2:2001

Št.

Dopolnilo A2:2004 k standardu
SIST EN 28662-5:2000

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Oznaka referenčnega standarda

EN 50260-2-7:2002

SIST EN 50338:2002

Varnost gospodinjskih in podobnih
električnih aparatov – Posebne
zahteve za ročno vodene baterijske
vrtne kosilnice

EN 50338:2000

EN 50338:2000/
A1:2003
EN 50338:2006

SIST EN 602041:2006

Varnost strojev – Električna oprema
strojev – 1. del: Splošne zahteve
(IEC 60204-1:2005, spremenjen)

EN 60204-1:2006

SIST EN 6020411:2001

Varnost strojev – Električna oprema
EN 60204-11:2000
strojev – 11. del: Zahteve za VN
(visokonapetostno) opremo za
izmenične napetosti nad 1000 V (a.
c.) ali enosmerne napetosti nad
1500 V (d.c.), ki ne presežejo 36 Kv
(IEC 60204-11:2000 spremenjen)
Varnost postrojev – Električna oprema EN 60204-31:1998
strojev – 31. del: Posebne zahteve za
šivalne stroje, enote in sisteme
(IEC 60204-31:1998 spremenjen)

SIST EN 6020431:1999

SIST EN 6020432:2000

Varnost strojev – Električna oprema
strojev – 32. del: Posebne zahteve za
dvigovalne stroje
(IEC 60204-32:1998)

EN 50416:2005

EN 60204-1:1997

EN 60204-32:1998

Safety of machinery – Electrical
equipment of machines – Part
31: Particular safety and EMC
requirements for sewing machines,
units and systems
(IEC 60204-31:1998 modified)
Safety of machinery – Electrical
equipment of machines – Part 32:
Requirements for hoisting machines
(IEC 60204-32:1998)

24. 6. 2003

–

–

27. 11. 2001

–

–

6. 8. 2005

Opomba 3

(1. 9. 2006)

To je prva objava

EN 50338:2000
z dopolnilom
Opomba 2.1

1. 10. 2008

31. 12. 2006

–

–

20. 5. 2000

EN 60204-1:1992
Opomba 2.1

(1. 7. 2001)

To je prva objava

EN 60204-1:1997
Opomba 2.1

1. 6. 2009

27. 11. 2001

–

–

15. 4. 2000

–

–

15. 4. 2000

–

–

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 50338:2002/ Dopolnilo A1:2004 k standardu
A1:2004
SIST EN 50338:2002
SIST EN 50338:2006 Varnost gospodinjskih in podobnih
električnih aparatov – Posebne
zahteve za ročno vodene baterijske
vrtne kosilnice
SIST EN 50416:2005 Gospodinjski in podobni električni
aparati – Varnost – Posebne zahteve
za komercialne električne prenosne
pomivalne stroje
SIST EN 60204Varnost postrojev – Električna oprema
1:1999
strojev – 1. del: Splošne zahteve
(IEC 60204-1:1997)

Safety of hand-held batterypowered motor-operated tools and
battery packs – Part 2-7: Particular
requirements for spray guns
Safety of household and similar
electrical appliances – Particular
requirements for pedestrian
controlled battery powered electrical
lawnmowers
Amendment A1:2003 to
EN 50338:2000
Safety of household and similar
electrical appliances – Particular
requirements for pedestrian-controlled
battery powered electrical lawn mowers
Household and similar electrical
appliances – Safety – Particular
requirements for commercial electric
conveyor dishwashing machines
Safety of machinery – Electrical
equipment of machines – Part 1:
General requirements
(IEC 60204-1:1997)
Safety of machinery – Electrical
equipment of machines – Part 1:
General requirements
(IEC 60204-1:2005, modified)
Safety of machinery – Electrical
equipment of machines – Part 11:
Requirements for HV equipment for
voltages above 1000 V a.c. or 1500 V
d.c. and not exceeding 36 kV
(IEC 60204-11:2000 modified)
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Varnost baterijskih ročnih orodij
in baterijskih vložkov – 2-7. del:
Posebne zahteve za brizgalne pištole

Opomba 1

Št.

SIST EN 50260-27:2002

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku
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Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN 603351:1995
SIST EN 603351:1995/
A1:1997

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

15. 4. 2000

–

–

15. 4. 2000

Opomba 3

(1. 4. 1999)

27. 11. 2001

Opomba 3

1. 8. 2007

15. 4. 2000

Opomba 3

–

Opomba 1

EN 60335-1:1994/
A11:1995

Safety of household and similar
electrical appliances – Part 1: General
requirements
(IEC 335-1:1991, modified)
Amendment A1:1996 to
EN 60335-1:1994
(IEC 60335-1:1991/A1:1994;
modified)
Amendment A2:2000 to
EN 60335-1:1994
(IEC 60335-1:1991/A2:1999)
Amendment A11:1995 to
EN 60335-1:1994

Dopolnilo A12:1997 k standardu
SIST EN 60335-1:1995

EN 60335-1:1994/
A12:1996

Amendment A12:1996 to
EN 60335-1:1994

15. 4. 2000

Opomba 3

(1. 4. 1999)

Dopolnilo A13:1998 k standardu
SIST EN 60335-1:1995

EN 60335-1:1994/
A13:1998

Amendment A13: 1998 to
EN 60335-1:1994

15. 4. 2000

Opomba 3

(1. 12. 2000)

Dopolnilo A14:1999 k standardu
SIST EN 60335-1:1995

EN 60335-1:1994/
A14:1998

Amendment A14:1998 to
EN 60335-1:1994

15. 4. 2000

Opomba 3

(1. 7. 2001)

Dopolnilo A15:2001 k standardu
SIST EN 60335-1:1995

EN 60335-1:1994/
A15:2000

Amendment A15:2000 to
EN 60335-1:1994

10. 3. 2001

Opomba 3

–

Dopolnilo A16:2002 k standardu
SIST EN 60335-1:1995

EN 60335-1:1994/
A16:2001

Amendment A16:2001to
EN 60335-1:1994

27. 11. 2001

Opomba 3

–

Gospodinjski in podobni električni
aparati – Varnost – 1. del: Splošne
zahteve
(IEC 60335-1:2001, spremenjen)
Dopolnilo A1:2005 k standardu
SIST EN 60335-1:2003
(IEC 60335-1:2001/A1:2004)
Dopolnilo A11:2004 k standardu
SIST EN 60335-1:2003

EN 60335-1:2002
Opomba 4

14. 8. 2003

60335-1:1994
z dopolnili
Opomba 2.1

–

31. 12. 2006

Opomba 3

1. 10. 2007

EN 60335-1:2002/
A11:2004

Household and similar electrical
appliances – Safety – Part 1: General
requirements
(IEC 60335-1:2001, modified)
Amendment A1:2004 to
EN 60335-1:2002
(IEC 60335-1:2001/A1:2004)
Amendment A11:2004 to
EN 60335-1:2002

6. 8. 2005

Opomba 3

(1. 10. 2006)

Dopolnilo A12:2004 k standardu
SIST EN 60335-1:2003

EN 60335-1:2002/
A12:2006

Amendment A12:2004 to
EN 60335-1:2002

To je prva objava

Opomba 3

1. 10. 2007

EN 60335-1:1994/
A1:1996
EN 60335-1:1994/
A2:2000

EN 60335-1:2002/
A1:2004
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EN 60335-1:1994
Opomba 4

Stran

Varnost gospodinjskih in podobnih
električnih aparatov – 1. del: Splošne
zahteve
(IEC 60335-1:1991; spremenjen)
Dopolnilo A1:1997 k standardu
SIST EN 60335-1:1995
(IEC 60335-1:1991/A1:1994;
spremenjen)
Dopolnilo A2:2001 k standardu
SIST EN 60335-1:1998
(IEC 60335-1:1991/A2:1999)
Dopolnilo A11:1997 k standardu
SIST EN 60335-1:1995
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SIST EN 603351:2003/
A1:2005
SIST EN 603351:2003/
A11:2004
SIST EN 603351:2003/
A12:2007

Oznaka referenčnega standarda

Št.

SIST EN 603351:1998/
A2:2001
SIST EN 603351:1995/
A11:1997
SIST EN 603351:1995/
A12:1997
SIST EN 603351:1995/
A13:1998
SIST EN 603351:1995/
A14:1999
SIST EN 603351:1995/
A15:2001
SIST EN 603351:1995/
A16:2002
SIST EN 603351:2003

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN 60335-272:1999/
A1:2001
SIST EN 60335-277:2001

EN 60335-2-64:2000/
A1:2002
EN 60335-2-72:1998

EN 60335-2-72:1998/
A1:2000
EN 60335-2-77:2000

Gospodinjski in podobni električni
EN 60335-2-77:2006
aparati – Varnost – 2-77. del: Posebne
zahteve za ročno vodene električne
vrtne kosilnice (IEC 60335-2-77:1996,
spremenjen)

SIST EN 60335-291:2004

Gospodinjski in podobni električni
EN 60335-2-91:2003
aparati – Varnost – 2-91. del: Posebne
zahteve za ročno vodljive in prenosne
motorne kose za trate in robove trat
(IEC 60335-2-91:2002; spremenjen)

SIST EN 60335-292:2005

Gospodinjski in podobni električni
EN 60335-2-92:2005
aparati – Varnost – 2-92. del:
Posebne zahteve za ročno upravljane
rahljalnike in prezračevalnike travne
ruše, priključene na omrežje
(IEC 60335-2-92:2002 + popravek
maj 2003; spremenjen)

20. 5. 2000

–

–

24. 6. 2003

Opomba 3

(1. 3. 2005)

15. 4. 2000

–

–

10. 3. 2001

Opomba 3

(1. 9. 2003)

27. 11. 2001

–

–

To je prva objava

EN 60335-277:2000
Opomba 2.1

1. 9. 2008

6. 8. 2005

–

–

2. 8.2006

–

–

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 60335-277:2006

Safety of household and similar
electrical appliances – Part 264: Particular requirements for
commercial electric kitchen machines
(IEC 60335-2-64:1997, modified)
Amendment A1:2002 to
EN 60335-2-64:2000
(IEC 60335-2-64:1997/A1:2000;
modified)
Safety of household and similar
electrical appliances – Part 2-72:
Particular requirements for automatic
machines forfloor treatment for
commercia and industrial use
(IEC 60335-2-72:1995, modified)
Amendment A1:2000 to
EN 60335-2-72:1998
(IEC 60335-2-72:1995/A1:2000)
Safety of household and similar
electrcal appliances – Part 277: Particular requirements for
pedestrian controlled mains-operated
lawnmowers
(IEC 60335-2-77:1996, modified)
Household and similar electrical
appliances – Safety -- Part 277: Particular requirements for
pedestrian controlled mains-operated
lawnmowers
(IEC 60335-2-77:1996, modified)
Household and similar electrical
appliances – Safety – Part 2-91:
Particular requirements for walkbehind and hand-held lawn trimmers
and lawn edge trimmers
(IEC 60335-2-91:2002; modified)
Household and similar electrical
appliances – Safety – Part 292: Particular requirements for
pedestrian-controlled mains-operated
lawn scarifiers and aerators
(IEC 60335-2-92:2002 + corrigendum
2003, modified)

Opomba 1
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SIST EN 60335-272:1999

EN 60335-2-64:2000

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Št.

SIST EN 60335-264:2000/
A1:2002

Varnost gospodinjskih in podobnih
električnih aparatov – 2-64. del:
Posebne zahteve za komercialne
električne kuhinjske stroje
(IEC 60335-2-64:1997, spremenjen)
Dopolnilo A1:2002 k standardu
SIST EN 60335-2-64:2000
(IEC 60335-2-64:1997/A1:2000;
spremenjen)
Varnost gospodinjskih in podobnih
električnih aparatov – 2-72. del:
Posebne zahteve za avtomatske
stroje za obdelavo tal za komercialne
in industrijske namene
(IEC 60335-2-72:1995; spremenjen)
Dopolnilo A1:2001 k standardu
SIST EN 60335-2-72:1999
(IEC 60335-2-72:1995/A1:2000)
Varnost gospodinjskih in podobnih
električnih aparatov – 2-77. del:
Posebne zahteve za ročno vodene
električne vrtne kosilnice
(IEC 60335-2-77:1996; spremenjen)

Oznaka referenčnega standarda
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SIST EN 60335-264:2000

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Naslov standarda

Oznaka referenčnega standarda

SIST EN 607451:2003/
A1:2003
SIST EN 60745-21:2003

Dopolnilo A1:2003 k standardu
EN 60745-1:2003/
SIST EN 60745-1:2003
A1:2003
(IEC 60745-1:2001/A1:2002)
Ročna električna orodja – Varnost – 2- EN 60745-2-1:2003
1. del: Posebne zahteve za vrtalnike
in udarne (vibracijske) vrtalnike
(IEC 60745-2-1:2003; spremenjen)

SIST EN 60745-22:2003

Električna ročna orodja – Varnost – 22. del: Posebne zahteve za vijačnike
in udarne vijačnike
(IEC 60745-2-2:2003; spremenjen)

SIST EN 60745-24:2003

Ročna električna orodja – Varnost
EN 60745-2-4:2003
– 2-4. del: Posebne zahteve za
peskalnike in brusilnike, ki niso kolutni
(IEC 60745-2-4:2002; spremenjen)

SIST EN 60745-25:2003

Električna ročna orodja – Varnost – 25. del: Posebne zahteve za krožne
žage
(IEC 60745-2-5:2003; spremenjen)

EN 60745-2-5:2003

SIST EN 60745-26:2003

Električna ročna orodja – Varnost – 26. del: Posebne zahteve za kladiva
(IEC 60745-2-6:2003; spremenjen)

SIST EN 60745-26:2003/
A1:***
SIST EN 60745-28:2003

Dopolnilo A1:*** k standardu
SIST EN 60745-2-6:2003

Hand-held motor-operated electric
tools – Safety – Part 1: General
requirements
(IEC 60745-1:2001; modified)
Amendment A1:2003 to
EN 60745-1:2003
(IEC 60745-1:2001/A1:2002)
Hand-held motor-operated electric
tools – Safety – Part 2-1: Particular
requirements for drills and impact
drills
(IEC 60745-2-1:2003; modified)
Hand-held motor-operated electric
tools – Safety – Part 2-2: Particular
requirements for screwdrivers and
impact wrenches
(IEC 60745-2-2:2003; modified)
Hand-held motor-operated electric
tools – Safety – Part 2-4: Particular
requirements for sanders and
polishers other than disk type
(IEC 60745-2-4:2002; modified)
Hand-held motor-operated electric
tools – Safety – Part 2-5: Particular
requirements for circular saws
(IEC 60745-2-5:2003; modified))

20. 4. 2004

EN 50144-1:1998
z dopolnili
Opomba 2.1

–

20. 4. 2004

EN 50260-1:2002
Opomba 3

–

20. 4. 2004

(1. 12. 2005)

EN 60745-2-6:2003

Hand-held motor-operated electric
tools – Safety – Part 2-6: Particular
requirements for hammers
(IEC 60745-2-5:2003; modified)

20. 4. 2004

EN 60745-2-6:2003/
A1:2006

Amendment A1:2006 to
EN 60745-2-6:2003

To je prva objava

EN 50144-21:1999
+ EN 50260-21:2002
Opomba 2.1
EN 50144-22:1999
+ EN 50260-22:2002
Opomba 2.1
EN 50144-24:1999
+ EN 50260-24:2002
Opomba 2.1
EN 50144-25:1999
+ EN 50260-25:2002
Opomba 2.1
EN 50144-26:2000
A1:2001
+ EN 50260-26:2002
Opomba 2.1
Opomba 3

20. 4. 2004

–

–

20. 4. 2004

–

–

EN 60745-2-2:2003

Hand-held motor-operated electric
tools – Safety – Part 2-8: Particular
requirements for shears and nibblers
(IEC 60745-2-8:2003; modified)
Hand-held motor-operated electric
tools – Safety – Part 2-9: Particular
requirements for tappers
(IEC 60745-2-9:2003; modified)

20. 4. 2004

20. 4. 2004

(1. 12. 2005)

(1. 2. 2006)

(1. 4. 2006)

(1. 2. 2006)

1. 5. 2009
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Električna ročna orodja – Varnost
EN 60745-2-8:2003
– 2-8. del: Posebne zahteve za škarje
in sekalnike
(IEC 60745-2-8:2003; spremenjen)
Ročna električna orodja – Varnost – 2- EN 60745-2-9:2003
9. del: Posebne zahteve za tipkala
(IEC 60745-2-9:2003; spremenjen)

20. 4. 2004

Stran

SIST EN 60745-29:2003

EN 60745-1:2003
Opomba 4

Opomba 1
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Električna ročna orodja – Varnost – 1.
del: Splošne zahteve
(IEC 60745-1:2001; spremenjen)

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Št.

SIST EN 607451:2003

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Oznaka referenčnega standarda

Varnost električnih ročnih orodij
– 2-14. del: Posebne zahteve za
skobeljnike
(IEC 60745-2-14:2003; spremenjen)
Ročna električna orodja – Varnost
– 2-17. del: Posebne zahteve za
rezkalnike in obrezovalnike
(IEC 60745-2-17:2003; spremenjen)

EN 60745-2-14:2003

Električna ročna orodja – Varnost
-2-18. del: Posebne zahteve za ročno
orodje za zategovanje
(IEC 60745-2-18:2003; spremenjen)
Električna ročna orodja – Varnost – 219. del: Posebne zahteve za rezalnike
z rezalno ploščo za rezanje rež in
utorov
(IEC 60745-2-19:2005, spremenjen)
Ročna električna orodja – Varnost – 220. del: Posebne zahteve za tračne
žage
(IEC 60745-2-20:2003; spremenjen)
Nizkonapetostne stikalne naprave
– 5-3. del: Krmilne naprave in stikalni
elementi – Zahteve za bližinske
naprave z določenim ponašanjem ob
okvarnih razmerah (PDF)
(IEC 60947-5-3:1999)

EN 60745-2-18:2004

Dopolnilo A1:2005 k standardu
SIST EN 60947-5-3:2000
(IEC 60947-5-3:1999/A1:2005)
Nizkonapetostne stikalne in krmilne
naprave – 5-5. del: Krmilne naprave
in stikalni elementi – Električna
(varnostna) naprava za zaustavitev v
sili z mehansko zaporo
(IEC 60947-5-5:1997)

EN 60947-5-3:1999/
A1:2005

SIST EN 60745-217:2003

SIST EN 60745-218:2004
SIST EN 60745-219:2005

SIST EN 60745-220:2004
SIST EN 60947-53:2000

SIST EN 60947-53:2000/
A1:2005
SIST EN 60947-55:1999

EN 60745-2-17:2003

EN 60745-2-19:2005

EN 60745-2-20:2003

EN 60947-5-3:1999

EN 60947-5-5:1997

20. 4. 2004

EN 50144-210:2001
+ EN 50260-210:2002
Opomba 2.1
EN 50144-214:2001
Opomba 2.1

(1. 2. 2006)

(1. 12. 2005)

2. 8. 2006

EN 50144-217:2000
+ EN 50144-218:2000
+ EN 50260-214:2002
Opomba 2.1
–

Hand-held motor-operated electric
tools – Safety – Part 2-18: Particular
requirements of strapping tools
(IEC 60745-2-18:2003; modified)
Hand-held motor-operated electric
tools – Safety – Part 2-19: Particular
requirements for jointers
(IEC 60745-2-19:2005, modified)

2. 8. 2006

–

–

Hand-held motor-operated electric
tools – Safety – Part 2-20: Particular
requirements for band saws
(IEC 60745-2-20:2003; modified)
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)
(IEC 60947-5-3:1999)
Amendment A1:2005 to
EN 60947-5-3:1999
(IEC 60947-5-3:1999/A1:2005)
Low-voltage switchgear and
controlgear -- Part 5-5: Control circuit
devices and switching elements
– Electrical emergency stop device
with mechanical latching function
(IEC 60947-5-5:1997)

20. 4. 2004

–

–

24. 6. 2003

–

–

31. 12. 2005

Opomba 3

1. 3. 2008

10. 3. 2001

–

–

20. 4. 2004

20. 4. 2004

(1. 7. 2006)

–

Uradni list Republike Slovenije

SIST EN 60745-214:2004

Hand-held motor-operated electric
tools – Safety – Part 2-11: Particular
requirements for reciprocating saws
(jig and sabre saws)
(IEC 60745-2-11:2003; modified)
Hand-held motor-operated electric
tools – Safety – Part 2-14: Particular
requirements for planers
(IEC 60745-2-14:2003; modified)
Hand-held motor-operated electric
tools – Safety – Part 2-17: Particular
requirements for routers and trimmers
(IEC 60745-2-17:2003; modified)
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Ročna električna orodja – Varnost – 2- EN 60745-2-11:2003
11. del: Posebne zahteve za povratne
žage (vbodne in sabljaste žage)
(IEC 60745-2-11:2003; spremenjen)

Opomba 1

Št.

SIST EN 60745-211:2003

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti
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Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Naslov standarda

Oznaka referenčnega standarda

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

31. 12. 2005

Opomba 3

1. 3. 2008

10. 3. 2001

–

–

20. 4. 2004

Opomba 3

(1. 10. 2005)

Opomba 1

Dopolnilo A1:2005 k standardu
SIST EN 60947-5-5:1999
(IEC 60947-5-5:1997/A1:2005)
Varnost premičnih električnih orodij
– 1. del: Splošne zahteve
(IEC 61029-1:1990; spremenjen)

EN 60947-5-5:1997/
A1:2005

SIST EN 610291:2000/
A11:2004
SIST EN 610291:2000/
A12:2003
SIST EN 61029-21:2002

Dopolnilo A11:2004 k standardu
SIST EN 61029-1:2000

EN 61029-1:2000/
A11: 2003

Amendment A1:2005 to
EN 60947-5-5:1997
(IEC 60947-5-5:1997/A1:2005)
Safety of transportable motoroperated electric tools – Part 1:
General requirements
(IEC 61029-1:1990, modified)
Amendment A11:2003 to
EN 61029-1:2000

Dopolnilo A12:2003 k standardu
SIST EN 61029-1:2000

EN 61029-1:2000/
A12: 2003

Amendment A12:2003 to
EN 61029-1:2000

20. 4. 2004

Opomba 3

(1. 11. 2005)

Varnost premičnih električnih orodij
– 2-1. del: Posebne zahteve za
krožne žage z delovno mizo
(IEC 61029-2-1:1993; spremenjen
+ A1:1999
+ A2:2001)

EN 61029-2-1:2002

24. 6. 2003

–

–

SIST EN 61029-24:2003

Varnost premičnih električnih orodij
– 2-4. del: Posebne zahteve za
namizne brusilnike
(IEC 61029-2-4:1993; spremenjen)

EN 61029-2-4:2003

14. 8. 2003

–

–

SIST EN 61029-2-4:
2003/
A1:2004

Dopolnilo A1:2004 k standardu
EN 61029-2-4:2003/
SIST EN 61029-2-4: 2003
A1:2003
(IEC 61029-2-4:1993/
A1:2001; spremenjen)
Varnost premičnih električnih orodij
EN 61029-2-8:2003
– 2-8. del: Posebne zahteve za
enovretenske namizne rezkalne stroje
(IEC 61029-2-8:1995
+ A1:1999
+ A2:2001; spremenjen)

Safety of transportable motoroperated electric tools – Part 2-1:
Particular requirements for circular
saw benches
(IEC 61029-2-1:1993; modified
+ A1:1999
+ A2:2001)
Safety of transportable motoroperated electric tools – Part 2-4:
Particular requirements for bench
grinders
(IEC 61029-2-4:1993; modified)
Amendment A1:2003 to
EN 61029-2-4:2003
(IEC 61029-2-4:1993/A1:2001;
modified)
Safety of transportable motoroperated electric tools – Part 2-8:
Particular requirements for single
spindle vertical moulders
(IEC 61029-2-8:1995
+ A1:1999
+ A2:2001; modified)
Safety of transportable motoroperated electric tools – Part 2-9:
Particular requirements for mitre saws
(IEC 61029-2-9:1995; modified)
Safety of machinery – Indication,
marking and actuation – Part 1:
Requirements for visual, auditory and
tactile signals
(IEC 61310-1:1995 (corrigendum Jul.
1995))

20. 4. 2004

Opomba 3

(1. 3. 2006)

20. 4. 2004

–

–

14. 8. 2003

–

–

15. 4. 2000

–

–

SIST EN 61029-29:2003

EN 61029-2-9:2002

EN 61310-1:1995

Stran
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SIST EN 613101:1999

Varnost premičnih električnih orodij
– 2-9. del: Posebne zahteve za
zajeralne žage
(IEC 61029-2-9:1995; spremenjen)
Varnost strojev – Kazanje (Indikacija),
označevanje in proženje – 1. del:
Zahteve za vidne, slišne in otipne
signale
(IEC 61310-1:1995 (popravek julij
1995))
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SIST EN 61029-28:2004

EN 61029-1:2000
Opomba 4

Št.

SIST EN 60947-55:1999/
A1:2005
SIST EN 610291:2000

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN 614961:2005
SIST EN 62061:2005

EN 61310-3:1999

EN 61496-1:1997

EN 61496-1:2004

EN 62061:2005

Safety of machinery – Indication,
marking and actuation – Part 2:
Requirements for marking
(IEC 61310-2:1995)
Safety of machinery – Indication,
marking and actuation – Part 3:
Requirements for the location and
operation of actuators
(IEC 61310-3:1999)
Safety of machinery – Electrosensitive protective equipment -- Part
1: General requirements and tests
(IEC 61496-1:1997)
Safety of machinery – Electrosensitive protective equipment – Part
1: General requirements and tests
(IEC 61496-1:2004, modified)
Safety of machinery – Functional
safety of safety-related electrical,
electronic and programmable
electronic control systems
(IEC 62061:2005)

15. 4. 2000

–

–

15. 4. 2000

–

–

15. 4. 2000

–

–

6. 8. 2005

EN 61496-1:1997
Opomba 2.1

1. 4. 2007

31. 12. 2005

–

–

Opomba 1

Ta seznam standardov v celoti nadomešča Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti strojev z Odredbo o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 52/00, 57/00
– popr. In 107/01), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 107/05.
Št. 017-160/2002-43
Ljubljana, dne 29. avgusta 2007
EVA 2007-2111-0046
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

Uradni list Republike Slovenije

Opomba 1:
Običajno je datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum umika (»dow«), ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je v nekaterih izjemnih
primerih lahko tudi drugače.
Opomba 2.1: Področje uporabe novega (ali dopolnjenega) standarda ostaja nespremenjeno (enako kot pri nadomeščenem standardu). Z navedenim datumom preneha veljati domneva
o skladnosti z bistvenimi zahtevami direktive na osnovi nadomeščenega standarda.
Opomba 3:
V primeru dopolnil je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegova morebitna prejšnja dopolnila in nova navedena dopolnila. Nadomeščeni standard (stolpec 5) je
zato sestavljen iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih dopolnil, vendar brez novih navedenih dopolnil. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva
o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.
Opomba 4:
Domnevo o skladnosti za proizvod se pridobi z izpolnjevanjem zahtev, navedenih v 1. delu in ustreznem 2. delu, če je 2. del prav tako naveden v UL EU pod Direktivo
98/37/ES.
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SIST EN 614961:2001

EN 61310-2:1995

Naslov referenčnega standarda
v angleškem jeziku

Št.

SIST EN 613103:2000

Varnost strojev – Kazanje (Indikacija),
označevanje in aktiviranje – 2. del:
Zahteve za označevanje
(IEC 61310-2:1995)
Varnost strojev – Kazanje,
označevanje in aktiviranje – 3. del:
Zahteve za namestitev in obratovanje
prožil (aktuatorjev)
(IEC 61310-3:1999)
Safety of machinery – Electrosensitive protective equipment – Part
1: General requirements and tests
(IEC 61496-1:1997)
Varnost strojev – Električno občutljiva
varovalna oprema – 1. del: Splošne
zahteve in preskusi
(IEC 61496-1:2004, spremenjen)
Varnost strojev – Funkcijska varnost
na varnost vezanih električnih,
elektronskih in programirljivih
elektronskih krmilnih sistemov
(IEC 62061:2005)

Oznaka referenčnega standarda

11686 /

SIST EN 613102:1999

Naslov standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Oznaka standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
ne ustvarja več domneve
o skladnosti

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Uradni list Republike Slovenije
4265.

Št.

Povprečni znesek subvencij na hektar
kmetijskih in gozdnih zemljišč ter na panj za
leto 2007 in znesek katastrskega dohodka za
oljčne nasade za leto 2007

Na podlagi šestega odstavka 154. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06) in 74. člena Zakona o državni
upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo)
objavlja minister za finance

POVPREČNI ZNESEK SUBVENCIJ
na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč ter
na panj za leto 2007 in znesek katastrskega
dohodka za oljčne nasade za leto 2007
I.
Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskega zemljišča pod katastrsko kulturo »njiva«, kot ga izkazuje zemljiški
kataster, na dan 30. junija 2007 znaša 219,27 EUR.
II.
Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskega zemljišča pod katastrsko kulturo »travnik«, »barjanski travnik« ali
»pašnik«, kot ga izkazuje zemljiški kataster, na dan 30. junija
2007 znaša 82,81 EUR.
III.
Ne glede na določbo I. točke te informacije povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskega zemljišča pod katastrsko
kulturo »njiva«, kot ga izkazuje zemljiški kataster, uvrščenega v
območje katastrskih občin z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost, na dan 30. junija 2007 znaša 273,46 EUR.
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izkazuje zemljiški kataster, uvrščenega v območje katastrskih
občin z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, na dan
30. junija 2007 znaša 137,00 EUR.
V.
Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskega zemljišča pod katastrsko kulturo »hmeljišče«, kot ga izkazuje zemljiški kataster, na dan 30. junija 2007 znaša 291,48 EUR.
VI.
Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskega zemljišča, evidentiranega pri davčnem organu kot oljčnik, na dan
30. junija 2007 znaša 58,64 EUR.
VII.
Povprečni znesek subvencij na hektar gozda, kot ga
izkazuje zemljiški kataster, na dan 30. junija 2007 znaša
1,06 EUR.
VIII.
Povprečni znesek subvencij na panj, kot ga izkazuje
centralni register čebelnjakov, na dan 30. junija 2007 znaša
7,32 EUR.
IX.
Kot katastrski dohodek oljčnega nasada se za leto 2007
upošteva katastrski dohodek, kot je, po predpisih o ugotavljanju
katastrskega dohodka, na dan 30. junija 2007 ugotovljen za
plantažni sadovnjak 5. katastrskega razreda v katastrskem
okraju Gorica.
Št. 421-152/2007/3
Ljubljana, dne 28. avgusta 2007
EVA 2007-1611-0051

IV.
Ne glede na določbo II. točke te informacije povprečni
znesek subvencij na hektar kmetijskega zemljišča pod katastrsko kulturo »travnik«, »barjanski travnik« ali »pašnik«, kot ga

dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

OBČINE
AJDOVŠČINA
4266.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah
in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta
in članov drugih občinskih organov ter
o povračilih stroškov

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno
glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05), drugega
ter četrtega odstavka 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2, 70/06 – odločba US, 60/07)
in 56. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni
list RS, št. 26/07 – UPB2) je občinski svet na 9. seji dne 13. 9.
2007 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta in članov
drugih občinskih organov ter
o povračilih stroškov
1. člen
V Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov

drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list
RS, št. 36/03, 47/05, 56/05 – popravek, 43/07) se 11. člen
spremeni tako, da se glasi:
»Člani občinske volilne komisije imajo zaradi dela v občinski volilni komisiji ob vsakih splošnih volitvah pravico do
enkratnega nadomestila, v skladu z določili Zakona o lokalnih
volitvah.
Ob vsakih drugih volitvah, ki obsegajo predvsem nadomestne volitve v občinski svet in predčasne ter nadomestne
volitve članov sveta krajevne skupnosti, pripada članom za delo
v občinski volilni komisiji nadomestilo, ki ga glede na obseg
volilnih opravil, določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja, na podlagi naslednjih meril:
– število različnih vrst volitev, ki se istočasno izvajajo,
– število volilnih enot, v katerih potekajo volitve,
– število volišč.
Višina nadomestila, določena na podlagi meril iz prejšnjega odstavka tega člena, ne sme biti nižja od 20% in ne višja
od 100% nadomestila za izvedbo splošnih volitev iz prvega
odstavka tega člena, ob upoštevanju z zakonom predpisanih
razponov višine nadomestila med posameznimi člani občinske
volilne komisije.
Nadomestila, ki jih določa ta člen, se izplačajo na podlagi
akta o imenovanju občinske volilne komisije.
Za izvedbo referenduma na območju celotne občine članom občinske volilne komisije pripada nadomestilo, določeno v
skladu s prvim odstavkom tega člena. Če se referendum izvaja
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le v delu občine, pa članom občinske volilne komisije pripada
nadomestilo, določeno v skladu z drugim in tretjim odstavkom
tega člena.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 141-1/2003
Ajdovščina, dne 13. septembra 2007
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

MOKRONOG - TREBELNO
4267.

Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov v vrtcu Občine Mokronog - Trebelno

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno
(Uradni list RS, št. 14/07) ter Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03), je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 9. redni seji občinskega sveta dne 5. 9.
2007 v zvezi s predlogom za povišanje cen programov v vrtcih
sprejel

SKLEP
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov
v vrtcu Občine Mokronog - Trebelno
1. člen
Cene posameznih dnevnih programov (6–9 ur) predšolske vzgoje v vrtcu na območju Občine Mokronog - Trebelno
znašajo:
VRTEC
Mokronog

STAROSTNO
KOMBINIR.
ODDELEK
349,76 EUR

II. STAROSTNO
OBDOBJE

NOVO MESTO
4268.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
UPB -1 (Uradni list RS, št. 96/06), Odloka o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja
pokopališč ter pogrebnih svečanosti v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 74/00 in 31/05) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 7. seji dne 12. 7. 2007 sprejel

SKLEP
o povečanju letnih najemnin za grobove
v Mestni občini Novo mesto
1
S tem sklepom se določijo povečane letne najemnine za
grobove v Mestni občini Novo mesto:
Najemnine grobov
a) enojni grob
b) dvojni grob
c) žarni grob
d) prenos najemnine grobov

3. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi
cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje
številka 007-14/2007. V veljavi pa še ostaja sklep št. 380-053/2002, z dne 28. 3. 2003, ki v svoji 2. točki določa ceno bivanja
otrok nad 9 ur dnevno.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. septembra 2007.
Št. 1729/07
Mokronog, dne 14. septembra 2007
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

26,21 EUR / kos
38,59 EUR / kos
15,94 EUR / kos
16,41 EUR / kos

2
V cenah storitev ni vključen 8,5% davek na dodano
vrednost.
3
Najemnine se enotne za vsa pokopališča v Mestni občini
Novo mesto v upravljanju Komunale Novo mesto, d.o.o.
4
Povečane najemnine veljajo od 1. 1. 2008.
Št. 354-58/2007-1800
Novo mesto, dne 23. avgusta 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

302,93 EUR

2. člen
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se od cene programa
odšteje znesek za neporabljena živila. Ta cena je podlaga za
izračun plačila staršev in plačila razlike med ceno programa
in plačilom staršev, ki ga krije občina zavezanka. Staršem se
znesek za neporabljena živila začne odštevati prvi dan javljene
odsotnosti vrtcu najkasneje do 8. ure zjutraj.

Sklep o povečanju letnih najemnin za grobove
v Mestni občini Novo mesto

POSTOJNA
4269.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Postojna za leto 2007

Na podlagi 29. 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, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 51/02),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine
Postojna na 8. seji dne 11. 9. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Postojna za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Postojna za leto 2007
(Uradni list RS, št. 139/06) se v 2. členu prvi odstavek spremeni
in se glasi:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

»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
II.

41

42
43

III.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr.
dolg. sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV.
75

V.
44

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIHDELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

v EUR
Rebalans
proračuna
leta 2007
12.181.987
10.690.460
8.284.955
6.628.032
1.222.488
434.435
0
2.405.505
1.551.599
16.834
4.361
12.519
820.192
367.997
141.486
0
226.512
10.000
10.000
0
1.113.530
1.113.530
14.443.841
3.139.626
629.351
112.490
2.238.082
149.589
10.115
3.767.514
109.824
2.030.713
620.138
1.006.839
7.303.601
7.303.601
233.099
166.729

VI.
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440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

11689
34.427
0
0
0
–34.427

Rebalans
proračuna
leta 2007
2.503.756
2.503.756
2.503.756
163.787
163.787
163.787
43.688
2.339.968
2.339.968
47.191
47.191
«.

2. člen
V Odloku o proračunu Občine Postojna za leto 2007 se v
5. členu tretji odstavek spremeni in se glasi:
»(prerazporejanje pravic porabe)
Med izvrševanjem proračuna Občine Postojna se lahko
odpre nov konto ali poveča obseg sredstev na kontu za izdatke
oziroma odpre novo proračunsko postavko znotraj področja
programske klasifikacije če ni mogoče drugače zagotoviti ustreznega podprograma programske klasifikacije, če pri planiranju
proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih
sredstev ali načina izvedbe projekta. Odpre ga finančno-računovodska služba Občine Postojna.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-349/2006
Postojna, dne 11. septembra 2007

66.370
–2.261.853

Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

Rebalans
proračuna
leta 2007
0
0
0
0
0
0
34.427

SODRAŽICA
4270.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Sodražica za leto 2006

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in na podlagi
15. ter 100. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS,
št. 44/99, 80/00, 12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na
6. redni seji dne 6. 9. 2007 sprejel
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ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Sodražica za leto 2006

ODLOK
o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sodražica
za leto 2006, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna v
letu 2006.

I. UVODNE DOLOČBE

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2006
izkazuje:
A)
I.
II.
III.
B)
IV.
V.
VI.
C)
VII.
VIII.
IX.
X.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki
Skupaj odhodki
Proračunski presežek (I-II)
Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev
Račun financiranja
Zadolževanje proračuna
Odplačilo dolga
Neto zadolževanje proračuna
(VII-VIII)
Zmanjšanje sredstev na računu
(III+VI+IX)

V SIT
311.003.000
360.886.000
–49.883.000
/
/
/
/
/
48.850.000
/
48.850.000
1.033.000

3. člen
Denarna sredstva, ki so ostala nerazporejena na računu
proračuna v letu 2006 se uporabijo za financiranje izdatkov
prihodnjega leta.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2006 ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in
v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-11/07
Sodražica, dne 6. septembra 2007
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

ŠKOFLJICA
4271.

Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem
sistemu

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list
RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02), 9. člena Zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 123/06) je Občinski svet Občine Škofljica na 8. redni seji dne 4. 9. 2007 sprejel

1. člen
Ta odlok ureja plakatiranje, druge oblike oglaševanja na
javnih krajih in usmerjevalni sistem na javnih cestah, urejen
s predpisi o varnosti prometa, na celotnem območju Občine
Škofljica.
2. člen
Ta odlok posebej ureja naslednje dejavnosti:
1. plakatiranje in nameščanje transparentov po splošnih
pogojih ter nameščanje zastav na javnih krajih,
2. nameščanje turistične in druge obvestilne signalizacije
(usmerjevalni sistem),
3. samo-oglaševanje subjektov, registriranih za opravljanje dejavnosti,
4. komercialno oglaševanje za potrebe tretjih oseb,
5. plakatiranje in podobne oblike oglaševanja v volilni
kampanji.
Dejavnosti iz točke 1, 4 in 5 se izvajajo kot izbirna lokalna
gospodarska javna služba v okviru režijskega obrata občine ali
s sklenitvijo pogodbe z zunanjim izvajalcem.
3. člen
Plakatiranje, nameščanje transparentov in nameščanje
oglaševalnih objektov na javnih krajih je dovoljeno samo na
način in pogojih, ki jih določa ta odlok ter določila zakonskih in
podzakonskih predpisov.
Posebej je prepovedano plakatiranje in nameščanje transparentov, ne glede na njihovo velikost, na prometni signalizaciji in drugi opremi, ki je potrebna za njeno postavitev in
delovanje ter na drugi prometni opremi.
II. GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA
4. člen
Izbirna lokalna gospodarska javna služba »plakatiranje in
nameščanje transparentov po splošnih pogojih ter nameščanje
zastav na javnih krajih« obsega:
1. upravljanje plakatnih prostorov za oglaševanje po splošnih pogojih in nameščanje plakatov na njih;
2. upravljanje prostorov za nameščanje transparentov po
splošnih pogojih;
3. nameščanje zastav na javnih krajih;
4. vodenje katastra prostorov za plakatiranje in nameščanje transparentov iz prve in druge alineje tega odstavka
ter prostorov za nameščanje zastav iz 3. točke tega člena in
vodenje katastra iz 21. člena tega odloka, skladno z določbo
22. člena tega odloka;
5. urejanje plakatnih prostorov za volilno kampanjo iz
27. člena tega odloka.
5. člen
Dejavnost iz 4. člena tega odloka obsega:
– ureditev plakatnih prostorov za oglaševanje po splošnih
pogojih, njihovo vzdrževanje in čiščenje;
– nameščanje plakatov na te plakatne prostore in odstranjevanje plakatov.
Plakatni prostori iz prvega odstavka tega člena so element urbane opreme in so last Občine Škofljica.
6. člen
Vsaka oseba (uporabnik) ima pravico po splošnih pogojih
objavljati sporočila javnosti s plakati, nameščenimi na plakatnih
prostorih, če plakati ne presegajo dimenzije 50 x 70 cm in
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če je na plakatnih prostorih v želenem terminu na razpolago
ustrezen prostor. Izjemoma se lahko z dovoljenjem režijskega
obrata namestijo tudi plakati večjih dimenzij, če je na plakatnih
mestih dovolj prostora.
Plakati smejo biti objavljeni največ 10 dni in morajo biti
odstranjeni najkasneje v 3 dneh po prenehanju razloga za
objavo.
Plakate namešča in odstranjuje režijski urad občine oziroma zunanji izvajale. Vsi plakati morajo biti opremljeni z žigom
občine in datumom prenehanja objave.
7. člen
Dejavnost iz 2. točke 4. člena obsega:
– pripravo predloga določitve prostorov za nameščanje
transparentov; po splošnih pogojih;
– oddajanje prostorov iz prejšnje alineje v uporabo;
– nameščanje in snemanje transparentov.
Prostore za nameščanje transparentov določa režijski
obrat občine, ki sočasno določi tudi minimalne tehnične in
varnostne standarde za transparente in njihovo namestitev na
posameznem prostoru.
Uporabnik lahko zahteva namestitev transparenta pod pogojem, da je v želenem terminu na razpolago ustrezen prostor
in da plakat ustreza tehničnim in varnostnim standardom.
Transparenti, nameščeni na podlagi tega člena, smejo biti
objavljeni največ 20 dni in morajo biti odstranjeni najkasneje v
3 dneh po prenehanju razloga za objavo.
8. člen
Dejavnost iz 3. točke 4. člena obsega:
– ureditev in vzdrževanje nosilcev nameščanja zastav na
javnih krajih po odločitvi režijskega obrata;
– nameščanje in snemanje zastav po naročilu župana
občine oziroma od njega pooblaščene osebe.
Nosilci so element občinske opreme, zastave pa last
občine.
Nameščanje zastav z logotipi podjetij, prireditev ali drugih
podobnih zastav na nosilcih iz prve alineje prvega odstavka
tega člena je možno samo izjemoma, na podlagi dovoljenja
občine, za določen čas, vendar največ 15 dni. Nameščanje in
snemanje zastav iz tega odstavka izvaja režijski obrat občine
oziroma zunanji izvajalec.
Na teh nosilcih v času volilne kampanje ni dovoljeno
nameščanje zastav z namenom promocije političnih strank, list
in kandidatov.
Nameščanje zastav iz tretjega odstavka tega člena je
podrejeno nameščanju zastav iz prvega odstavka tega člena. Stroške snemanja in morebitnega ponovnega nameščanja
zastav iz tretjega odstavka tega člena zaradi podrejenosti, v
celoti nosi naročnik naročanja zastav iz tretjega odstavka tega
člena.
9. člen
Režijski obrat občine vodi katastre:
– prostorov za plakatiranje in nameščanje transparentov
iz 1. in 2. točke 4. člena tega odloka;
– prostorov za nameščanje zastav iz 3. točke 4. člena
tega odloka;
– lokacij in objektov za oglaševanje iz 21. člena tega
odloka;
– nosilcev in lamel turistične in druge obvestilne signalizacije.
Katastri se vodijo v digitalni obliki in so namenjeni vodenju
evidence o razpoložljivih in uporabljenih prostorskih zmožnostih.
10. člen
Dejavnosti iz 4. člena tega odloka izvaja Režijski obrat
Občine Škofljica, ki lahko za izvedbo posameznih del sklene
pogodbo z zunanjim izvajalcem.
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11. člen
Plakatiranje izven plakatnih prostorov, urejenih na podlagi tega odloka, je možno samo izjemoma, po predhodnem
dovoljenju občine. Izjemoma se smejo obravnavati le enkratne
pomembne promocijske aktivnosti javnega pomena, promocija
prireditev izjemnega javnega pomena ali oglaševanje prireditev, pri katerih je taka oblika oglaševanja tradicionalna (primeroma cirkus).
Dovoljenje mora pridobiti oseba, ki je naročnik plakatiranja in zanj plačati ustrezno takso. Plakate lahko namesti
naročnik sam, vse v skladu s pogoji dovoljenja.
Plakatiranje mora biti izvedeno tako, da se pri tem ne
poškoduje podlage, na katero je nameščen plakat (zid, element
urbane opreme ipd.) in da na podlagi ne pusti nobenih sledov.
12. člen
Javna služba se financira iz:
1. plačil uporabnikov oziroma naročnikov;
2. občinskega proračuna;
3. virov opredeljenih v 18. in 23. členu tega odloka;
4. drugih virov.
Uporabnik plačuje naslednje storitve:
a) za nameščanje in odstranjevanje plakatov na plakatnih
prostorih za oglaševanje po splošnih pogojih in za uporabo
plakatnih prostorov;
b) za nameščanje in odstranjevanje transparentov po pogojih iz 7. člena tega odloka;
c) nameščanje in snemanje zastav za namene iz tretjega
odstavka 8. člena tega odloka.
Iz proračuna občine se financira:
– ureditev plakatnih prostorov za oglaševanje po splošnih
pogojih,
– nameščanje in snemanje zastav na javnih krajih,
– ureditev nosilcev zastav v okviru dejavnosti iz 8. člena
tega odloka,
– ureditev plakatnih prostorov za brezplačno plakatiranje
organizatorjev volilne kampanje.
13. člen
Župan določi tarifo plačil iz 1. točke prvega odstavka ter
drugega odstavka 12. člena tega odloka. Tarife upoštevajo
velikost in število ter obdobje namestitve plakatov oziroma
transparentov.
Uporabniki te storitve plačujejo vnaprej, ob predaji plakatov oziroma transparentov. Za plakate in transparente nameščene po pogojih iz 6. in 7. člena se občinska taksa ne
plačuje.
III. TURISTIČNA IN DRUGA OBVESTILNA SIGNALIZACIJA
14. člen
Za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije
(usmerjevalni znak), postavljene v skladu z državnim predpisom, ki ureja prometno signalizacijo ob javnih cestah (ob uveljavitvi tega odloka: Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00 in 110/06
– v nadaljevanju državni pravilnik), sprejme župan Pravilnik o
usmerjevalnih znakih.
Usmerjevalne znake predstavljajo usmerjevalne lamele,
praviloma postavljene skupinsko na posebnih nosilcih. Vsebina
lamel je ob upoštevanju določb državnega pravilnika namenjena izključno usmerjanju k določenim ciljem, za potrebe tega
odloka pa se po vsebini ločuje na:
a) krajevno vodenje, ki omogoča vodenje do skupnih krajevnih ciljev in naprav, do kulturnih, zgodovinskih in naravnih
znamenitosti ter do pomembnejših krajevnih oziroma javnih
infrastrukturnih objektov in naprav;
b) komercialno vodenje, ki omogoča vodenje do pomembnejših objektov in naprav v kraju – do sedežev gospodarskih
družb in drugih registriranih pravnih oseb ter njihovih poslovnih
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enot, če ti izpolnjujejo pogoje za takšno vodenje; komercialno
vodenje je ločeno od krajevnega in mu je hierarhično podrejeno.
15. člen
Pravilnik o usmerjevalnih znakih določa:
– enotno likovno podobo usmerjevalnih znakov ter njihovih nosilcev in enoten način njihove skupinske ali individualne
postavitve;
– vsebinsko ločitev usmerjevalnih znakov;
– izhodiščne lokacije postavitev skupinskih in po potrebi
drugih usmerjevalnih znakov;
– postopek in pogoje za določanje tarif in pogoje za izdajo
ustreznih dovoljenj in postavitev;
– pogoje za njegovo diferencirano uporabo;
– pogoje za samostojno postavitev usmerjevalnih znakov;
– postopek odločanja o uskladitvi interesov za postavljanje usmerjevalnih znakov;
– podrobnejše pogoje in postopke za izbor pooblaščenega operaterja;
– urejanje odnosov pri skupni uporabi nosilcev za potrebe
občinskega in komercialnega vodenja in
– druge tehnične in organizacijske podrobnosti za izvedbo
določb tega odloka.
16. člen
Nosilce usmerjevalnih znakov in njihove temelje namešča
režijski obrat oziroma zunanji izvajalec, ki pogodbeno izvaja
službo vzdrževanja občinskih javnih cest.
Za nameščanje lamel za potrebe občinskega vodenja
je pristojna občina sama. Postavljanje teh znakov in njihovo
vzdrževanje gre v breme javnih sredstev.
17. člen
Za zbiranje in urejanje interesov za postavljanje komercialnih usmerjevalnih znakov, vodenje potrebnih postopkov, naročanje postavljanja in vzdrževanje ustreznih nosilcev, dobavo
lamel, njihovo nameščanje ter vzdrževanje in vodenje katastra
vseh postavljenih nosilcev in lamel lahko določi občina z javnim
zbiranjem ponudb pooblaščenega operaterja, ki te aktivnosti
izvaja kot tržno dejavnost.
18. člen
Postavitev in vzdrževanje usmerjevalnih znakov za potrebe komercialnega vodenja se izvede na podlagi pogodbe
med pooblaščenim operaterjem in zainteresiranim subjektom.
S pogodbo se med drugim uredi obveznosti zainteresiranega
subjekta do nadomeščanja lamel po izteku njihove uporabnosti
in obveznosti do plačila vzdrževalnine. Zainteresirani subjekt za
nameščanje usmerjevalnih znakov za potrebe komercialnega
vodenja plačuje po tržnih načelih:
– izdelavo in namestitev lamele ter sorazmernega dela
stroška nabave in postavitve nosilca in
– vzdrževalnino, ki zagotavlja pokrivanje stroškov amortizacije nosilcev, stroškov postavljanja nosilcev ter stroškov
vzdrževanja znakov, vodenja ustreznega katastra in izvajanja
dejavnosti.
IV. SAMOOGLAŠEVANJE SUBJEKTOV, REGISTRIRANIH
ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
19. člen
Subjekti, registrirani za opravljanje dejavnosti, lahko
na svojih objektih in na svojih funkcionalnih površinah postavljajo objekte za samooglaševanje po postopkih, ki jih
urejajo predpisi o posegih v prostor. Posebno dovoljenje
za postavitev ni potrebno, če objekt za samooglaševanje
ustreza pogojem iz državnega predpisa, ki ureja pogoje za
gradnjo objektov.
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Ne glede na možnost iz prvega odstavka tega člena ni dovoljeno postavljanje objektov za samooglaševanje v obcestnem
pasu, predvidenem za postavljanje prometne signalizacije.
Objekti za samooglaševanje izven lastnih objektov oziroma funkcionalnih površin in njihova uporaba se obravnava
enako, kot pri objektih za oglaševanje za potrebe tretjih oseb.
Objekte za samooglaševanje morajo osebe, ki so naročile
njihovo postavitev, redno vzdrževati tako, da ne kvarijo videza
okolice.
V. KOMERCIALNO OGLAŠEVANJE ZA POTREBE TRETJIH
OSEB
20. člen
Oglaševanje za potrebe tretjih oseb se kot gospodarska
dejavnost izvaja na objektih in napravah za oglaševanje (v
nadaljevanju: oglaševalni objekt), in sicer:
a) nosilcih čezcestnih transparentov, ki ne sodijo v dejavnost iz 7. člena tega odloka,
b) svetlobnih vitrinah do 2 m2 (samostoječe in v sklopu
avtobusnih postajališč),
c) reklamnih panojih do 12 m2 (»jumbo« panoji in drugi),
d) reklamnih panojih z vrtljivo površino do 18 m2 (rotopanoji, rolopanoji),
e) elektronskih reklamnih panojih (displayi),
f) oglasni panoji na drogovih javne razsvetljave,
g) prenosljivih uličnih reklamnih panojih,
h) reklamnih panojih na prevoznih sredstvih,
i) slikovno in/ali pisno obdelanih stenah zgradb,
j) zvočnih objektih in napravah,
k) drugih reklamnih objektih.
21. člen
Na javni površini oziroma na stavbi, napravi ali infrastrukturi v lasti Občine Škofljica (v nadaljevanju: javna površina)
je dovoljena postavitev in uporaba oglaševalnega objekta v
skladu s predpisi o posegih v prostor in graditvi objektov pod
pogojem, da je natančna lokacija postavitve vpisana v kataster
lokacij na javnih površinah, primernih za postavitev oglaševalnih objektov (v nadaljevanju: kataster oglaševalnih objektov),
ki ga vodi režijski obrat občine.
V kataster oglaševalnih objektov se ne vpiše lokacije,
za katero ni predvidena uporaba, daljša od 90 dni in lokacij
prenosnih objektov.
Za postavitev oglaševalnega objekta na javni površini na
lokaciji, ki ni vpisana v kataster oglaševalnih objektov, lahko
občina izda dovoljenje, če za zahtevano oglaševanje ni alternativnih možnosti po določilih tega odloka in če ni zadržkov, ki
bi izhajali iz predpisov.
Vlogi za izdajo dovoljenja iz tretjega odstavka tega člena
mora biti priložen natančen opis vsebine oglaševanja ter natančen tehnični opis oglaševalnega objekta.
Uporaba oglaševalnih objektov iz točke h) 20. člena tega
odloka, ki so nameščeni na prevoznih sredstvih (prikolicah,
tovornih prostorih tovornih vozil in podobno), v danem trenutku namenjenih izključno oglaševanju med prevažanjem po
javnih cestah, ne potrebujejo dovoljenja, vendar se taka vozila
na javnih površinah (javnih parkiriščih in podobno) ne smejo
ustavljati ali parkirati.
22. člen
Lokacijo, vpisano v kataster oglaševalnih objektov, lahko
za določen čas pridobi v uporabo subjekt, registriran za opravljanje oglaševalne dejavnosti, če ga uporablja kot za potrebe
oglaševanja tretjih oseb, vsak drug subjekt pa samo za potrebe
samooglaševanja oziroma za oglaševanje lastne registrirane
dejavnosti.
Lokacije dodeljuje režijski obrat Občine Škofljica na podlagi javnega zbiranja ponudb. Z aktom o javnem zbiranju ponudb,
se za vsako lokacijo, namenjeno oddaji, določi tehnični okvir

Uradni list Republike Slovenije
uporabe (vrsto in dimenzijo oglaševalnega objekta) in rok uporabe. Če se o dodelitvi med več upravičenimi interesenti občina
z njimi ne more sporazumno dogovoriti, se posamezna lokacija
dodeli interesentu, ki priloženo svoji ponudbi v posebej zapečateni kuverti ponudi najvišjo pristojbino za pridobitev lokacije
(prvi odstavek 23. člena).
S pripisom subjekta, ki je po postopku iz drugega odstavka tega člena pridobil posamezno lokacijo v uporabo, k
lokaciji v katastru oglaševalnih objektov, pridobi subjekt status
uporabnika lokacije.
Župan občine podrobneje uredi postopek in pogoje oddajanja lokacij s posebnim pravilnikom.
23. člen
Uporabnik lokacije, vpisan v kataster oglaševalnih objektov, plačuje Občini Škofljica predpisano občinsko takso, poleg
te pa tudi pristojbino za pridobitev lokacije, ki se plača v enkratnem znesku ob vpisu uporabnika v kataster za posamezni
oglaševalni objekt.
Pristojbino iz prvega odstavka tega člena določa župan,
razen v primerih, ko je ponujena pristojbina za pridobitev lokacije odločilna za izbiro uporabnika lokacije (drugi odstavek
22. člena). Tarifa pristojbin, ki jo določi župan, je diferencirana
glede na vrsto oglaševalnega objekta in rok uporabe.
VI. PLAKATIRANJE V VOLILNI KAMPANJI
24. člen
Če predpis ne določa drugače, je občinska uprava dolžna
organizatorjem volilne kampanje (v nadaljnjem besedilu: organizator) zagotoviti ustrezni plakatni prostor oziroma jim pod
določenimi pogoji omogočiti, da si ga uredijo sami.
Občina organizatorjem omogoča:
A) pridobitev brezplačnega prostora za plakatiranje pod
enakopravnimi pogoji za vse organizatorje;
B) pridobitev dodatnega plakatnega prostora pod enakopravnimi pogoji in proti plačilu pod splošnimi pogoji;
C) postavitev lastnih objektov za nameščanje plakatov.
Nameščanje plakatov in drugih rekvizitov volilne kampanje neposredno na podlago oziroma mimo določb tega odloka
je prepovedano.
Določbe tega odloka, ki se nanašajo na volilno kampanjo,
se smiselno uporabljajo tudi za druge oblike tajnega odločanja,
ki temeljijo na splošni volilni pravici (referendum).
Lepljenje plakatov organizatorjev volilne kampanje na
prostorih za plakatiranje po splošnih pogojih iz 5. člena tega odloka ni dovoljeno. Izjemoma je organizatorjem volilne kampanje
na teh krajih dovoljeno ob upoštevanju veljavnih splošnih pogojev in tarif plakatirati obvestila o dogodkih, zborovanjih ipd., ki
smejo biti objavljena največ za čas osmih dni pred dogodkom
in morajo biti naslednji dan po dogodku sneta. Če je za taka
obvestila uporabljena podlaga, ki jo predstavlja siceršnje volilno
propagandno gradivo, mora biti vsaj ena tretjina prostora na
tem gradivu namenjena izključno obvestilu o dogodku.
25. člen
V dveh tednih po razpisu volitev župan izda sklep, s
katerim določi:
– lokacije plakatnih prostorov iz 27. člena in število plakatnih prostorov na eni lokaciji;
– število in lokacije plakatnih prostorov iz 29. člena, najemnine, tarife in druge pogoje za njihovo pridobitev in uporabo;
– datum in kraj žrebanja plakatnih prostorov oziroma
ustreznega dogovora;
– pristojne organe in druge pogoje, kot to terja ta odlok in
zakon o volilni kampanji.
Sklep se objavi na občinski oglasni deski in na spletni
strani občine, dostavi se vsem poznanim organizatorjem in na
njihovo željo vroči vsem zainteresiranim osebam. V lokalnem
časopisu se objavi splošno obvestilo o sprejetju sklepa, napo-
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tek za pridobitev njegovega celovitega besedila ter obvestilo o
kraju in času žrebanja.
26. člen
Organizator v svojem imenu in po tem odloku pridobljenega plakatnega prostora ne sme odstopiti drugemu organizatorju, niti ne sme uporabiti prostora, dodeljenega drugemu
organizatorju.
a) Brezplačni prostor za plakatiranje
pod enakopravnimi pogoji
27. člen
Za namen iz točke A) 24. člena občina določi in v breme
proračuna postavi in opremi ter po volitvah odstrani plakatne
prostore na določenem številu lokacij ter omogoči vsem organizatorjem volilne kampanje pridobitev enakega števila plakatnih
prostorov na vsaki lokaciji. Njihovo razporeditev na vsaki posamezni lokacijo pa se posebej določi z žrebom.
28. člen
Na lokacijah iz 27. člena organizatorji nameščajo plakate
sami.
b) Lastni objekti organizatorjev volilne kampanje
za nameščanje plakatov
29. člen
Organizatorji smejo na javnih krajih in na drugih krajih
postavljati lastne objekte za nameščanje plakatov.
Za nameščanje objektov za plakatiranje na krajih in objektih v lastnini oziroma na krajih, nad katerimi ima kdo trajno
pravico uporabe, mora organizator pridobiti soglasje lastnika
oziroma imetnika trajne pravice uporabe.
Za nameščanje objektov za plakatiranje na javnih krajih,
na javnih objektih oziroma na drugih zemljiščih v lasti Občine
Škofljica, si mora organizator pridobiti soglasje občine.
30. člen
Soglasje iz tretjega odstavka 29. člena se izda na vlogo,
ki vsebuje skico objekta in skice lokacij v dveh izvodih v poenostavljenem postopku tako, da občina vlogo potrdi z žigosanjem
in podpisom pooblaščene osebe.
Soglasja iz prejšnjega odstavka se lahko istemu organizatorju izda v obsegu, ki za isto, smiselno zaokroženo lokacijo
ne presega ene tretjine možnih postavitev, vendar najmanj eno
postavitev na prosti lokaciji. Soglasja se izdaja po vrstnem redu
prispelih vlog, vloženih po objavi sklepa iz 25. člena.
31. člen
Izdajo soglasja iz tretjega odstavka 29. člena se lahko v
celoti ali delno odreče, če:
– objekt za plakatiranje ne zagotavlja varnosti oseb in
premoženja;
– objekt na določeni lokaciji ogroža ali ovira varnost prometa ali onemogoča varen promet pešcev;
O odločitvi iz prvega odstavka se izda odločba. Morebitno pritožbo reši župan v roku, ki ga določajo predpisi o volilni
kampanji.
32. člen
Organizator mora objekte iz 29. člena odstraniti najkasneje v 15 dneh po izvedenih volitvah, za katere je potekala
volilna kampanja.
VII. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
33. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska inšpekcija.
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34. člen
Z globo 300,00 EUR se kaznuje posameznik, če:
1. naroči ali dopusti, da se v njegovem imenu namesti
plakat ali transparent objekt na prometni znak, prometno signalizacijo ali opremo, potrebno za njeno postavitev ali delovanje,
ali na drugi prometni opremi (drugi odstavek 3. člena);
2. namesti ali namešča zastave brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem občine;
3. namesti plakat tako, da poškoduje podlago, na katero
ga namesti oziroma tako, da na njej pusti sledove (tretji odstavek 11. člena);
4. postavi objekt za samo-oglaševanje v obcestnem pasu,
predvidenem za postavljanje prometne signalizacije (drugi odstavek 19. člena);
5. postavi objekt za oglaševanje na javni površini, na
lokaciji, ki ni vpisana v register lokacij oglaševalnih objektov
in zanj ni pridobil dovoljenja pristojnega urada (prvi odstavek
21. člena v povezavi s tretjim odstavkom);
6. na javni površini ustavi ali parkira vozilo, na katerega je
nameščen oglaševalni objekt, vozilo pa je namenjeno izključno
oglaševanju (peti odstavek 21. člena);
7. kot organizator volilne kampanje odstopi po tem odloku
pridobljeni plakatni prostor za volilno kampanjo drugemu organizatorju (26. člen);
8. uporabi za volilno kampanjo plakatni prostor, ki ga je
pridobil drug organizator (26. člen).
Z globo 850,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo
300,00 EUR.
35. člen
Z globo 125,00 EUR se kaznuje posameznik, če:
1. namesti plakat ali transparent na prometni znak, prometno signalizacijo ali opremo ali na drugo prometno opremo,
potrebno za njeno postavitev, ali na drugo prometno opremo
(drugi odstavek 3. člena);
2. namesti plakat ali transparent ali oglaševalni objekt v
nasprotju določili tega odloka (prvi odstavek 3. člena);
3. sam namesti plakat ali transparent, ki bi ga moral namestiti režijski obrat občine (tretji odstavek 6. člena);
4. ne odstrani začasnih objektov za plakatiranje v volilni
kampanji v roku, določenem z 32. členom;
5. objekta za samooglaševanje, katerega postavitev je
naročil ali ga uporablja, ne vzdržuje redno, tako da kvari videz
okolice (četrti odstavek 19. člena).
Z globo 400,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 125,00 EUR.
36. člen
Plakate in transparente, nameščene na plakatnih prostorih iz 5. člena oziroma krajih za nameščanje transparentov
iz 7. člena brez njenega soglasja, režijski obrat občine takoj
odstrani.
Druge plakate in transparente, nameščene na javnih površinah in objektih ter oglaševalne objekte, nameščene v nasprotju z določili tega odloka na javni površini oziroma na stavbi,
napravi ali infrastrukturi v lasti Občine Škofljica odstrani režijski
obrat na podlagi odločbe občinske inšpekcije.
Pritožba na odločbo iz drugega odstavka tega člena ne
zadrži njene izvršitve.
Odstranitve iz prvega in drugega odstavka tega člena
se izvrši na stroške tistega, ki je naročil namestitev plakata,
transparenta oziroma oglaševalnega objekta.
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37. člen
Občinska inšpekcija lahko za objekt za oglaševanje ali samooglaševanje, ki kvari videz okolice odredi njihovemu lastniku
ali upravljavcu ustrezno ureditev in mu za to postavi rok, ki ne
sme biti krajši od 5 in ne daljši od 15 dni.
Če rok iz prvega odstavka ni spoštovan, občinska inšpekcija odredi odstranitev objekta na stroške njegovega lastnika
oziroma upravljavca.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Za objavljanje obvestil, vezanih na dogajanja v ožjih lokalnih skupnostih oziroma uradnih obvestil države, lokalnih
skupnosti in drugih oseb javnega prava na oglasnih deskah
oziroma v oglasnih omaricah, ne veljajo določbe tega odloka.
Za nekomercialne objave na teh prostorih se občinska taksa
ne plačuje.
39. člen
Že postavljene objekte, ki imajo po vsebini značaj usmerjevalnih znakov iz 14. člena tega odloka, morajo osebe, za
katere ti objekti oglašujejo, odstraniti najkasneje v roku treh
mesecev po uveljavitvi pravilnika iz prvega odstavka 14. člena
tega odloka, sicer lahko Občinska inšpekcija odredi njihovo
takojšnjo odstranitev na stroške teh oseb.
40. člen
Župan v enem mesecu po uveljavitvi tega odloka predpiše
splošne pogoje za oglaševanje vsebin iz 4. člena tega odloka
in tarifo plačil iz 13. člena tega odloka.
Župan v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka, skladno
z 22. členom tega odloka, sprejme Pravilnik o oddajanju oglasnih mest in/ali oglasnih objektov v lasti občine v najem.
Župan v enem letu po uveljavitvi tega odloka, skladno
s 14. členom tega odloka, sprejme Pravilnik o usmerjevalnih
znakih.
41. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Škofljica, skupaj z
vsemi spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 57/96,
30/02 in 48/02).
42. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Pravilnik o sofinanciranju programov za
ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v
Občini Škofljica

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 51/06 – UPB1), in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) je Občinski svet Občine
Škofljica na 8. redni seji dne 4. 9. 2007 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o sofinanciranju programov za ohranjanje,
spodbujanje in razvoj podeželja
v Občini Škofljica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
1. Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste
pomoči za kmetijska gospodarstva, kot je opredeljeno v Prilogi
1 k Uredbi (ES) 70/2001, v skladu z Uredbo komisije (ES) št.
1857/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in
88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika
podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov
(UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3–21) – skupinske izjeme
in z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči »de
minimis« (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5–10) za naložbe
v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah. Dopolnilne
dejavnosti na kmetijah opredeljuje Uredba o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
2. Za mala in srednje velika podjetja se po tem pravilniku
štejejo podjetja skladno s Prilogo 1 Uredbe 70/2001 z dne
12. 1. 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči
za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1.
2001, str. 33–42, z vsemi spremembami).
2. člen
(način zagotavljanja in dodeljevanja sredstev)
Sredstva za izvajanje programov ohranjanja in razvoja
kmetijstva, gozdarstva in podeželja se zagotavljajo z Odlokom
o proračunu Občine Škofljica za tekoče leto.
Sredstva se upravičencem dodelijo s sklepom ali odločbo,
kjer se opredeli višina odobrenih sredstev, namen, za katerega
so bila sredstva odobrena in upravičeni stroški. Z upravičenci
sklene občina pogodbo.
3. člen
(oblika pomoči)
Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna
sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij in subvencionirani obliki storitev.
4. člen
(izrazi)
men:

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji po-

(1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz
člena 87 (1) Pogodbe,
(2) »kmetijski proizvod« pomeni: proizvode iz seznama v
Prilogi I pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov
iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti
izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in
mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe
EGS št. 1898/87,
(3) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane
kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo
živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo,
(4) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo,
dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen
prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku
ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako
prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec konč-
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nemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih,
za to namenjenih prostorih,
(5) »mikropodjetje« pomeni podjetje, ki ima manj kot 10
zaposlenih, ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne
presega 2 milijona EUR,
(6) »kakovosten proizvod« je proizvod, ki izpolnjuje merila,
določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005,
(7) »podjetja v težavah« pomeni, da se za ta namen
štejejo Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244, z dne 1. 10.
2004, str. 2). Za podjetja v težavah pomeni, ko ni zmožno z
lastnimi sredstvi ali s sredstvi, ki jih lahko pridobi od svojih
lastnikov/delničarjev ali upnikov, preprečiti izgube, oziroma bi
brez zunanjega posredovanja državnih organov kratkoročno ali
srednjeročno skoraj gotovo ogrozile obstoj družbe.
5. člen
(vrste pomoči)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva,
gozdarstva in podeželja v Občini Škofljica se finančna sredstva usmerjajo preko sektorskih pravil za izvedbo naslednjih
ukrepov:
Pravila za pomoči v
kmetijstvu
Skupinske izjeme za
kmetijstvo (na podlagi
Uredbe komisije
(ES) št. 1857/2006
z dne 15. 12. 2006
o uporabi členov 87
in 88 Pogodbe ES
pri državni pomoči
za majhna in srednje
velika podjetja, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo
kmetijskih proizvodov)
Splošna pravila za
gospodarstvo(na
podlagi Uredbe
komisije (ES)
št. 1998/2006 z
dne 15. 12. 2006 o
uporabi členov 87 in
88 Pogodbe ES pri
pomoči de minimis
Drugi ukrepi, ki niso
državne pomoči in se
izplačujejo na podlagi
Zakona o kmetijstvu

Ukrep
1. Naložbe v kmetijska
gospodarstva (4. člen)
2. Varstvo tradicionalnih krajin in
stavb (5. člen)
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih
premij (12. člen)
4. Pomoč za arondacijo
(zaokroževanje zemljišč) (13. člen)
5. Pomoč za spodbujanje
kakovostnih kmetijskih proizvodov
(14. člen)
6. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu (15. člen)
1. Naložbe za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetijah
(2. člen)
2. Naložbe v opravljanje storitev
in trženje proizvodov in storitev s
kmetij (2. člen)

1. Izvajanje lokalne razvojne
strategije
2. Sofinanciranje različnih
aktivnosti na podeželju
3. Naložbe v infrastrukturo
6. člen

(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do pomoči so:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini,
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti
oziroma v zakupu kmetijska in gozdna zemljišča, ki ležijo na
območju občine;
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima
sedež in kmetijske površine na območju občine;
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične
pomoči na področju kmetijstva in gozdarstva;
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze,
ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije.
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(letni program kmetijstva)
Prednostne naloge in višino sredstev v okviru navedenih
vrst pomoči za vsako leto so določene v letnem programu
kmetijstva, ki ga sprejme Občinski svet Občine Škofljica na
predlog Komisije za kmetijstvo, gospodarstvo, finančne in pravne zadeve.
Letni program kmetijstva na območju Občine Škofljica
mora vsebovati najmanj:
– navedbo ukrepa,
– višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep,
– predmet podpore, pogoje upravičenosti, opravičljive
stroške, upravičence in finančne določbe za dodelitev sredstev
iz pravilnika in druge pogoje, ki jih ta pravilnik ne določa.
II. NAČINI, MERILA IN KRITERIJI
ZA DODELJEVANJE POMOČI
8. člen
(način dodeljevanja sredstev)
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja se bodo dodeljevale na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, javne objave, natečaja, sklepa župana,
potrjenih aktivnosti, skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.
9. člen
(merila in kriteriji)
Merila in kriteriji za dodeljevanje sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja po tem pravilniku
bodo podrobneje določena v javnem razpisu.
Medsebojne obveznosti med dajalcem pomoči in upravičencem se opredelijo s pogodbo.
10. člen
(javni razpis)
1. Razpisi, natečaji ali javna objava mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev za posamezni ukrep,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– upravičence za dodelitev sredstev,
– finančne določbe (najmanjši znesek/največji znesek),
– merila za ocenjevanje vlog,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– rok za vložitev zahtevkov, ki ne sme biti krajši od 15 dni
od dneva objave ter naslov, na katerega se vložijo zahtevki,
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa.
2. Vloge morajo vsebovati z razpisom, natečajem ali javno
objavo zahtevane podatke, predvsem:
– osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež),
KMGMID številko, davčno številko, številko računa za nakazilo
sredstev,
– namen zahtevka,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da upravičenec za ta namen še ni v tekočem
letu prejel sredstev iz državnega, občinskega proračuna ali
mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi občina od dajalca pomoči oziroma njeno višino dokaže vlagatelj z ustrezno
dokumentacijo,
– druge zahtevane priloge (predračuni, računi, strokovna
mnenja …).
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III. VRSTE POMOČI (ukrepi)
POMOČI NA PODLAGI UREDBE KOMISIJE št. 1857/2006
11. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva
Namen ukrepa:
Poglavitni namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti
in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in
ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje
higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali.
Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene naložbam v lastno primarno
pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k
Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso, jajca,
med, poljščine, vino, sadje in zelenjava, hmelj, okrasne rastline
in grmovnice, semena in ostali semenski material.
Med podpore v naložbe v kmetijska gospodarstva se
štejejo:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
– urejanje pašnikov.
Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno
ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež v Občini Škofljica.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za
kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k
izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki ter 40%
upravičenih stroškov za ostala območja,
– pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki
niso podjetja v težavah,
– najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v obdobju treh proračunskih
let ali 500.000 EUR, če je podjetje na območju z omejenimi
dejavniki.
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Sredstva se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo
toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice
se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki.
Upravičeni stroški:
– stroški za pripravo načrta za novogradnjo in adaptacijo
hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda, temelječega na zakonodaji Skupnosti;
– stroški za nakup materiala za adaptacijo hlevov in ureditev izpustov;
– nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke;
– nakup materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih
živinorejskih objektov (seniki, silosi ...), razen gnojnih jam in
gnojišč za namen izpolnjevanja standarda nitratne direktive;
– nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije;
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov;
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– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajočo
opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči.
Urejanje pašnikov
Sredstva so namenjena urejanju pašnih površin in podpori
pašnemu in kosnemu izkoriščanju travne ruše. Sredstva se
dodelijo za novogradnjo pašnika, ki ne sme biti manjši od 1 ha
ali za obnovo pašnika, starejšega od 10 let, (zemljišče ne sme
biti manjše od 0,5 ha), če ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje
na državne razpise.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta za ureditev pašnika,
– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
12. člen
Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
Namen ukrepa:
Z ukrepom se ohranja proizvodna in neproizvodna dediščina na podeželju – objekti/tradicionalne stavbe, ki bi lahko
služile skupnemu pomenu ter se prispeva k privlačnosti vaškega okolja kot bivalnega prostora in potenciala za razvoj
drugih dejavnosti. V okviru ukrepa se bodo izvajale podpore
investicijam, ki imajo poseben pomen za ohranjanje naravne
in kulturne dediščine na podeželju.
Cilji ukrepa:
– ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju,
– prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju,
– ureditev skupnih površin in objektov za različne namene.
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje obnove objektov na
kmetijah, ki so vpisani v Register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo. Pomoč
se odobri:
– za investicije, namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih
(arheološke, zgodovinske znamenitosti),
– za investicije za varstvo dediščine proizvodnih sredstev
na kmetijah kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči
povečanja zmogljivosti kmetije.
Upravičenci do sredstev:
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje
tradicionalnih stavb so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba
(objekt) pa leži na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo
(ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt gradnje ali
obnove, popis del, konservatorski program;
– stroški za nabavo materiala za obnovo;
– stroški za izvajanje del.
Splošni pogoji upravičenosti:
– objekt mora biti vpisan v register nepremične kulturne
dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za področje
kulture,
– obnova objekta mora potekati v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije,
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za
kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– prednost pri sofinanciranju obnove imajo tisti objekti, ki
bodo po obnovi služili širšemu, skupnemu namenu (podrobnejši pogoji bodo določeni v javnem razpisu),
– investicija mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa.
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Finančne podpore:
Bruto intenzivnost pomoči:
– za neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov,
– za proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih
stroškov oziroma 75% na OMD, pod pogojem, da naložba ne
povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,
– dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za
pokritje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti
kulturne dediščine na stavbah.
13. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj
zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih
naredijo neugodne vremenske razmere, ki jih lahko izenačimo
z naravnimi nesrečami kot so spomladanska pozeba, toča,
požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati tveganja in
izgube nastale zaradi bolezni domačih živali.
Cilj ukrepa:
Zmanjšanje tveganja zaradi neugodnih vremenskih razmer in bolezni živali na kmetijski proizvodnji.
Predmet podpore:
Predmet podpore je plačilo ali doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje pridelkov in živine.
Upravičenci do sredstev:
Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za
zavarovanje kmetijske proizvodnje so kmetijska gospodarstva,
ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto in delujejo na
območju Občine Škofljica.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub,
ki jih povzročijo vremenske razmere in izgub, ki jih povzročijo
bolezni živali ali napad škodljivcev.
Upravičenci morajo izpolnjevati specifične pogoje, določene v Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijskih proizvodov za tekoče leto.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za
kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– bruto intenzivnost pomoči ne sme preseči 50% zavarovalne premije, vključujoč sredstva po nacionalnem in občinskem razpisu.
Višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna
50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje
posevkov in plodov ter zavarovanje živali za primer bolezni.
14. člen
Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Namen ukrepa:
Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in
neugodne posestne strukture, je namen ukrepa spodbuditi
večje izvajanje združevanj in menjav kmetijskih zemljišč na
območju občine.
Cilj ukrepa:
– s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave.
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih z
zaokrožitvijo zemljišč. Namen ukrepa je spodbuditi združevanje kmetijskih zemljišč v večje zaokrožene enote za lažjo in
učinkovitejšo rabo za kmetijske namene. Ukrep velja le za tista
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področja, kjer ni bil uveden postopek o uvedbi komasacije ali
tam, kjer že tečejo postopki za uvedbo.
Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, ki so
vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno
ministrstvo za kmetijstvo, in imajo sedež na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov,
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev
do 100% nastalih upravičenih stroškov.
15. člen
Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih
proizvodov
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je spodbujati proizvodnjo kakovostnih
kmetijskih proizvodov in s tem potrošnikom omogočiti večjo
možnost dostopa do prehranskih proizvodov višje kakovosti.
Prav tako je namen ukrepa promovirati območje pridelave kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem širjenje in uveljavljanje
podjetniških iniciativ.
Cilji ukrepa:
– doseganje višje dodane vrednosti za osnovne kmetijske
proizvode, skladno z ustreznimi uredbami skupnosti,
– utrjevanje tržnega položaja kmetov,
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetov,
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme
kakovosti.
Predmet podpore:
Predmet podpore je spodbujanje proizvodnje kakovostnih
kmetijskih proizvodov.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev.
Če storitve zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah
ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev.
Izvajalci pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih
kmetijskih proizvodov po tem pravilniku so organizacije, ki bodo
izvedle dejavnosti iz tega ukrepa. Občina z izvajalci sklene
pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke
za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
Upravičeni stroški:
– stroški za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznavanje
geografskih označb, označb porekla ali potrdil o posebni naravi
proizvoda, skladno z uredbami Skupnosti,
– stroški za uvedbo sistema zagotavljanja kakovosti, sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk,
sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja
pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na
okolje, vključno s stroški usposabljanja,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi
za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih
sistemov.
Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičeni:
izvajalci, skladno z nameni upravičenih stroškov.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
do 100% nastalih stroškov oziroma dejavnosti, če so v zvezi z
izboljšanjem kakovosti kmetijskih proizvodov,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in
ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim
gospodarstvom,
– pomoč je dostopna vsem upravičencem, ne glede na
njihovo tržno organiziranost oziroma članstvo v interesnih združenjih.
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16. člen
Zagotavljanje tehnične podpore
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanje novih
znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti in možnosti
koriščenja storitev svetovanja, kar je temeljni pogoj za izvajanje
primarne kmetijske dejavnosti.
Cilji ukrepa:
– povečevanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev
skozi izobraževanje oziroma strokovno usposabljanje njihovih
nosilcev.
Upravičeni stroški:
– stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov usposabljanja,
– stroški storitev nadomeščanja mikropodjetjem, ustanovljenim za nudenje tovrstnih storitev, skladno s Programom
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013:
dejanski stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja
ali delavca na kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in dopustom:
– stroški strojnih storitev,
– stroški nadomestne sile,
– stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med
kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter
sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški
publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simboličnih nagrad,
podeljenih na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca,
– stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi
in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke
ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer
so posamezna podjetja, znamke in poreklo imenovani,
– stroški publikacij kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev
nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so
predstavljeni v publikaciji.
Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičene nevladne organizacije in organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti tega ukrepa in
opravljajo dejavnost na območju občine.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli do 100% upravičenih stroškov v obliki
subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih
plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine,
– članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev.
Izvajalci tehnične podpore so:
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze,
ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije;
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične
pomoči na področju kmetijstva na območju občine ali regije.
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SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO
Pomoč »De minimis«
17. člen
Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetijah
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je ustvariti pogoje in možnosti za začetek
opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev
in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1
Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
– predelavo kmetijskih proizvodov, ki niso zajeti v Prilogi 1
Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
– turizem na kmetiji,
– dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,
– prodajo drugih izdelkov, izdelanih na kmetiji,
– kompostiranje organskih snovi,
– storitve, ki zagotavljajo višjo kakovost življenja na podeželju.
Cilji ukrepa:
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva,
– ustvarjanje novih delovnih mest,
– uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.
Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– promocija,
– splošni stroški.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo
objekta) oziroma dovoljenje upravnega organa (če gre za adaptacijo objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o
izvedenih delih (izjava),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti
ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje
eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana,
– mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Upravičenci do sredstev:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register
kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine
na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno
z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za
opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št.
61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
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– najvišji delež pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov investicije,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli
podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli
obdobju treh proračunskih let.
18. člen
Trženje proizvodov in storitev iz dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji

jah,
tije,

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje investicij v:
– neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na kmeti– neposredno prodajo kmetijskih proizvodov izven kme-

– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo,
orodji in živalmi ter oddajo le-teh v najem,
– izobraževanje na kmetijah, povezano z gozdarstvom in
dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah.
Cilji ukrepa:
– utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev,
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev,
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo
storitve in trženje proizvodov in storitev s kmetij.
Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– promocija,
– ostali splošni stroški.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo
objekta) oziroma dovoljenje upravnega organa (če gre za adaptacijo objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o
izvedenih delih (izjava),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti
ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje
eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana,
– mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Upravičenci do sredstev:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register
kmetijskih gospodarstev ter ima sedež na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno
z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za
opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Finančne določbe:
– najvišji znesek dodeljene pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov. Skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremukoli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v
katerem koli obdobju treh proračunskih let.
19. člen
Kumulacija
(19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v členu 11 do 16 tega pravilnika, se uporabljajo ne glede
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na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira
iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz
sredstev Skupnosti.
(2) V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo ES
št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po
členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic,
vključno s tistimi iz drugega pod odstavka člena 88(1) Uredbe
(ES) št. 1698/2005 ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z
nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo
presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z
Uredbo ES št. 1857/2006.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme
kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka
1860/2004, glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni
projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v tem pravilniku.
IV. OSTALI UKREPI
20. člen
Izvajanje lokalne razvojne strategije na ostalih
področjih
Sredstva, ki niso državne pomoči, se bodo dodelila za
izvajanje lokalne razvojne strategije v skladu z Zakonom o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06) in Zakonom o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 128/06), na podlagi letnega
programa, ki ga izdela komisija za kmetijstvo, gospodarstvo,
finančne in pravne zadeve.
Z ukrepom se spodbuja razvoj podeželja, ustvarja pogoje
in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšuje dohodkovni položaj ljudi na podeželju, realizira poslovne
ideje prebivalcev podeželja ter vključuje lokalne prebivalce v
načrtovanje in odločanje o razvoju ter priprave projektov javno
zasebnega partnerstva.
Med ostale ukrepe sodijo tudi naložbe v infrastrukturo, ki
ni namenjena izključno enemu lastniku. Naložbe so v širšem
javnem interesu in ne predstavljajo državne pomoči (npr. urejanje in vzdrževanje poljskih poti, gozdnih vlak ...). Sredstva
se zagotavljajo v proračunu Občine Škofljica za tekoče leto,
na podlagi predlogov strokovnih služb ter ožjih delov lokalne
skupnosti.

Uradni list Republike Slovenije
23. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti delovni dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2007–2013.
Št. 007-15/2007 (6)
Škofljica, dne 10. septembra 2007
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

4273.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o enkratnem prispevku za
novorojence v Občini Škofljica

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in naslednji) in 7. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) je Občinski svet
Občine Škofljica na 8. redni seji dne 4. 9. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o enkratnem prispevku za novorojence
v Občini Škofljica
1. člen
3. člen Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence
v Občini Škofljica (Uradni list RS, št. 66/03, 55/07) se spremeni
tako, da se glasi:
»Pravico do prispevka ima novorojenec pod pogojema:
– da ima stalno bivališče v Občini Škofljica,
– da ima vsaj eden od staršev stalno bivališče v Občini
Škofljica.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10.
2007.
Št. 007-26/2007
Škofljica, dne 7. septembra 2007
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

V. NADZOR IN SANKCIJE
21. člen
(Nadzor in sankcije)
Namensko porabo sredstev po tem pravilniku oziroma
javnemu razpisu spremlja in preverja Občinska uprava Občine
Škofljica, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
Namenskost porabe ugotavlja Nadzorni odbor Občine
Škofljica.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po
tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi.
VI. KONČNI DOLOČBI
22. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Škofljica (Uradno glasilo Občine
Škofljica, št. 24/03).

ŠMARTNO PRI LITIJI
4274.

Sklep o začetku priprave občinskega
prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07; ZPNačrt) je župan Občine Šmartno
pri Litiji 7. 9. 2007 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega prostorskega
načrta Občine Šmartno pri Litiji
1.
S sklepom se pričnejo priprave za izdelavo in sprejem
občinskega prostorskega načrta za območje Občine Šmartno
pri Litiji.

Uradni list Republike Slovenije
Z dnem 28. 4. 2007 je začel veljati ZPNačrt, ki določa, da se
postopki za sprejem prostorskega reda občine, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, na podlagi določb ZUreP-1, v okviru katerih
ta še ni bila javno razgrnjena, nadaljujejo in končajo po določbah
tega zakona kot občinski strateški prostorski načrt ali občinski
prostorski načrt. Postopek sprejema Prostorskega reda Občine
Šmartno pri Litiji po ZUreP-1 je v fazi, ko je že bila organizirana
prva prostorska konferenca, in že pridobljene vse smernice nosilcev urejanja prostora, akt pa še ni bil javno razgrnjen.
Ministrstvo za okolje in prostor je pripravljavca, z odločbo
št. 35409-145/2006, z dne 10. 7. 2006, prejeto dne 19. 7. 2006,
seznanilo, da je v postopku priprave in sprejemanja Prostorskega reda Občine Šmartno pri Litiji treba izvesti celovito presojo
vplivov na okolje.
V nadaljevanju priprave prostorskega akta bo Občina
Šmartno pri Litiji pripravila občinski prostorski načrt, ki bo vključeval urbanistični načrt naselja Šmartno pri Litji in izvedbeni del
tega akta, saj priprava in sprejem strateškega dela prostorskega akta že poteka v ločenem postopku.
Za pripravo izvedbenega dela občinskega prostorskega
načrta se bodo na podlagi osnutka občinskega prostorskega
načrta pridobile nove smernice nosilcev urejanja prostora.
Za območje naselja Šmartno pri Litiji se bo izdelal urbanistični načrt, za pripravo katerega se bo smiselno uporabilo že
izdelane strokovne podlage za pripravo urbanistične zasnove
naselja Šmartno pri Litiji.
2.
V postopku se bo pripravljal občinski prostorski načrt za
območje Občine Šmartno pri Litiji.
3.
Za prostorske ureditve bodo izdelane strokovne rešitve na
podlagi novo pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in
na podlagi že izdelanih strokovnih podlag:
– Prostorska izhodišča za pripravo SPRO, november
2005;
– Analize stanja in teženj v prostoru kot podlaga za izdelavo SPRO in PRO Šmartno pri Litiji, junij 2006;
– Analiza razvojnih možnosti kot podlaga za izdelavo
SPRO in PRO Šmartno pri Litiji, junij 2006;
– Strokovne podlage urbanistične zasnove naselja Šmartno pri Litiji (dopolnitev strokovnih podlag za SPRO Šmartno pri
Litiji), junij 2006;
– Strokovne podlage za pripravo prostorskega reda Občine Šmartno pri Litiji – analiza poselitve, oktober 2006.
4.
Roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz:
Osnutek OPN:
a) občina na podlagi prikaza stanja, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, usmeritev iz občinskega
strateškega prostorskega načrta, če je bil sprejet kot samostojen akt, razvojnega programa, če je bil izdelan za območje, ki
ga obravnava prostorski akt, lastnih razvojnih potreb ter izraženih razvojnih potreb drugih oseb, pripravi osnutek OPN;
b) ministrstvo pošlje osnutek OPN nosilcem urejanja prostora iz 5. točke tega sklepa in jih pozove, da najkasneje v roku
30 dni podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz
njihove pristojnosti;
c) nosilci urejanja prostora iz 5. točke tega sklepa predložijo smernice najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge;
d) ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, najkasneje v
30 dneh odloči, ali je za OPN treba izvesti celovito presojo vplivov
njegove izvedbe na okolje; če ministrstvo odloči, da je potrebno
le-to izvesti, občina zagotovi pripravo okoljskega poročila.
Dopolnjen osnutek OPN:
– občina pregleda in analizira pridobljene smernice in podatke ter dopolni osnutek OPN tako, da posamezno strokovno
rešitev pridobi z utemeljitvijo izbora najustreznejše strokovne
rešitve; občina zagotovi izdelavo strokovnih podlag za pripravo
dopolnjenega osnutka OPN.
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Sodelovanje javnosti:
– občina z javnim naznanilom obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPN na sedežu
Občine Šmartno pri Litiji, ki traja 30 dni; javno naznanilo mora
biti objavljeno najmanj 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve;
občina med javno razgrnitvijo v Občini Šmartno pri Litiji organizira javno obravnavo;
– občina preuči pripombe in predloge javnosti in do njih
zavzame stališče, ki ga objavi na krajevno običajen način in v
svetovnem spletu; lastnice ali lastnike zemljišč iz javnega naznanila mora občina pisno seznaniti s svojimi stališči glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve;
– v primeru, da je za OPN treba izvesti celovito presojo
vplivov na okolje, mora občina javnost seznaniti sočasno ter na
način iz prejšnjih odstavkov tudi z okoljskim poročilom.
Priprava predloga OPN:
– občina pripravi predlog OPN na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti in ga pošlje ministrstvu;
– občina in ministrstvo pošljeta nosilcem urejanja prostora
iz 5. točke tega sklepa, da dajo najkasneje v 30 dneh mnenje k
predlogu OPN z vidika njihove pristojnosti, v katerem se opredelijo do upoštevanja smernic;
– v primeru, da je za OPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi do
sprejemljivosti vplivov OPN na okolje z vidika svoje pristojnosti,
ministrstvo pa jih pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja. Na podlagi mnenj ministrstev iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov
izvedbe OPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
– minister v 75 dneh od prejema predloga OPN s sklepom
potrdi predlog OPN, če nosilci urejanja prostora v mnenjih ugotovijo, da so v predlogu OPN njihove smernice upoštevane in v
primeru iz prejšnjega odstavka, da je ministrstvo, pristojno za
varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi;
– OPN sprejme občinski svet z odlokom, ki ga objavi v
uradnem glasilu skupaj z datumom in številko sklepa ministra iz
prejšnjega odstavka oziroma sklepa vlade iz šestega odstavka
51. člena ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07), s katerim je ta
potrdila predlog OPN.
5.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice na predlog
prostorskega akta:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 58, 1000
Ljubljana,
– Ministrstvo za gospodarstvo (področje energetike, področje notranjega trga in blagovne rezerve, področje turizma,
področje podjetništva in konkurenčnosti, direktorat za elektronske komunikacije), Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48,
1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za jedrsko
varnost, Železna 16, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO za okolje (področje ohranjanja narave, področje varstva okolja, področje
upravljanja z vodami), Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova
ulica 4, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
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– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo,
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– Občina Šmartno pri Litiji (področje lokalnih cest, oskrbe
z vodo in odvajanja komunalnih odpadnih voda), Tomazinova
2, 1275 Šmartno pri Litiji.
Nosilci javnih pooblastil:
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana,
– Zavod za ribištvo Slovenije,
– Agencija za železniški promet RS,
– Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana okolica,
– ELES, Ljubljana,
– Javno podjetje komunalno stanovanjsko podjetje Litija,
d.o.o.,
– Geoplin d.o.o.
6.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v
svetovnem spletu, ter se ga pošlje ministrstvu in sosednjim
občinam.
Št. 352-003/2007
Šmartno pri Litiji, dne 7. septembra 2007
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

4275.

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega predloga Strategije
prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litji

Na podlagi 32. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1 v nadaljevanju ZureP-1) in 13. člena Statuta Občine Šmartno pri
Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je župan Občine
Šmartno pri Litiji sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega predloga Strategije prostorskega
razvoja Občine Šmartno pri Litji
I.
Župan Občine Šmartno pri Litiji odreja javno razgrnitev
dopolnjenega predloga Strategije prostorskega razvoja Občine
Šmartno pri Litji.
II.
Javna razgrnitev dopolnjenega predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litji se začne osmi dan
po objavi v Uradnem listu RS in se razgrne na sedežu Občine
Šmartno pri Litiji, ter traja 7 dni.
Iz dopolnjenega predloga Strategije prostorskega razvoja
Občine Šmartno pri Litji, ki bo razgrnjen, je izvzeta urbanistična
zasnova naselja Šmartno pri Litiji.
V času javne razgrnitve dopolnjenega predloga bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira uprava Občine Šmartno
pri Litiji. Obravnava bo 4. 10. 2007 ob 18. uri v prostorih Občine
Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
III.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične in pravne osebe,
se pošljejo županu Občine Šmartno pri Litiji. Le-ta zavzame
stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu Občine
Šmartno pri Litiji.

Uradni list Republike Slovenije
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 352-001/2005
Šmartno pri Litiji, dne 12. septembra 2007
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

ŠTORE
4276.

Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času
volilne kampanje

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 18. člena Statuta Občine Štore
(Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03 in 1/07) je Občinski svet
Občine Štore na dopisni seji dne 6. in 7. 9. 2007 sprejel

ODLOK
o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne
kampanje
1. člen
S tem odlokom se določajo način in pogoji plakatiranja na
plakatnih mestih v lasti Občine Štore v času volilne kampanje
za vse državne volitve.
2. člen
Brezplačno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno
propagandnimi sporočili je dovoljeno na obstoječih plakatnih
mestih, ki so v lasti občine.
Stalna plakatna mesta v lasti Občine Štore se nahajajo:
– v naselju Lipa (2 plakatni mesti);
– v naselju Štore (1 plakatno mesto);
– v naselju Kompole (1 plakatno mesto);
– v naselju Svetina (1 plakatno mesto).
Vsakemu organizatorju volilne kampanje se zagotavlja
največ en plakat velikosti B 2, na vsakem od zgoraj navedenih
plakatnih mestih.
3. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, ki so navedena v
2. členu tega odloka je organizatorjem volilne kampanje dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih
tabel, stavb drugih objektov ali zemljišč.
4. člen
Vloge z volilnim propagandnim materialom je potrebno
najprej 40 dni pred dnem glasovanja dostaviti občinski upravi
Občine Štore, ki izda dovoljenje za plakatiranje.
Pooblaščena oseba občinske uprave bo dostavljeni propagandni material namestila na stalna plakatna mesta v skladu
z določili Zakona o volilni in referendumski kampanji.
5. člen
Za vsa ostala vprašanja, k niso urejena s tem odlokom,
vključno s sankcioniranjem kršitev tega odloka, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji.
6. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati določila
9., 10., 11., 12. in 13. člena Odloka o plakatiranju v Občini Štore
(Uradni list RS, št. 54/05).
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7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Šifra zadeve: 040-0002/2007-1
Štore, dne 13. septembra 2007
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

VSEBINA
4254.
4255.

4256.
4257.
4258.
4259.
4260.
4261.
4262.
4263.
4264.
4265.

VLADA

4273.

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin
11577
Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin
11587

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o enkratnem prispevku za novorojence v Občini
Škofljica
11700

4274.

MINISTRSTVA

4275.

Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega
načrta Občine Šmartno pri Litiji
11700
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega predloga Strategije prostorskega razvoja
Občine Šmartno pri Litji
11702

Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami na
kopališčih
Pravilnik o omejitvah uporabe državnih cest, katerih trajanje je daljše od enega leta
Pravilnik o pogojih in merilih za podelitev javnega
pooblastila izdajatelja licenc
Pravilnik o določitvi delov morja, kjer je kakovost
vode primerna za življenje in rast morskih školjk in
morskih polžev
Pravilnik o izvajanju 2. in 12. člena Zakona o varstvu potrošnikov
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o medsebojnem
sodelovanju nadzornih organov
Pravilnik o spremembah Pravilnika o pomoči za
oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi
Odredba o spremembi Odredbe o številu mest državnih tožilcev in pomočnikov državnega tožilca
Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti strojev z zahtevami Pravilnika
o varnosti strojev
Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskih in
gozdnih zemljišč ter na panj za leto 2007 in znesek
katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto
2007

11589
11604
11609

11616
11617

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 84/07
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

11617
11618
11619

11687

AJDOVŠČINA

4266.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta in članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov
11687

4267.

Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Mokronog - Trebelno
11688

MOKRONOG - TREBELNO
NOVO MESTO

Sklep o povečanju letnih najemnin za grobove v
Mestni občini Novo mesto
11688

POSTOJNA

4269.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2007
11688

4270.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2006
11689

4271.
4272.

Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu
11690
Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje,
spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Škofljica 11694

SODRAŽICA
ŠKOFLJICA

ŠTORE

Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje
11702

11615

OBČINE

4268.

4276.

ŠMARTNO PRI LITIJI

Javne dražbe
Druge objave
Sodni register
Sklepi o izbrisu po 33. členu Zakona o finančnem
poslovanju podjetij
Koper
Izbrisi po 35. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij
Celje
Koper
Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Ustanovitve
Celje
Koper
Kranj
Krško
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Novo mesto
Slovenj Gradec
Spremembe
Celje
Koper
Kranj
Krško
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Slovenj Gradec
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

6407
6408
6409
6409
6409
6409
6409
6409
6411
6411
6411
6411
6411
6411
6412
6412
6413
6413
6413
6413
6413
6414
6415
6416
6416
6421
6422
6423
6423
6423
6423
6424
6424
6424
6425
6426
6427
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1. ŠOLA JAVNIH NAROÿIL IN
JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA

Ljubljana, 26., 27., 28. in 29. september 2007
NAROýNIKI po ZJN-2 in PARTNERJI po ZJZP, pridobite si
znanje:
• Kako naþrtovati javno naroþilo
• Kako pripraviti razpisno dokumentacijo
• Kako pravilno in zakonito voditi postopke JN in JZP
• Kako komunicirati z udeleženimi v postopku
PONUDNIKI oziroma PARTNERJI, poduþite se:
• Kako pripraviti dobro ponudbo
• Kaj je »popolna« ponudba
• Kako ravnati, ko ste prepriþani, da je vaša ponudba
najugodnejša
• Na kaj je treba biti še posebno pozoren pri sklepanju JZP
… in vprašajte vrhunske strokovnjake in predavatelje, da boste
lahko rešili problem iz prakse in se izognili pastem javnega
naroþanja in javno-zasebnega partnerstva v prihodnje ...
Šola javnih naroþil in javno zasebnega partnerstva je nova izobraževalna ponudba Uradnega lista Republike Slovenije, d. o. o.,
Odvetniške pisarne Avbreht, Zajc & partnerji in Inštituta za javno
upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.
Veþ informacij na www.uradni-list.si oziroma na tel.: 01/200 18 56
Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor dr. Damjan Žugelj • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče • Naročnina za leto 2007 je 110,17 EUR · 26.400 SIT (brez davka), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 302,95 EUR · 72.600 SIT • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo
425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94,
telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 • Internet:
www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

