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Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Bosni in
Hercegovini

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije in Zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08)
izdajam

UKAZ
o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Bosni in Hercegovini
Natašo Vodušek, izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini odpoklicujem
s 4. marcem 2009.
Št. 501-04-30/08
Ljubljana, dne 19. decembra 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Leto XVIII

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

SEZNAM STANDARDOV,

Priloge
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

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

SIST EN 115:1997/A1:1999

SIST EN 115:1997/A2:2004

SIST EN 201:2000

SIST EN 201:2000/A1:2002

1

EN 115:1995

Safety rules for the
construction and installation of
escalators and passenger
conveyors

Varnostni predpisi za
konstruiranje in vgradnjo tekoþih
stopnic in trakov za osebe

SIST EN 115:1997

EN 201:1997/A1:2000

EN 201:1997

EN 115:1995/A2:2004

20. 5. 2000

4. 6. 1997

31. 12. 2005

15. 10. 1998

1. 7. 1995

27. 11. 2001

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

–

–

–

(31. 8. 2000)

–

(31. 12. 2005)

(15. 10. 1998)

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008

EN 115:1995/A1:1998

EN 81-3:2000

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

Varnostna pravila za
konstruiranje in vgradnjo dvigal
(liftov) – 3. del: Elektriþna in
hidravliþna mala tovorna dvigala

SIST EN 81-3:2001

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

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

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

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

5336.

MINISTRSTVA
Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 289:2004

Amendment A1:2004 to
EN 280:2001
Plastics and rubber machines
– Presses – Safety
requirements
Safety of machinery –
Minimum gaps to avoid
crushing of parts of the human
body
Refrigerating systems and
heat pumps – Safety and
environmental requirements –
Part 2: Design, construction,
testing, marking and
documentation
Safety of packaging machines
– Part 1: Terminology and
classification of packaging
machines and associated
equipment

Dopolnilo A1:2004 k standardu
SIST EN 280:2002

Stroji za predelavo gume in
plastike – Stiskalnice –
Varnostne zahteve

Varnost strojev – Najmanjši
razmiki, ki prepreþujejo
zmeþkanine na delih þloveškega
telesa

Hladilni sistemi in toplotne
þrpalke – Varnostnotehniþne in
okoljevarstvene zahteve – 2.
del: Naþrtovanje, izdelava,
preskušanje, oznaþevanje in
dokumentacija

Pakirne naprave – Varnost
pakirnih naprav – 1. del:
Terminologija in razvršþanje
pakirnih strojev ter pripadajoþe
opreme

SIST EN 280:2002/A1:2004

SIST EN 289:2004

SIST EN 349:1997
+A1:2008

SIST EN 378-2:2008

SIST EN 415-1:2001

EN 415-1:2000

EN 378-2:2008

EN 349:1993
+A1:2008

EN 280:2001

14. 6. 2002

22. 8. 2008

22. 8. 2008

31. 12. 2005

2. 8. 2006

14. 6. 2002

31. 12. 2005

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

31. 12. 2008

(31. 12. 2005)

(2. 8. 2006)

–

(31. 1. 2006)

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

EN 349:1993

EN 289:1993

Opomba 3

Opomba 3

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

120 / 22. 12. 2008 /

2

EN 280:2001/A1:2004

Mobile elevating work
platforms – Design
calculations, stability criteria,
construction, safety,
examinations and tests

Premiþne dvižne delovne
plošþadi – Izraþuni, merila
stabilnosti, konstrukcijske
izvedbe, varnost, pregledi in
preskusi

SIST EN 280:2002

EN 201:1997/A2:2005

Amendment A2:2005 to
EN 201:1997

Dopolnilo A2:2005 k standardu
SIST EN 201:2000

Oznaka
referenþnega
standarda

SIST EN 201:2000/A2:2005

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

15939

EN 415-4:1997

EN 415-5:2006

EN 415-6:2006

Safety of packaging machines
– Part 4: Palletisers and
depalletisers
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
Safety of packaging machines
– Part 8: Strapping machines

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

Varnost pakirnih strojev – 8. del:
Stroji za pakiranje s trakovi

SIST EN 415-4:1999

SIST EN 415-5:2006

SIST EN 415-6:2007

SIST EN 415-7:2007

SIST EN 415-8:2008

EN 415-8:2008

EN 415-7:2006

24. 6. 2008

8. 5. 2007

8. 5. 2007

8. 5. 2007

4. 6. 1997

27. 11. 2001

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

120 / 22. 12. 2008

3

EN 415-3:1999

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

Pakirne naprave – Varnost
pakirnih naprav – 3. del:
Oblikovalne, polnilne in
zapiralne naprave

SIST EN 415-3:2001

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

20. 5. 2000

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

15940 /

EN 415-2:1999

Packaging machines safety –
Part 2: Pre-formed rigid
container packaging machines

Pakirne naprave – Varnost
pakirnih naprav – 2. del: Pakirni
stroji za vlaganje v pripravljeno
predoblikovano embalažo

SIST EN 415-2:2001

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 454:2000

EN 474-1:2006

EN 474-2:2006

EN 474-3:2006

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 tractor-dozers
Earth-moving machinery –
Safety – Part 3: Requirements
for loaders
Earth-moving machinery –
Safety – Part 4: Requirements
for backhoe loaders

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

Stroji za zemeljska dela –
Varnost – 3. del: Zahteve za
nakladalnike

Stroji za zemeljska dela –
Varnost – 4. del: Zahteve za
bagre

SIST EN 454:2001

SIST EN 474-1:2007

SIST EN 474-2:2007

SIST EN 474-3:2007

SIST EN 474-4:2000

15. 10. 1996

8. 5. 2007

8. 5. 2007

8. 5. 2007

10. 3. 2001

10. 3. 2001

–

–

–

EN 474-3:1996

EN 474-2:1996

–

30. 11. 2008

30. 11. 2008

30. 11. 2008

–

–

EN 474-1:1994

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008 /
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EN 453:2000

Food processing machinery –
Dough mixers – Safety and
hygiene requirements

Stroji za predelavo hrane –
Mešalniki testa – Varnostne in
higienske zahteve

SIST EN 453:2001

8. 8. 1996

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Št.

EN 474-4:1996

EN 422:1995

Rubber and plastics machines
– Safety – Blow moulding
machines intended for the
production of hollow articles –
Requirements for the design
and construction

Stroji za predelavo gume in
plastike – Varnost – Stroji za
vlivanje s pihanjem za izdelavo
votlih teles – Zahteve za
oblikovanje in konstruiranje*

SIST EN 422:2000

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

15941

EN 474-10:2006

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
Earth-moving machinery –
Safety – Part 10:
Requirements for trenchers
Earth-moving machinery –
Safety – Part 11:
Requirements for earth and
landfill compactors

Stroji za zemeljska dela –
Varnost – 7. del: Zahteve za
grabilnike (skreperje)

Stroji za zemeljska dela –
Varnost – 8. del: Zahteve za
grederje

Stroji za zemeljska dela –
Varnost – 9. del: Zahteve za
stroje za polaganje cevi

Stroji za zemeljska dela –
Varnost – 10. del: Zahteve za
rovokopaþe

Stroji za zemeljska dela –
Varnost – 11. del: Zahteve za
kompaktorje zemlje in odpadkov

SIST EN 474-7:2007

SIST EN 474-8:2007

SIST EN 474-9:2007

SIST EN 474-10:2007

SIST EN 474-11:2007

5

EN 474-9:2006

Earth-moving machinery –
Safety – Part 6: Requirements
for dumpers

Stroji za zemeljska dela –
Varnost – 6.del: Zahteve za
prekucnike

SIST EN 474-6:2007

8. 5. 2007

8. 5. 2007

8. 5. 2007

8. 5. 2007

8. 5. 2007

8. 5. 2007

–

15. 10. 1996

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

EN 474-11:1998

EN 474-10:1998

EN 474-9:1998

EN 474-8:1998

EN 474-7:1998

EN 474-6:1996

–

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

30. 11. 2008

30. 11. 2008

30. 11. 2008

30. 11. 2008

30. 11. 2008

30. 11. 2008

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

120 / 22. 12. 2008

EN 474-11:2006

EN 474-8:2006

EN 474-7:2006

EN 474-6:2006

EN 474-5:1996/
AC:1997

Corrigendum AC:1997 to
EN 474-5:1996

Popravek AC:2000 k standardu
SIST EN 474-5:2000

EN 474-5:1996

Oznaka
referenþnega
standarda

SIST EN 474-5:2000/
AC:2000

Earth-moving machinery –
Safety – Part 5: Requirements
for hydraulic excavators

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Stroji za zemeljska dela –
Varnost – 5. del: Zahteve za
hidravliþne bagre

Naslov standarda

15942 /

SIST EN 474-5:2000

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 500-3:2006

EN 500-4:1995

EN 500-6:2006

Mobile road construction
machinery – Safety – Part 2:
Specific requirements for roadmilling machines
Mobile road construction
machinery – Safety – Part 3:
Specific requirements for soilstabilising 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
Rail dependent storage and
retrieval equipment – Safety

Premiþni stroji za gradnjo cest –
Varnost – 2. del: Posebne
zahteve za stroje za rezkanje
cestišþa

Premiþni 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

Premiþni stroji za gradnjo cest –
Varnost – 6. del: Posebne
zahteve za finišerje za ceste

Regalna skladišþa – Strežne
naprave – Varnost

SIST EN 500-2:2007

SIST EN 500-3:2007

SIST EN 500-4:2000

SIST EN 500-6:2007

SIST EN 528:1999

6

EN 500-1:2006

Mobile road construction
machinery – Safety – Part 1:
Common requirements

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

SIST EN 500-1:2007

28. 11. 1996

8. 5. 2007

14. 2. 1996

8. 5. 2007

8. 5. 2007

8. 5. 2007

8. 5. 2007

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

31. 10. 2008

31. 10. 2008

31. 10. 2008

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

EN 500-3:1995

EN 500-2:1995

EN 500-1:1995

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

EN 528:1996

EN 500-2:2006

EN 474-12:2006

Oznaka
referenþnega
standarda

Earth-moving machinery –
Safety – Part 12:
Requirements for cable
excavators

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Stroji za zemeljska dela –
Varnost – 12. del: Zahteve za
bagre s kablom

Naslov standarda

SIST EN 474-12:2007

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

120 / 22. 12. 2008 /
Stran

15943

EN 574:1996
+A1:2008

EN 609-1:1999

Safety of machinery – Human
body measurements – Part 1:
Principles for determining the
dimensions required for
openings for whole body
access into machinery
Safety of machinery – Human
body measurements – Part 2:
Principles for determining the
dimensions required for
access openings
Safety of machinery – Human
body measurements – Part 3:
Anthropometric data
Safety of machinery – Twohand control devices –
Functional aspects –
Principles for design
Agricultural and forestry
machinery – Safety of log
splitters – Part 1: Wedge
splitters

Varnost strojev – Mere
þloveškega telesa – 1. del:
Naþela doloþanja priporoþenih
mer odprtin za dostop celega
telesa k stroju

Varnost strojev – Mere
þloveškega telesa – 2. del:
Naþela doloþanja priporoþenih
mer za dostopne odprtine

Varnost strojev – Mere
þloveškega telesa – 3. del:
Antropometriþni podatki

Varnost strojev – Dvoroþne
krmilne naprave – Funkcionalni
vidiki – Naþela naþrtovanja

Kmetijski in gozdarski stroji –
Varnost cepilnikov lesa – 1. del:
Cepilniki s klinom

SIST EN 547-1:1998

SIST EN 547-2:1998

SIST EN 547-3:1998

SIST EN 574:1998
+A1:2008

SIST EN 609-1:1999

EN 547-2:1996

EN 547-1:1996

EN 536:1999

11. 6. 1999

22. 8. 2008

22. 3. 1997

22. 3. 1997

22. 3. 1997

5. 11. 1999

–

–

–

–

–

–

31. 12. 2008

–

–

EN 574:1996

–

–

(14. 8. 2003)

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

120 / 22. 12. 2008

7

EN 547-3:1996

Road construction machines –
Asphalt mixing plants – Safety
requirements

Stroji za gradnjo cest – Oprema
za mešanje asfalta – Varnostne
zahteve

SIST EN 536:2000

Opomba 3

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

14. 8. 2003

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

15944 /

EN 528:1996/A1:2002

Amendment A1:2002 to
EN 528:1996

Dopolnilo A1:2003 k standardu
SIST EN 528:1999

Oznaka
referenþnega
standarda

SIST EN 528:1999/A1:2003

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 617:2001

Safety of machinery –
Ergonomic design principles –
Part 2: Interactions between
the design of machinery and
work tasks
Continuous handling
equipment and systems –
Safety and EMC requirements
for the equipment for the
storage of bulk materials in
silos, bunkers, bins and
hoppers

Varnost strojev – Naþela
ergonomskega naþrtovanja –
2. del: Medsebojni vplivi med
oblikovanjem strojev in
delovnimi nalogami

Naprave in sistemi za kontinuirni
transport – Varnostne in zahteve
EMC za naprave za skladišþenje
sipkega materiala v silosih,
bunkerjih, zalogovnikih in lijakih

SIST EN 614-2:2001

SIST EN 617:2002

EN 614-1:2006

14. 6. 2002

10. 3. 2001

8. 5. 2007

15. 4. 2000

31. 12. 2005

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

(8. 5. 2007)

–

(31. 12. 2005)

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

EN 614-1:1995

Opomba 3

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

120 / 22. 12. 2008 /
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EN 614-2:2000

Safety of machinery –
Ergonomic design principles –
Part 1: Terminology and
general principles

Varnost strojev – Naþela
ergonomskega naþrtovanja –
1. del: Terminologija in splošna
naþela

SIST EN 614-1:2006

EN 609-2:1999

Agricultural and forestry
machinery – Safety of log
splitters – Part 2: Screw
splitter

Kmetijski in gozdarski stroji –
Varnost cepilnikov lesa – 2. del:
Cepilniki z vijakom

SIST EN 609-2:2000

EN 609-1:1999/
A1:2003

Oznaka
referenþnega
standarda

Amendment A1:2003 to
EN 609-1:1999

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Dopolnilo A1:2004 k standardu
SIST EN 609-1:1999

Naslov standarda

SIST EN 609-1:1999/
A1:2004

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

15945

EN 620:2002

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

Safety of machinery –
Reduction of risks to health
from hazardous substances
emitted by machinery – Part 1:
Principles and specifications
for machinery manufacturers

Naprave in sistemi za kontinuirni
transport – Varnostne zahteve in
zahteve za elektromagnetno
združljivost naprav, sistemov in
opreme za kontinuirni transport
sipkih materialov na nepomiþnih
ogrodjih

Varnost strojev – Zmanjšanje
tveganja za zdravje pred
nevarnimi snovmi, ki jih oddajajo
stroji – 1. del: Naþela in
specifikacije za proizvajalce
strojev

SIST EN 620:2003

SIST EN 626-1:1995

EN 626-1:1994

14. 2. 1996

24. 6. 2003

14. 8. 2003

–

–

–

–

–

–

120 / 22. 12. 2008
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EN 619:2002

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

Naprave in sistemi za kontinuirni
transport – Varnostne zahteve in
zahteve za elektromagnetno
združljivost naprav, sistemov in
opreme za kontinuirni transport
kosovnih tovorov

SIST EN 619:2003

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

24. 6. 2003

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

15946 /

EN 618:2002

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

Naprave in sistemi za kontinuirni
transport – Varnostne zahteve in
zahteve za elektromagnetno
združljivost naprav, sistemov in
opreme za kontinuirni transport
sipkih materialov na pomiþnih
ogrodjih (razen naprav na
nepomiþnih ogrodjih)

SIST EN 618:2003

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

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
Agricultural machinery –
Silage loading, mixing and/or
chopping and distributing
machines – Safety
Agricultural machinery – Pickup balers – Safety

Pravila za zajemanje podatkov
in daljinski nadzor dvigal,
tekoþih stopnic in trakov za
osebe

Kmetijski stroji – Kombajni in
silokombajni – Varnost

Kmetijski stroji – Trosilniki
hlevskega gnoja – Varnost

Obdelovalni stroji – Mehanske
stiskalnice – Varnost

Obdelovalni stroji – Varnost –
Hidravliþne stiskalnice

Kmetijski stroji – Stroji za
nalaganje, mešanje oziroma
rezanje ter raztros silaže –
Varnost

Kmetijski stroji – Pobiralne
naprave pri balirkah – Varnost

SIST EN 627:1997

SIST EN 632:1996

SIST EN 690:1995

SIST EN 692:2006

SIST EN 693:2001

SIST EN 703:2004

SIST EN 704:1999

EN 704:1999

EN 703:2004

EN 693:2001

EN 692:2005

EN 690:1994

EN 632:1995

EN 627:1995

EN 626-2:1996
+A1:2008

Oznaka
referenþnega
standarda

11. 6. 1999

31. 12. 2005

27. 11. 2001

2. 8. 2006

1. 7. 1995

8. 8. 1996

28. 11. 1996

22. 8. 2008

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

EN 703:1995

–

–

(31. 12. 2005)

–

(2. 8. 2006)

–

–

EN 692:1996

–

31. 12. 2008

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

EN 626-2:1996

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

120 / 22. 12. 2008 /
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Safety of machinery –
Reduction of risk to health
from hazardous substances
emitted by machinery – Part 2:
Methodology leading to
verification procedures

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

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

Naslov standarda

SIST EN 626-2:1998
+A1:2008

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

15947

Agricultural machinery – Vine
shoot tipping machines –
Safety
Agricultural machinery – Slurry
tankers – Safety
Agricultural machinery – Soil
working machines with
powered tools – Safety
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

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 prikljuþenim
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
pripadajoþo opremo

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

13. 3. 1998

15. 4. 2000

23. 10. 1997

16. 6. 2000

8. 5. 1997

5. 11. 1999

Opomba 3

Opomba 3

–

–

–

–

–

–

–

(15. 4. 2000)

–

(30. 9. 2000)

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008

EN 710:1997

EN 709:1997/A1:1999

EN 709:1997

EN 708:1996/
A1:2000

EN 708:1996

EN 707:1999

22. 3. 1997

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Št.

EN 706:1996

Oznaka
referenþnega
standarda

15948 /
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Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Continuous handling
equipment and systems –
Safety requirements for
systems and their components
for pneumatic handling of bulk
materials
Agricultural machinery –
Rotary mowers and flailmowers – 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
Industrial thermoprocessing
equipment – Part 4: Particular
safety requirements for hot dip
galvanising thermoprocessing
equipment

Naprave za kontinuirni transport
– Varnostne zahteve za sisteme
in njihove komponente za
pnevmatsko manipulacijo
sipkega materiala

Kmetijski stroji – Rotacijske
kosilnice in mulþerji – Varnost

Industrijska termoprocesna
oprema – 1. del: Splošne
varnostne zahteve

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

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

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

SIST EN 741:2001

SIST EN 745:1999

SIST EN 746-1:2000

SIST EN 746-2:2000

SIST EN 746-3:2000

SIST EN 746-4:2000

EN 746-4:2000

EN 746-3:1997

EN 746-2:1997

EN 746-1:1997

EN 745:1999

EN 741:2000

Oznaka
referenþnega
standarda

16. 6. 2000

4. 6. 1997

4. 6. 1997

4. 6. 1997

11. 6. 1999

27. 11. 2001

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

120 / 22. 12. 2008 /
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Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

15949

EN 786:1996

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 walkbehind and hand-held lawn
trimmers and lawn edge
trimmers – Mechanical safety
Amendment A1:2001 to
EN 786:1996

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 –
Elektriþno gnane, roþno vodljive
in prenosne motorne kose za
trate in robove trat – Mehanska
varnost

Dopolnilo A1:2001 k standardu
SIST EN 786:1996

SIST 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

EN 786:1996/A1:2001

EN 774:1996/A2:1997

EN 774:1996/A1:1997

EN 774:1996

EN 746-8:2000

27. 11. 2001

15. 10. 1996

27. 11. 2001

23. 10. 1997

8. 5. 1997

15. 10. 1996

27. 11. 2001

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

–

–

–

(27. 11. 2001)

–

(27. 11. 2001)

(31. 12. 1997)

(31. 8. 1997)

–

–

120 / 22. 12. 2008
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EN 774:1996/A3:2001

Industrial thermoprocessing
equipment – Part 8: Particular
safety requirements for
quenching equipment

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

SIST EN 746-8:2001

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

27. 11. 2001

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

15950 /

EN 746-5:2000

Industrial thermoprocessing
equipment – Part 5: Particular
safety requirements for salt
bath thermoprocessing
equipment

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

SIST EN 746-5:2001

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Drill rigs – Safety
Hand-held non-electric power
tools – Safety requirements –
Part 1: Assembly power tools
for non-threaded 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
Hand-held non-electric power
tools – Safety requirements –
Part 4: Non-rotary percussive
power tools
Hand-held non-electric power
tools – Safety requirements –
Part 5: Rotary percussive drills

Vrtalniki (ali vrtalni stroji) –
Varnost

Neelektriþna roþna orodja –
Varnostne zahteve – 1. del:
Montažna orodja za nevijaþeno
mehansko pritrjevanje

Neelektriþna roþna orodja –
Varnostne zahteve – 2. del:
Orodja za odrezovanje in
stiskanje

Neelektriþna roþna orodja –
Varnostne zahteve – 3. del:
Vrtalniki in urezovalniki navojev

Neelektriþna roþna orodja –
Varnostne zahteve – 4. del:
Nevrteþa udarna orodja

Neelektriþna roþna orodja –
Varnostne zahteve – 5. del:
Udarni vrtalniki

SIST EN 791:2000

SIST EN 792-1:2000

SIST EN 792-2:2000

SIST EN 792-3:2000

SIST EN 792-4:2000

SIST EN 792-5:2000

EN 792-5:2000

EN 792-4:2000

EN 792-3:2000

EN 792-2:2000

EN 792-1:2000

EN 791:1995

EN 786:1996/AC:1996

Oznaka
referenþnega
standarda

–
–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–
27. 11. 2001

27. 11. 2001

27. 11. 2001

27. 11. 2001

27. 11. 2001

8. 8. 1996

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Št.

120 / 22. 12. 2008 /
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Corrigendum AC:1996 to
EN 786:1996

Popravek AC:1998 k standardu
SIST EN 786:1996

SIST EN 786:1996/AC:1998

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

15951

EN 792-8:2001

EN 792-9:2001

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

Neelektriþna roþna orodja –
Varnostne zahteve – 8. del:
Polirniki in brusilniki

Neelektriþna roþna orodja –
Varnostne zahteve – 9. del:
Paliþni brusilniki

Neelektriþna roþna orodja –
Varnostne zahteve – 10. del:
Orodja za stiskanje

Neelektriþna roþna orodja –
Varnostne zahteve – 11. del:
Škarje

Neelektriþna roþna orodja –
Varnostne zahteve – 12. del:
Majhne krožne, nihajne in
povratne žage

SIST EN 792-8:2001

SIST EN 792-9:2001

SIST EN 792-10:2000

SIST EN 792-11:2000

SIST EN 792-12:2000

EN 792-12:2000

EN 792-11:2000

27. 11. 2001

27. 11. 2001

27. 11. 2001

14. 6. 2002

14. 6. 2002

14. 6. 2002

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

120 / 22. 12. 2008
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EN 792-7:2001

Hand-held non-electric power
tools – Safety requirements –
Part 7: Grinders

Neelektriþna roþna orodja –
Varnostne zahteve – 7. del:
Brusilniki

SIST EN 792-7:2002

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

27. 11. 2001

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

15952 /

EN 792-10:2000

EN 792-6:2000

Hand-held non-electric power
tools – Safety requirements –
Part 6: Assembly power tools
for threaded fasteners

Neelektriþna roþna orodja –
Varnostne zahteve – 6. del:
Vijaþniki

SIST EN 792-6:2000

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Corrigendum AC:2001 to
EN 809:1998
Safety of unshielded tunnel
boring machines and rodless
shaft boring machines for rock
Amendment A1:2005 to
EN 815:1996

Popravek AC:2001 k standardu
SIST EN 809:2000

Varnost nezašþitenih vrtalnih
strojev za predore in stroje za
vrtanje jaškov

Dopolnilo A1:2005 k standardu
SIST EN 815:2000

Kratkoþlene okrogle verige za
dvigovalne namene – Varnost –
1. del: Splošni prevzemni pogoji

Kratkoþlene okrogle verige za
dvigovalne namene – Varnost –
2. del: Verige za obesne verige
srednje tolerance – Kakovostni
razred 8

SIST EN 809:2000/AC:2001

SIST EN 815:2000

SIST EN 815:2000/A1:2005

SIST EN 818-1:1999
+A1:2008

SIST EN 818-2:1999
+A1:2008

EN 818-2:1996
+A1:2008

EN 818-1:1996
+A1:2008

EN 815:1996/A1:2005

EN 815:1996

EN 809:1998/AC:2001

EN 809:1998

EN 792-13:2000

Oznaka
referenþnega
standarda

22. 8. 2008

22. 8. 2008

31. 12. 2005

22. 3. 1997

–

15. 10. 1998

27. 11. 2001

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

EN 818-2:1996

31. 10. 2008

31. 10. 2008

(31. 12. 2005)

–

–

EN 818-1:1996

Opomba 3

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

Short link chain for lifting
purposes – Safety – Part 2:
Medium tolerance chain for
chain slings – Grade 8

16

Pumps and pump units for
liquids – Common safety
requirements

ýrpalke in deli þrpalk za
tekoþine – Splošne varnostne
zahteve

SIST EN 809:2000

Short link chain for lifting
purposes – Safety – Part 1:
General conditions of
acceptance

Hand-held non-electric power
tools – Safety requirements –
Part 13: Fastener driving tools

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Neelektriþna roþna orodja –
Varnostne zahteve – 13. del:
Spenjalniki

Naslov standarda

SIST EN 792-13:2000

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

120 / 22. 12. 2008 /
Stran

15953

Short link chain for lifting
purposes – Safety – Part 7:
Fine tolerance hoist chain,
Grade T (Types T, DAT and
DT)
Garden equipment – Powered
lawnmowers – Safety

Kratkoþlene okrogle verige za
dvigovalne namene – Varnost –
5. del: Obesne verige –
Kakovostni razred 4

Kratkoþlene okrogle verige za
dvigovalne namene – Varnost –
6. del: Obesne verige – Podatki
in navodila za uporabo in
vzdrževanje, ki jih mora
preskrbeti proizvajalec

Kratkoþlene okrogle verige za
dvigovalne namene – Varnost –
7. del: Verige za dvigala,
izdelane v ozkih tolerancah,
razred T (vrste T, DAT in DT)

Oprema za nego vrta – Gnane
vrtne kosilnice – Varnost

SIST EN 818-5:2001
+A1:2008

SIST EN 818-6:2001
+A1:2008

SIST EN 818-7:2002
+A1:2008

SIST EN 836:1998

EN 836:1997

EN 818-7:2002
+A1:2008

EN 818-6:2000
+A1:2008

EN 818-5:1999
+A1:2008

EN 818-4:1996
+A1:2008

EN 818-3:1999
+A1:2008

Oznaka
referenþnega
standarda

4. 6. 1997

22. 8. 2008

22. 8. 2008

22. 8. 2008

22. 8. 2008

22. 8. 2008

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

EN 818-7:2002

EN 818-6:2000

EN 818-5:1999

EN 818-4:1996

EN 818-3:1999

Oznaka
nadomešþenega
standarda

–

31. 10. 2008

31. 10. 2008

31. 10. 2008

31. 10. 2008

31. 10. 2008

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

120 / 22. 12. 2008

17

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 5:
Chain slings – Grade 4

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

Kratkoþlene okrogle verige za
dvigovalne namene – Varnost –
4. del: Obešalne verige –
Kakovostni razred 8

SIST EN 818-4:1999
+A1:2008

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

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Kratkoþlene okrogle verige za
dvigovalne namene – Varnost –
3. del: Verige za obesne verige
srednje tolerance – Kakovostni
razred 4

Naslov standarda

15954 /

SIST EN 818-3:2001
+A1:2008

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Amendment A2:2001 to
EN 836:1997
Amendment A3:2004 to
EN 836:1997
Corrigendum AC:2006 to
EN 836:1997
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
Safety of woodworking
machines – One side moulding
machines with rotating tool –
Part 2: Single spindle
handfed/integrated fed routing
machines

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

Varnost strojev – Vidni
nevarnostni signali – Splošne
zahteve, naþrtovanje in
preskušanje

Varnost lesnoobdelovalnih
strojev – Frezalni stroji za
enostransko obdelavo z vrteþim
orodjem – 1. del: Enovretenski
navpiþni namizni frezalni stroji

Varnost lesnoobdelovalnih
strojev – Frezalni stroji za
enostransko obdelavo z vrteþim
orodjem – 2. del: Enovretenski
frezalni stroji z
roþnim/mehanskim podajanjem

SIST EN 836:1998/A2:2001

SIST EN 836:1998/A3:2004

SIST EN 836:1998/AC:2006

SIST EN 842:1998

SIST EN 848-1:2007

SIST EN 848-2:2007

EN 848-2:2007

EN 848-1:2007

EN 842:1996

EN 836:1997/AC:2006

EN 836:1997/A3:2004

EN 836:1997/A2:2001

EN 836:1997/A1:1997

Oznaka
referenþnega
standarda

6. 11. 2007

6. 11. 2007

28. 11. 1996

–

31. 12. 2005

27. 11. 2001

13. 3. 1998

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

EN 848-2:1998

31. 8. 2008

31. 8. 2008

–

(31. 12. 2005)

(27. 11. 2001)

(30. 4. 1998)

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

EN 848-1:1998

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

120 / 22. 12. 2008 /
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Amendment A1:1997 to
EN 836:1997

Dopolnilo A1:1998 k standardu
SIST EN 836:1998

SIST EN 836:1998/A1:1998

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

15955

Safety of woodworking
machines – One side moulding
machines with rotating tool –
Part 3: Numerical control (NC)
boring machines and routing
machines

Varnost lesnoobdelovalnih
strojev – Frezalni stroji za
enostransko obdelavo z vrteþim
se orodjem – 3. del: Vrtalnofrezalni raþunalniško krmiljeni
stoji
EN 848-3:1999

Oznaka
referenþnega
standarda

15. 4. 2000

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

EN 861:2007

EN 869:2006

Safety of woodworking
machines – Surface planing
and thicknessing machines
Safety of machinery – Safety
requirements for pressure
metal diecasting units
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

Varnost lesnoobdelovalnih
strojev – Kombinirani in
debelinski skobelniki

Varnost strojev – Varnostne
zahteve za enote za tlaþno
ulivanje kovin

Varnost strojev – Ergonomske
zahteve za naþrtovanje
prikazovalnikov in krmilnih stikal
– 1. del: Splošna naþela za
interakcije þloveka s
prikazovalniki in krmilnimi prožili

SIST EN 861:***

SIST EN 869:2007

SIST EN 894-1:2000
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EN 860:2007

Safety of woodworking
machines – One side
thickness planing machines

Varnost lesnoobdelovalnih
strojev – Debelinski skobelniki
za enostransko obdelavo

SIST EN 860:***

13. 3. 1998

8. 5. 2007

6. 11. 2007

6. 11.2007

24. 6. 2008

–

EN 869:1997

EN 861:1997

EN 860:1997

EN 859:1997

–

(8. 5. 2007)

30. 6. 2010

30. 6. 2010

31. 12. 2008

120 / 22. 12. 2008

EN 894-1:1997

EN 859:2007

Safety of woodworking
machines – Hand fed surface
planing machines

Varnost lesnoobdelovalnih
strojev – Skobelni stroji z roþnim
podajanjem

SIST EN 859:***

Št.

Opozorilo: Ob upoštevanju znaþilnosti in izbire materialov za varovalne zavese, zlasti lamelne zavese, se ta objava ne nanaša na odstavke 1 do 6 toþke 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.

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

15956 /

SIST EN 848-3:2000

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

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

Varnost strojev – Ergonomske
zahteve za naþrtovanje
prikazovalnikov in krmilnih stikal
– 2. del: Prikazovalniki

Varnost strojev – Ergonomske
zahteve za naþrtovanje
prikazovalnikov in krmilnih stikal
– 3. del: Krmilna stikala

Kmetijski in gozdarski stroji –
Škropilnice in naprave za
razdeljevanje tekoþih gnojil –
Varnost

Kmetijski in gozdarski stroji –
Bobenski namakalniki – Varnost

Kmetijski in gozdarski stroji –
Namakalne naprave z vrtljivimi
in boþnimi krili – Varnost

Stroji za izdelavo þevljev,
usnjenih in plastiþnih izdelkov –
Kosmatilni, rezalni, polirni in
obrezovalni stroji – Varnostne
zahteve

SIST EN 894-2:2000

SIST EN 894-3:2002

SIST EN 907:1998

SIST EN 908:1999

SIST EN 909:1999

SIST EN 930:2000

EN 930:1997

EN 909:1998

EN 908:1999

EN 907:1997

EN 894-3:2000

EN 894-2:1997

Oznaka
referenþnega
standarda

13. 3. 1998

11. 6. 1999

11. 6. 1999

23. 10. 1997

27. 11. 2001

13. 3. 1998

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

120 / 22. 12. 2008 /
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Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

15957

EN 940:1997

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
Tannery machines –
Reciprocating roller machines
– Safety requirements
Safety of machinery – System
of auditory and visual danger
and information signals

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 naþrtovanje
in konstruiranje pritrjenih in
premiþnih varoval

Strojarski stroji – Valjarski stroji
– Varnostne zahteve

Varnost strojev – Sistem slišnih
in vidnih nevarnostnih ali
obvestilnih signalov

SIST EN 931:2000/A1:2005

SIST EN 940:2000

SIST EN 940:2000/AC:2000

SIST EN 953:2000

SIST EN 972:2000

SIST EN 981:1998

EN 981:1996

EN 972:1998

EN 953:1997

EN 940:1997/AC:1997

EN 931:1997

8. 5. 1997

15. 10. 1998

13. 3. 1998

–

23. 10. 1997

31. 12. 2005

13. 3. 1998

Opomba 3

–
–

–

–

–

–

–

–

(31. 12. 2005)

–

–

–

–

(31. 12. 2005)

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

120 / 22. 12. 2008
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EN 931:1997/A1:2004

Footwear manufacturing
machines – Lasting machines
– Safety requirements

Stroji za izdelavo þevljev – Stroji
za natezanje usnja – Varnostne
zahteve

SIST EN 931:2000

Opomba 3

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

31. 12. 2005

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

15958 /

EN 930:1997/A1:2004

Amendment A1:2004 to
EN 930:1997

Dopolnilo A1:2005 k standardu
SIST EN 930:2000

Oznaka
referenþnega
standarda

SIST EN 930:2000/A1:2005

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 996:1995

EN 999:1998

EN 1005-1:2001

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

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
þloveškega telesa

Varnost strojev – ýloveške
fiziþne zmogljivosti – 1. del:
Izrazi in definicije

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

SIST EN 1005-1:2002

EN 996:1995/A1:1999/
AC:1999

EN 996:1995/A2:2003

EN 996:1995/A1:1999

14. 6. 2002

11. 6. 1999

–

20. 4. 2004

11. 6. 1999

15. 10. 1996

15. 10. 1996

15. 10. 1996

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Opomba 3

Opomba 3

–

–

–

–

–
–

–

–
–

–

(20. 4. 2004)

(31. 7. 1999)

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

120 / 22. 12. 2008 /
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EN 983:1996

Safety of machinery – Safety
requirements for fluid power
systems and their components
– Pneumatics

Varnost strojev – Varnostne
zahteve za fluidne sisteme in
njihove komponente –
Pnevmatika

SIST EN 983:1998

EN 982:1996

Safety of machinery – Safety
requirements for fluid power
systems and their components
– Hydraulics

Varnost strojev – Varnostne
zahteve za fluidne sisteme in
njihove komponente – Hidravlika

SIST EN 982:1998

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

15959

Safety of machinery – Human
physical performance – Part 3:
Recommended force limits for
machinery operation
Safety of machinery – Human
physical performance – Part 4:
Evaluation of working postures
and movements in relation to
machinery
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

Varnost strojev – ýloveške
fiziþne zmogljivosti – 3. del:
Priporoþene mejne vrednosti
potrebne sile za upravljanje
strojev

Varnost strojev – ýloveške
fiziþne zmogljivosti – 4. del:
Vrednotenje delovnih položajev
in gibov pri delu s stroji

Varnost strojev – Varnostne
zahteve za naþrtovanje in
konstrukcijo tiskarskih strojev in
strojev za obdelavo papirja –
1. del: Splošne zahteve

Varnost strojev – Varnostne
zahteve za naþrtovanje in
konstrukcijo tiskarskih strojev in
strojev za obdelavo papirja –
2. del: Tiskarski in lakirni stroji,
vkljuþno s stroji za predtiskanje

SIST EN 1005-3:2002

SIST EN 1005-4:2005

SIST EN 1010-1:2005

SIST EN 1010-2:2006

EN 1010-2:2006

EN 1010-1:2004

EN 1005-4:2005

EN 1005-3:2002

EN 1005-2:2003

Oznaka
referenþnega
standarda

2. 8. 2006

31. 12. 2005

31. 12. 2005

14. 6. 2002

20. 4. 2004

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008
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Safety of machinery – Human
physical performance – Part 2:
Manual handling of machinery
and component parts of
machinery

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Varnost strojev – ýloveške
fiziþne zmogljivosti – 2. del:
Roþno upravljanje strojev in
njihovih sestavnih delov

Naslov standarda

15960 /

SIST EN 1005-2:2003

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 1012-1:1996

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

Varnost strojev – Varnostne
zahteve za naþrtovanje 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

Kompresorji in vakuumske
þrpalke – Varnostne zahteve –
1. del: Kompresorji

Kompresorji in vakuumske
þrpalke – Varnostne zahteve –
2. del: Vakuumske þrpalke

SIST EN 1010-5:2005

SIST EN 1012-1:2000

SIST EN 1012-2:2000

EN 1012-2:1996

EN 1010-4:2004

15. 10. 1996

15. 10. 1996

31. 12. 2005

31. 12. 2005

14. 8. 2003

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

120 / 22. 12. 2008 /
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EN 1010-5:2005

Safety of machinery – Safety
requirements for the design
and construction of printing
and paper converting
machines – Part 4:
Bookbinding, paper converting
and finishing machines

Varnost strojev – Varnostne
zahteve za naþrtovanje in
konstrukcijo tiskarskih strojev in
strojev za obdelavo papirja –
4. del: Stroji za vezavo knjig,
obdelavo in izdelavo papirja

SIST EN 1010-4:2004

EN 1010-3:2002

Safety of machinery – Safety
requirements for the design
and construction of printing
and paper converting
machines – Part 3: Cutting
machines

Varnost strojev – Varnostne
zahteve za naþrtovanje in
konstrukcijo tiskarskih strojev in
strojev za obdelavo papirja –
3. del: Rezalniki

SIST EN 1010-3:2003

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

15961

EN 1032:2003

EN 1034-1:2000

EN 1034-2:2005

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

Mehanske vibracije –
Preskušanje mobilnih strojev za
ugotavljanje karakteristik vibracij

Varnost strojev – Varnostne
zahteve pri konstruiranju strojev
in opreme za izdelavo papirja –
1. del: Splošne zahteve

Varnost strojev – Varnostne
zahteve za naþrtovanje in
konstrukcijo strojev in opreme
za izdelavo papirja – 2. del:
Lupilniki skorje

SIST EN 1032:2004

SIST EN 1034-1:2000

SIST EN 1034-2:2006

2. 8. 2006

31. 12. 2005

31. 12. 2005

22. 8. 2008

–

–

–

(31. 12. 2005)

31. 10. 2008

–

EN 1032:1996

EN 1028-2:2002

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

120 / 22. 12. 2008
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EN 1028-2:2002
+A1:2008

Fire-fighting pumps – Firefighting centrifugal pumps with
primer – Part 2: Verification of
general and safety
requirements

Gasilske þrpalke – Gasilske
centrifugalne þrpalke s sesalno
napravo – 2. del: Preverjanje
splošnih in varnostnih zahtev

SIST EN 1028-2:2003
+A1:2008

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

14. 8. 2003

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

15962 /

EN 1028-1:2002

Fire-fighting pumps – Firefighting centrifugal pumps with
primer – Part 1: Classification
– General and safety
requirements

Gasilske þrpalke – Gasilske
centrifugalne þrpalke s sesalno
napravo – 1. del: Klasifikacija –
Splošne zahteve in zahteve za
varnost

SIST EN 1028-1:2003

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 1034-5:2005

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

Varnost strojev – Varnostne
zahteve za naþrtovanje in
konstrukcijo strojev in opreme
za izdelavo papirja – 5. del:
Rezalni stroji

Varnost strojev – Varnostne
zahteve za naþrtovanje in
konstrukcijo strojev in opreme
za izdelavo papirja – 6. del:
Kalander

Varnost strojev – Varnostne
zahteve za naþrtovanje in
konstrukcijo strojev in opreme
za izdelavo papirja – 7. del: Kadi

SIST EN 1034-5:2006

SIST EN 1034-6:2006

SIST EN 1034-7:2005

EN 1034-7:2005

EN 1034-6:2005

31. 12. 2005

2. 8. 2006

2. 8. 2006

2. 8. 2006

20. 5. 2000

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

120 / 22. 12. 2008 /
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EN 1034-4:2005

Safety of machinery – Safety
requirements for the design
and construction of paper
making and finishing machines
– Part 4: Pulpers and their
loading facilities

Varnost strojev – Varnostne
zahteve za naþrtovanje in
konstrukcijo strojev in opreme
za izdelavo papirja – 4. del:
Razpušþevalniki in pripadajoþe
naprave za polnjenje

SIST EN 1034-4:2006

EN 1034-3:1999

Safety of machinery – Safety
requirements for the design
and construction of paper
making and finishing machines
– Part 3: Winders and slitters,
plying machines

Varnost strojev – Varnostne
zahteve pri konstruiranju strojev
in opreme za izdelavo papirja –
3. del: Stroji za navijanje,
rezanje in pregibanje svitkov

SIST EN 1034-3:2000

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

15963

EN 1034-14:2005

EN 1034-22:2005

EN 1035:1998

EN 1037:1995
+A1:2008
EN 1088:1995

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 –
Interlocking devices
associated with guards –
Principles for design and
selection

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

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

Strojarski stroji – Stroji z
gibljivimi plošþami – Varnostne
zahteve

Varnost strojev – Prepreþevanje
nepriþakovanega vklopa

Varnost strojev – Zaporne
naprave, povezane z varovali –
Naþela za naþrtovanje in izbiro

SIST EN 1034-14:2006

SIST EN 1034-22:2005

SIST EN 1035:2000

SIST EN 1037:1999
+A1:2008

SIST EN 1088:2000

27

EN 1034-13:2005

Oznaka
referenþnega
standarda

Safety of machinery – Safety
requirements for the design
and construction of paper
making and finishing machines
– Part 13: Machines for dewiring bales and units

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

–

–

–

–

–

–

31. 10. 2008

–

–

EN 1037:1995

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008

15. 10. 1996

22. 8. 2008

31. 12. 2005

31. 12. 2005

2. 8. 2006

2. 8. 2006

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Št.

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

Naslov standarda

15964 /

SIST EN 1034-13:2006

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Safety of machinery –
Evaluation of the emission of
airborne hazardous
substances – Part 1: Selection
of test methods

Varnost strojev – Vrednotenje
emisije nevarnih snovi, ki jih
prenaša zrak – 1. del: Izbor
preskusnih postopkov

Varnost strojev – Vrednotenje
emisije nevarnih snovi, ki jih
prenaša zrak – 2. del: Metoda s
slednim plinom za merjenje
stopnje emisije doloþene
onesnaževalne snovi

Varnost strojev – Vrednotenje
emisije nevarnih snovi, ki jih
prenaša zrak – 3. del: Metoda s
preskusno mizo za merjenje
stopnje emisije doloþene
onesnaževalne snovi

Varnost strojev – Vrednotenje
emisije nevarnih snovi, ki jih
prenaša zrak – 4. del:
Uþinkovitost zajemanja
odsesovalnega sistema –
Metoda sledenja

SIST EN 1093-1:2000

SIST EN 1093-2:2007
+A1:2008

SIST EN 1093-3:2007
+A1:2008

SIST EN 1093-4:1998
+A1:2008

22. 8. 2008

22. 8. 2008

22. 8. 2008

14. 11. 1998

6. 11. 2007

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

EN 1093-4:1996

EN 1093-3:2006

EN 1093-2:2006

Opomba 3

Oznaka
nadomešþenega
standarda

31. 12. 2008

31. 12. 2008

31. 12. 2008

–

(30. 4. 2008)

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti
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EN 1093-4:1996
+A1:2008

EN 1093-3:2006
+A1:2008

EN 1093-2:2006
+A1:2008

EN 1093-1:1998

EN 1088:1995/
A1:2007

Oznaka
referenþnega
standarda

Št.

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 3: Test
bench method for the
measurement of the emission
rate of a given pollutant

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

Amendment A1:2007 to
EN 1088:1995

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Dopolnilo A1:2007 k standardu
SIST EN 1088:2000

Naslov standarda

SIST EN 1088:2000/
A1:2007

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

15965

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

Varnost strojev – Vrednotenje
emisije nevarnih snovi, ki jih
prenaša zrak – 8. del:
Parameter koncentracije
onesnaževalnih snovi, metoda
preskusa na preskusnem mestu

Varnost strojev – Vrednotenje
emisije nevarnih snovi, ki jih
prenaša zrak – 9. del:
Parameter koncentracije
onesnaževalnih snovi, metoda
preskusa v preskusnem prostoru

Varnost strojev – Vrednotenje
emisije nevarnih snovi, ki jih
prenaša zrak – 11. del: Indeks
dekontaminacije

SIST EN 1093-8:2000

SIST EN 1093-9:2000

SIST EN 1093-11:2002

EN 1093-11:2001

EN 1093-9:1998

14. 6. 2002

14. 11. 1998

14. 11. 1998

14. 11. 1998

14. 11. 1998

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008
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EN 1093-7:1998

Safety of machinery –
Evaluation of the emission of
airborne hazardous
substances – Part 7:
Separation efficiency by mass,
ducted outlet

Varnost strojev – Vrednotenje
emisije nevarnih snovi, ki jih
prenaša zrak – 7. del:
Uþinkovitost loþitve po masi,
kanaliziran izpuh

SIST EN 1093-7:2000

EN 1093-8:1998

EN 1093-6:1998

Oznaka
referenþnega
standarda

Safety of machinery –
Evaluation of the emission of
airborne hazardous
substances – Part 6:
Separation efficiency by mass,
unducted outlet

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Varnost strojev – Vrednotenje
emisije nevarnih snovi, ki jih
prenaša zrak – 6. del:
Uþinkovitost loþitve po masi,
nekanaliziran izpuh

Naslov standarda

15966 /

SIST EN 1093-6:2000

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 1114-3:2001

Rubber and plastics machines
– Extruders and extrusion lines
– Part 3: Safety requirements
for haul-offs
Explosive atmospheres –
Explosion prevention and
protection – Part 1: Basic
concepts and methodology

Stroji za predelavo gume in
plastike – Ekstruderji in oprema
za iztiskavanje – 3. del:
Varnostne zahteve za
navijalnike

Eksplozivne atmosfere –
Prepreþevanje eksplozije in
zašþita – 1. del: Osnovni pojmi
in metodologija

Eksplozivne atmosfere –
Prepreþevanje eksplozije in
zašþita pred njo – 2. del:
Osnovni pojmi in metodologija
za rudarstvo

SIST EN 1114-3:2001

SIST EN 1127-1:2008

SIST EN 1127-2:2002
+A1:2008

22. 8. 2008

24. 6. 2008

–

–

EN 1127-2:2002

31. 10. 2008

(24. 6. 2008)

–

–

EN 1127-1:1997

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008 /

30

EN 1127-2:2002
+A1:2008

EN 1127-1:2007

27. 11. 2001

15. 10. 1998

8. 5. 1997

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Št.

Explosive atmospheres –
Explosion prevention and
protection – Part 2: Basic
concepts and methodology for
mining

EN 1114-2:1998

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

Stroji za predelavo gume in
plastike – Ekstruderji in oprema
za iztiskavanje – 1. del:
Varnostne zahteve za naprave
za zrnitev

SIST EN 1114-2:2000

EN 1114-1:1996

Rubber and plastics machines
– Extruders and extrusion lines
– Part 1: Safety requirements
for extruders

Stroji za predelavo gume in
plastike – Ekstruderji in oprema
za iztiskavanje – 1. del:
Varnostne zahteve za
ekstruderje

SIST EN 1114-1:2000

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

15967

EN 1175-3:1998

Safety of industrial trucks –
Electrical requirements – Part
3: Specific requirements for
the electric power transmission
systems of internal combustion
engine powered trucks
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

Varnost vozil za talni transport –
Elektriþne zahteve – 3. del:
Posebne zahteve za motorna
vozila za talni transport z
motorjem z notranjim
zgorevanjem in elektriþnim
prenosnikom

Varnost lesnoobdelovalnih
strojev – Stroji za izdelovanje
þepov in utorov – 1. del:
Enostranski stroji s podajalno
mizo

Varnost lesnoobdelovalnih
strojev – Stroji za izdelovanje
þepov in utorov – 2. del:
Dvostranski stroji za izdelovanje
þepov in utorov oziroma profilni
stroji z verižnim podajanjem

SIST EN 1175-3:1998

SIST EN 1218-1:2000

SIST EN 1218-2:2004

EN 1218-2:2004

EN 1218-1:1999

31. 12. 2005

10. 3. 2001

15. 10. 1998

13. 6. 1998

–

–

–

–

–

–

–

–

120 / 22. 12. 2008
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EN 1175-2:1998

Safety of industrial trucks –
Electrical requirements – Part
2: General requirements of
internal combustion engine
powered trucks

Varnost vozil za talni transport –
Elektriþne zahteve – 2. del:
Splošne zahteve za vozila za
talni transport z motorjem z
notranjim zgorevanjem

SIST EN 1175-2:1998

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

15. 10. 1998

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

15968 /

EN 1175-1:1998

Safety of industrial trucks –
Electrical requirements – Part
1: General requirements for
battery powered trucks

Varnost vozil za talni transport –
Elektriþne zahteve – 1. del:
Splošne zahteve za elektriþna
vozila za talni transport na
baterijski pogon

SIST EN 1175-1:1998

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Safety of woodworking
machines – Tenoning
machines – Part 4: Edge
banding machines fed by
chain(s)

Corrigendum AC:2006 to
EN 1218-4:2004
Safety of woodworking
machines – Tenoning
machines – Part 5: One side
profiling machines with fixed
table and feed rollers or fed by
chain

Varnost lesnoobdelovalnih
strojev – Stroji za izdelovanje
þepov in utorov – 4. del: Stroji za
upogibanje z verižnim
podajanjem

Dopolnilo A1:2006 k standardu
SIST EN 1218-4:2004

Popravek AC:2007 k standardu
SIST EN 1218-4:2004

Varnost lesnoobdelovalnih
strojev – Stroji za izdelovanje
þepov in utorov – 5. del:
Enostranski profilni stroji z
nepomiþno mizo in podajalnimi
valji ali verižnim podajanjem

Popravek AC:2007 k standardu
SIST EN 1218-5:2004

SIST EN 1218-4:2004

SIST EN 1218-4:2004/
A1:2006

SIST EN 1218-4:2004/
AC:2007

SIST EN 1218-5:2004

SIST EN 1218-5:2004/
AC:2007

Corrigendum AC:2006 to
EN 1218-5:2004

EN 1218-5:2004/
AC:2006

EN 1218-5:2004

EN 1218-4:2004/
AC:2006

EN 1218-4:2004/
A1:2005

EN 1218-4:2004

EN 1218-3:2001

EN 1218-2:2004/
AC:2006

Oznaka
referenþnega
standarda

–

–

–

31. 12. 2005

–

2. 8. 2006

31. 12. 2005

Opomba 3

–

–

14. 6. 2002

–

–

–

–

–

–

–

–

–

(2. 8. 2006)

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Št.

32

Safety of woodworking
machines – Tenoning
machines – Part 3: Hand fed
tenoning machines with sliding
table for cutting structural
timbers

Varnost lesnoobdelovalnih
strojev – Stroji za izdelovanje
þepov in utorov – 3. del: Stroji za
razrez lesa z roþno podajalno
mizo

SIST EN 1218-3:2002

Amendment A1:2005 to
EN 1218-4:2004

Corrigendum AC:2006 to
EN 1218-2:2004

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Popravek AC:2007 k standardu
SIST EN 1218-2:2004

Naslov standarda

SIST EN 1218-2:2004/
AC:2007

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

120 / 22. 12. 2008 /
Stran

15969

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

Livarski stroji – Varnostne
zahteve za opremo za peskanje

Postopki merjenja hrupa za
livarske stroje in naprave

Mehanske vibracije in udarci –
Izoliranje vibracij strojev –
Podatki za uporabo vrst izolacij

Kmetijski stroji – Vgrajeni
odjemalniki za okrogle silose –
Varnost

Popravek AC:2005 k standardu
SIST EN 1374:2001

Nagibne premostitvene plošþadi

Popravek AC:2001 k standardu
SIST EN 1398:1999

SIST EN 1248:2002

SIST EN 1265:2000

SIST EN 1299:2000

SIST EN 1374:2001

SIST EN 1374:2001/
AC:2005

SIST EN 1398:1999

SIST EN 1398:1999/
AC:2001

Corrigendum AC:1998 to
EN 1398:1997

EN 1398:1997/
AC:1998

EN 1398:1997

–

13. 3. 1998

–

10. 3. 2001

4. 6. 1997

15. 4. 2000

14. 6. 2002

31. 12. 2005

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008

Dock levellers

EN 1374:2000/AC:2004

EN 1374:2000

EN 1299:1997

EN 1265:1999

EN 1248:2001

EN 1247:2004

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Št.

33

Foundry machinery – Safety
requirements for ladles,
pouring equipment, centrifugal
casting machines, continuous
and semi continuous casting
machines

Livarski stroji – Varnostne
zahteve za livne ponve, opremo
za vlivanje, stroje za
centrifugalno vlivanje ter stroje
za kontinuirno in polkontinuirno
vlivanje

SIST EN 1247:2004

Oznaka
referenþnega
standarda

15970 /

Corrigendum AC:2004 to
EN 1374:2000

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Safety of industrial trucks –
Self-propelled variable reach
trucks

Varnost vozil za talni transport –
Samognana vozila z
mehanizmom za dviganje s
spremenljivim dosegom

SIST EN 1459:1999

EN 1459:1998

EN 1417:1996

Oznaka
referenþnega
standarda

30. 5. 2000

22. 3. 1997

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Textile slings – Safety – Part
1: Flat woven webbing slings,
made of man-made fibres, for
general purpose use
Corrigendum AC:2006 to
EN 1492-1:2000
Textile slings – Safety – Part
2: Roundslings, made of manmade fibres, for general
purpose use

Tekstilne obese – Varnost –
1. del: Pletene plošþate obese iz
umetnih vlaken za splošno
uporabo

Popravek AC:2006 k standardu
SIST EN 1492-1:2001

Tekstilne obese – Varnost –
2. del: Obese z okroglim
presekom iz umetnih vlaken za
splošno uporabo

Popravek AC:2006 k standardu
SIST EN 1492-2:2001

SIST EN 1492-1:2001

SIST EN 1492-1:2001/
AC:2006

SIST EN 1492-2:2001

SIST EN 1492-2:2001/
AC:2006

34

Corrigendum AC:2006 to
EN 1459:1998

Popravek AC:2007 k standardu
SIST EN 1459:1999

SIST EN 1459:1999/
AC:2007

EN 1492-2:2000/
AC:2006

EN 1492-2:2000

EN 1492-1:2000/
AC:2006

EN 1492-1:2000

EN 1459:1998/
AC:2006

EN 1459:1998/
A1:2006

–

27. 11. 2001

–

27. 11. 2001

–

8. 5. 2007

–

–

–

–

–

–

–

–

–

(8. 5. 2007)
–

Opomba 3

Št.

Corrigendum AC:2006 to
EN 1492-2:2000

Amendment A1:2006 to
EN 1459:1998

Dopolnilo A1:2007 k standardu
SIST EN 1459:1999

SIST EN 1459:1999/
A1:2007

Opozorilo: Uporabnike standarda EN 1459 obvešþamo, da standard ne pokriva nevarnosti, ki jim je izpostavljen upravljavec v primeru, da se tovornjak v nesreþi prevrne. Standard v tem
pogledu ne ustvarja domneve o skladnosti.

Rubber and plastics machines
– Two roll mills – Safety
requirements

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Stroji za predelavo gume in
plastike – Stroji za valjanje –
Varnostne zahteve

Naslov standarda

SIST EN 1417:2000

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

120 / 22. 12. 2008 /
Stran
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EN 1494:2000

EN 1495:1997

Mobile or movable jacks and
associated lifting equipment.
Lifting platforms – Mast
climbing work platforms

Premiþne ali prenosne dvižne
naprave in spremljajoþa dvižna
oprema

Dvižne plošþadi – Delovne
plošþadi, ki se vzpenjajo ob
jamboru

SIST EN 1494:2002

SIST EN 1495:1999

13. 3. 1998

27. 11. 2001

11. 6. 1999

31. 12. 2005

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–
–

–

–
–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Dopolnilo A1:2004 k standardu
SIST EN 1501-1:2000

SIST EN 1501-1:2000/
A1:2004

35

Refuse collection vehicles and
their associated lifting devices
– General requirements and
safety requirements – Part 1:
Rear-end loaded refuse
collection vehicles

Vozila za zbiranje odpadkov in
pripadajoþi iztresalniki – Splošne
in varnostne zahteve – 1. del:
Vozila za zbiranje odpadkov z
nakladanjem zadaj

SIST EN 1501-1:2000

EN 1501-1:1998/
A1:2004

EN 1501-1:1998

EN 1495:1997/
AC:1997

2. 8. 2006

15. 10. 1998

–

Opomba 3

–

–

(2. 8. 2006)

–

–

120 / 22. 12. 2008

Amendment A1:2004 to
EN 1501-1:1998

Corrigendum AC:1997 to
EN 1495:1997

Popravek AC:1999 k standardu
SIST EN 1495:1999

SIST EN 1495:1999/
AC:1999

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
doloþbami Direktive 98/37/ES.

EN 1493:1998

Vehicle lifts

Dvigala za servisiranje vozil

EN 1492-4:2004

Oznaka
referenþnega
standarda

SIST EN 1493:1999

Textile slings – Safety – Part
4: Lifting slings for general
service made from natural and
man-made fibre ropes

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Tekstilne obese – Varnost –
4. del: Dvigalne obese iz
naravnih in umetnih vlaken za
splošno uporabo

Naslov standarda

15972 /

SIST EN 1492-4:2004

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 1501-4:2007

EN 1525:1997

Refuse collection vehicles and
their associated lifting devices
– General requirements and
safety requirements – Part 4:
Noise test code for 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

Vozila za zbiranje odpadkov in
pripadajoþi iztresalniki – Splošne
in varnostne zahteve – 4. del:
Navodilo za merjenje hrupa vozil
za zbiranje odpadkov

Varnost vozil za talni transport –
Vozila brez voznika in njihovi
sistemi

Varnost vozil za talni transport –
Dodatne zahteve za avtomatiko
na vozilih

Sušilniki in peþi, v katerih se
sprošþajo vnetljive snovi –
Varnostne zahteve

SIST EN 1501-4:2008

SIST EN 1525:1999

SIST EN 1526:1998

SIST EN 1539:2002

36

EN 1501-3:2008

Refuse collection vehicles and
associated lifting devices –
General requirements and
safety requirements – Part 3:
Front loaded refuse collection
vehicles

Vozila za zbiranje odpadkov in
pripadajoþi iztresalniki – Splošne
in varnostne zahteve – 3. del:
Vozila za zbiranje odpadkov z
nakladanjem spredaj

SIST EN 1501-3:2008

EN 1539:2000

27. 11. 2001

13. 3. 1998

13. 3. 1998

24. 6. 2008

24. 6. 2008

31. 12. 2005

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

EN 1526:1997

EN 1501-2:2005

Refuse collection vehicles and
associated lifting devices –
General requirements and
safety requirements – Part 2:
Side loaded refuse collection
vehicles

Vozila za zbiranje odpadkov in
pripadajoþi iztresalniki – Splošne
in varnostne zahteve – 2. del:
Vozila za zbiranje odpadkov z
nakladanjem s strani

SIST EN 1501-2:2005

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

120 / 22. 12. 2008 /
Stran

15973

Agricultural machinery –
Agricultural self-propelled,
mounted, semi-mounted and
trailed machines – Common
safety requirements
Safety requirements for lifting
tables

Kmetijski stroji – Kmetijski stroji
z lastnim pogonom, nošeni,
polnošeni in vleþeni – Splošne
varnostne zahteve

Varnostne zahteve za dvižne
mize

Dopolnilo A1:2004 k standardu
SIST EN 1570:1999

SIST EN 1553:2000

SIST EN 1570:1999

SIST EN 1570:1999/
A1:2004

37

Underground mining machines
– Mobile extracting machines
at the face – Safety
requirements for shearer
loaders and plough systems

Rudarski stroji za podzemna
dela – Premiþni stroji za þelno
odkopavanje – Varnostne
zahteve za valjþne in plužne
pridobivalne stroje

SIST EN 1552:2004

EN 1570:1998/A1:2004

EN 1570:1998

EN 1553:1999

31. 12. 2005

15. 10. 1998

15. 4. 2000

20. 4. 2004

14. 6. 2002

13. 3. 1998

14. 6. 2002

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Opomba 3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

(31. 12. 2005)

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008

Amendment A1:2004 to
EN 1570:1998

EN 1551:2000

Safety of industrial trucks –
Self-propelled trucks over 10
000 kg capacity

Varnost vozil za talni transport –
Samognana vozila z nosilnostjo
veþ kot 10 000 kg

SIST EN 1551:2002

EN 1552:2003

EN 1550:1997

Machine-tools safety – Safety
requirements for the design
and construction of work
holding chucks

Varnost obdelovalnih strojev –
Varnostne zahteve za
oblikovanje in konstruiranje
vpenjalnih glav

SIST EN 1550:2000

EN 1547:2001

Oznaka
referenþnega
standarda

Industrial thermoprocessing
equipment – Noise test code
for industrial thermoprocessing equipment
including its ancillary handling
equipment

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Industrijska termoprocesna
oprema – Postopek merjenja
hrupa industrijske
termoprocesne opreme in
pripadajoþe pomožne opreme

Naslov standarda

15974 /

SIST EN 1547:2001

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 1672-2:2005

EN 1674:2000

EN 1677-1:2000

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

Stroji za predelavo hrane –
Osnovni koncepti – 2. del:
Higienske zahteve

Stroji za predelavo hrane –
Rotacijske rešetkaste peþi –
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

SIST EN 1672-2:2005

SIST EN 1673:2002

SIST EN 1674:2002

SIST EN 1677-1:2001

SIST EN 1677-2:2001
+A1:2008

22. 8. 2008

14. 6. 2002

27. 11. 2001

27. 11. 2001

–

–

31. 10. 2008

–

–

EN 1677-2:2000

–

–

(31. 12. 2005)

–

–

EN 1672-2:1997

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda
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EN 1677-2:2000
+A1:2008

EN 1673:2000

31. 12. 2005

10. 3. 2001

13. 3. 1998

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Št.

Components for slings –
Safety – Part 2: Forged steel
lifting hooks with latch, Grade
8

EN 1612-2:2000

Rubber and plastics machines
– Reaction moulding machines
– Part 2: Safety requirements
for reaction moulding plant

Stroji za predelavo gume in
plastike – Stroji za tlaþno litje –
2. del: Varnostne zahteve za
postrojenje tlaþnega litja

SIST EN 1612-2:2000

EN 1612-1:1997

Rubber and plastics machines
– Reaction moulding machines
– Part 1: Safety requirements
for metering and mixing units

Stroji za predelavo gume in
plastike – Stroji za tlaþno litje –
1. del: Varnostne zahteve za
mešalne in dozirne enote

SIST EN 1612-1:2000

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

15975

EN 1677-6:2001

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

Sestavni deli obes – Varnost –
6. del: ýleni – 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

Oprema in komponente,
namenjene za uporabo v
potencialno eksplozivnih
atmosferah v podzemnih
rudnikih

SIST EN 1677-6:2001

SIST EN 1678:2000

SIST EN 1679-1:2000

SIST EN 1710:2006
+A1:2008
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EN 1710:2005
+A1:2008

EN 1679-1:1998

22. 8. 2008

13. 6. 1998

15. 10. 1998

27. 11. 2001

27. 11. 2001

27. 11. 2001

22. 8. 2008

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

31. 10. 2008

–

–

EN 1710:2005

–

31. 10. 2008

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

EN 1677-3:2001

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008

Equipment and components
intended for use in potentially
explosive atmospheres in
underground mines

EN 1677-5:2001

Components for slings –
Safety – Part 5: Forged steel
lifting hooks with latch – Grade
4

Sestavni deli obes – Varnost –
5. del: Kovani kavlji z varovalom
– Kakovostni razred 4

SIST EN 1677-5:2001

EN 1678:1998

EN 1677-4:2000

Components for slings –
Safety – Part 4: Links, grade 8

Sestavni deli obes – Varnost –
4. del: ýleni, kakovostni razred 8

SIST EN 1677-4:2001

EN 1677-3:2001
+A1:2008

Oznaka
referenþnega
standarda

Components for slings –
Safety – Part 3: Forged steel
self-locking hooks – Grade 8

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Sestavni deli obes – Varnost –
3. del: Kovani jekleni
samozapiralni kavlji –
Kakovostni razred 8

Naslov standarda

15976 /

SIST EN 1677-3:2002
+A1:2008

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Safety of industrial trucks –
Self-propelled 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

Naslov standarda

Varnost vozil za talni transport –
Samognana vozila z nosilnostjo
do vkljuþno 10.000 kg in vleþna
vozila z vleþno silo do vkljuþno
20.000 N – 1. del: Splošne
zahteve
EN 1726-1:1998

Oznaka
referenþnega
standarda

30. 5. 2000

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

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

Varnost vozil za talni transport –
Samognana vozila z nosilnostjo
do vkljuþno 10 000 kg in vleþna
vozila z vleþno silo do vkljuþno
20 000 N – 2. del: Dodatne
zahteve za viliþarje z dvigajoþim
mestom upravljavca ter viliþarje,
posebej razvite za vožnjo z
dvignjenim bremenom

Varnost vozil za talni transport –
Obratovanje v potencialno
eksplozivnih atmosferah –
Uporaba v obmoþju vnetljivega
plina, pare, megle in prahu

SIST EN 1726-2:2002

SIST EN 1755:2001

EN 1755:2000

EN 1726-2:2000

EN 1726-1:1998/
A1:2003

10. 3. 2001

27. 11. 2001

2. 8. 2006

Opomba 3

–

–

–

–

(2. 8. 2006)

Št.
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Amendment A1:2003 to
EN 1726-1:1998

Dopolnilo A1:2004 k standardu
SIST EN 1726-1:1999

SIST EN 1726-1:1999/
A1:2004

Opozorilo: Uporabnike standarda EN 1726-1 obvešþamo, da standard ne obravnava nevarnosti, ki jim je izpostavljen upravljavec v primeru, da se tovornjak v nesreþi prevrne. Standard v tem
pogledu ne ustvarja domneve o skladnosti.

SIST EN 1726-1:1999

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

15977

EN 1757-1:2001

EN 1757-2:2001

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
Safety of machinery –
Pressure sensitive protective
devices – Part 1: General
principles for the design and
testing of pressure sensitive
mats and pressure sensitive
floors

Varnost vozil za talni transport –
Roþno gnana vozila – 1. del:
Skladalniki

Varnost vozil za talni transport –
Roþno gnana vozila – 2. del:
Paletni viliþarji

Varnost vozil za talni transport –
Roþno gnana vozila – 4. del:
Voziþki s škarjasto dvigalko

Varnost strojev – Varovalne
naprave, obþutljive na tlak –
1. del: Splošna naþela za
naþrtovanje in preskušanje
preprog in podov, obþutljivih na
tlak

SIST EN 1757-1:2002

SIST EN 1757-2:2002

SIST EN 1757-4:2004

SIST EN 1760-1:2000

EN 1760-1:1997

13. 3. 1998

31. 12. 2005

14. 6. 2002

14. 6. 2002

31. 12. 2005

22. 8. 2008

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Opomba 3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

30. 9. 2008

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda
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EN 1756-2:2004

Tail lifts – Platform lifts for
mounting on wheeled vehicles
– Safety requirements – Part
2: Tail lifts for passengers

Dvižne plošþadi – Dvižne
plošþadi, namešþene na cestna
vozila – Varnostne zahteve –
2. del: Dvižne plošþadi za
potnike

SIST EN 1756-2:2004

EN 1757-4:2003

EN 1756-1:2001
+A1:2008

Oznaka
referenþnega
standarda

Tail lifts – Platform lifts for
mounting on wheeled vehicles
– Safety requirements – Part
1: Tail lifts for goods

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Dvižne plošþadi – Dvižne
plošþadi, namešþene na cestna
vozila – Varnostne zahteve –
1. del: Tovorne dvižne plošþadi

Naslov standarda

15978 /

SIST EN 1756-1:2002
+A1:2008

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

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
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

Varnost strojev – Tlaþno
obþutljive zašþitne naprave –
3. del: Splošna naþela za
naþrtovanje in preskušanje
tlaþno obþutljivih odbojnikov,
plošþ, žic in podobnih naprav

Popravek AC:2006 k standardu
SIST EN 1760-3:2004

Hidravliþne plošþadi (HPs) za
gasilske in reševalne enote –
Varnostne zahteve in
preskušanje

Stroji za podzemno pridobivanje
– Varnostne zahteve za
hidravliþno nosilno podporje –
1. del: Deli podporja in splošne
zahteve

SIST EN 1760-3:2004

SIST EN 1760-3:2004/
AC:2006

SIST EN 1777:2005

SIST EN 1804-1:2002

EN 1804-1:2001

EN 1777:2004

EN 1760-3:2004/
AC:2006

EN 1760-3:2004

EN 1760-2:2001

Oznaka
referenþnega
standarda

24. 6. 2003

31. 12. 2005

–

31. 12. 2005

27. 11. 2001

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–
–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.
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Safety of machinery –
Pressure sensitive protective
devices – Part 2: General
principles for the design and
testing of pressure sensitive
edges and pressure sensitive
bars

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Varnost strojev – Varovalne
naprave, obþutljive na tlak –
2. del: Splošna naþela
naþrtovanja in preskušanja
robov in drogov, obþutljivih na
dotik

Naslov standarda

SIST EN 1760-2:2002

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

15979

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
High-pressure water jet
machines – Safety
requirements – Part 2: Hoses,
hose lines and connectors

Stroji za podzemne rudnike –
Varnostne zahteve za
hidravliþno podporje – 3. del:
Hidravliþni krmilni sistemi

Varnost lesnoobdelovalnih
strojev – Traþne žage

Varnostne zahteve za viseþe
dvižne naprave – Konstrukcijski
izraþuni, kriteriji stabilnosti,
izvedbe – Preskusi

Visokotlaþni stroji z vodnim
curkom – Varnostne zahteve –
2. del: Cevi, cevne napeljave in
cevni prikljuþki

SIST EN 1804-3:2006

SIST EN 1807:2000

SIST EN 1808:2000

SIST EN 1829-2:2008

EN 1829-2:2008

EN 1808:1999

EN 1807:1999

EN 1804-3:2006

EN 1804-2:2001

Oznaka
referenþnega
standarda

22. 8. 2008

5. 11. 1999

27. 11. 2001

8. 5. 2007

24. 6. 2003

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda
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Machines for underground
mines – Safety requirements
for hydraulic powered roof
supports – Part 2: Power set
legs and rams

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Stroji za podzemno pridobivanje
– Varnostne zahteve za
hidravliþno nosilno podporje –
2. del: Deli hidravliþnih stojk in
potisnih cilindrov

Naslov standarda

15980 /

SIST EN 1804-2:2002

Oznaka standarda

Stran

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

Batni motorji z notranjim
zgorevanjem – Splošne zahteve
za naþrtovanje in konstruiranje
motorjev za uporabo v
potencialno eksplozivnih
atmosferah – 1. del: Motorji
skupine II za uporabo v
atmosferah z vnetljivim plinom in
paro

Batni motorji z notranjim
zgorevanjem – Splošne zahteve
za naþrtovanje in konstruiranje
motorjev za uporabo v
potencialno eksplozivnih
atmosferah – 2. del: Motorji
skupine I za uporabo v
podzemnih delovišþih, ki jih
ogroža jamski eksplozivni plin
in/ali vnetljiv prah

Batni motorji z notranjim
zgorevanjem – Splošne zahteve
za naþrtovanje in konstruiranje
motorjev za uporabo v
potencialno eksplozivnih
atmosferah – 3. del: Motorji
skupine II za uporabo v
atmosferah z vnetljivim prahom

Varnost strojev – Integralna
razsvetljava strojev

SIST EN 1834-1:2000

SIST EN 1834-2:2000

SIST EN 1834-3:2000

SIST EN 1837:1999

EN 1837:1999

EN 1834-3:2000

EN 1834-2:2000

EN 1834-1:2000

Oznaka
referenþnega
standarda

11. 6. 1999

31. 12. 2005

10. 3. 2001

31. 12. 2005

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.
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Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

15981

Firefighting and rescue service
vehicles – Part 3: Permanently
installed equipment – Safety
and performance
Agricultural machinery –
Trailers with tipping body –
Safety

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

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

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

Gasilska in reševalna vozila –
3. del: Trajno vgrajena oprema –
Varnost in zahteve za obnašanje
v uporabi

Kmetijski stroji – Prikolice z
dvižnim kesonom – Varnost

SIST EN 1846-2:2002/
A2:2006

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

SIST EN 1846-2:2002/
AC:2007

SIST EN 1846-3:2003

SIST EN 1853:1999

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

Amendment A2:2006 to
EN 1846-2:2001

EN 1853:1999

EN 1846-3:2002

EN 1846-2:2001/
AC:2007

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

EN 1846-2:2001/
A2:2006

–

–

–

–
5. 11. 1999

14. 8. 2003

–

–

–

–

(8. 5. 2007)
–

Opomba 3

(31. 12. 2005)

–

–

Opomba 3

31. 12. 2008

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

EN 1845:1998

Oznaka
nadomešþenega
standarda

–

8. 5. 2007

31. 12. 2005

14. 6. 2002

24. 6. 2008

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU
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Corrigendum AC:2007 to
EN 1846-2:2001

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

SIST EN 1846-2:2002/
A1:2005

EN 1846-2:2001/
A1:2004

EN 1846-2:2001

Firefighting and rescue service
vehicles – Part 2: Common
requirements – Safety and
performance

Gasilska in reševalna vozila –
2. del: Splošne zahteve –
Varnost in obnašanje pri uporabi

SIST EN 1846-2:2002

Amendment A1:2004 to
EN 1846-2:2001

EN 1845:2007

Oznaka
referenþnega
standarda

Footwear manufacturing
machines – Footwear
moulding machines – Safety
requirements

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Stroji za izdelavo obutve – Stroji
za oblikovanje obutve –
Varnostne zahteve

Naslov standarda

15982 /

SIST EN 1845:2008

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 1870-3:2001

EN 1870-4:2001

EN 1870-5:2002

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

Varnost lesnoobdelovalnih
strojev – Krožne žage – 3. del:
Namizne krožne žage in
kombinirane krožne žage z
delovno mizo

Varnost lesnoobdelovalnih
strojev – Krožne žage – 4. del:
Veþlistne krožne žage z roþnim
podajanjem in/ali odvzemom

Varnost lesnoobdelovalnih
strojev – Krožne žage – 5. del:
Delovne mize za krožno
žago/podmizni þelilniki in stroji
za preþni prerez

SIST EN 1870-3:2002

SIST EN 1870-4:2002

SIST EN 1870-5:2003

24. 6. 2003

14. 6. 2002

14. 6. 2002

6. 11.2007

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

31. 10. 2008

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

EN 1870-1:1999

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.
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EN 1870-1:2007

Safety of woodworking
machines – Circular sawing
machines – Part 1: Circular
saw benches (with and without
sliding table), dimension saws
and building site saws

Varnost lesnoobdelovalnih
strojev – Krožne žage – 1. del:
Delovne mize (s podajalno mizo
ali brez nje), žage za rezanje na
mero in žage na gradbišþu

SIST EN 1870-1:2007

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

15983

Safety of woodworking
machines – Circular sawing
machines – Part 7: Circular log
sawing machine with
integrated feeding table and
manual loading and/or
unloading
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

Varnost lesnoobdelovalnih
strojev – Krožne žage – 7. del:
Enolistne žage za razrez hlodov
z vgrajeno podajalno mizo in
roþnim podajanjem in/ali
odvzemom

Varnost lesnoobdelovalnih
strojev – Krožne žage – 8. del:
Enolistne obrezovalne krožne
žage s pogonsko enoto in
roþnim podajanjem in/ali
odvzemom

SIST EN 1870-7:2002

SIST EN 1870-8:2002

EN 1870-8:2001

EN 1870-7:2002

EN 1870-6:2002

Oznaka
referenþnega
standarda

14. 6. 2002

14. 6. 2002

24. 6. 2003

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda
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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

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Varnost lesnoobdelovalnih
strojev – Krožne žage – 6. del:
Krožne žage za drva in
veþnamenske žage za drva z
delovno mizo z roþnim
posluževanjem

Naslov standarda

15984 /

SIST EN 1870-6:2003

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Safety of woodworking
machines – Circular sawing
machines – Part 11: Semiautomatic and automatic
horizontal cross-cut sawing
machines with one saw unit
(radial arm saws)

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

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

SIST EN 1870-11:2004

SIST EN 1870-11:2004/
AC:2007

48

Corrigendum AC:2006 to
EN 1870-10:2003

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

SIST EN 1870-10:2004/
AC:2007

EN 1870-11:2003/
AC:2006

EN 1870-11:2003

–

31. 12. 2005

–

31. 12. 2005

27. 11. 2001

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

Corrigendum AC:2006 to
EN 1870-11:2003

EN 1870-10:2003

Safety of woodworking
machines – Circular sawing
machines – Part 10: Single
blade automatic and semiautomatic up-cutting cross-cut
sawing machines

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

SIST EN 1870-10:2004

EN 1870-10:2003/
AC:2006

EN 1870-9:2000

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

Varnost lesnoobdelovalnih
strojev – Krožne žage – 9. del:
Dvojne zajeralne krožne žage z
mehanskim pomikom in roþnim
podajanjem in/ali odvzemom

SIST EN 1870-9:2000

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

120 / 22. 12. 2008 /
Stran

15985

Safety of woodworking
machines – Circular sawing
machines – Part 12: Pendulum
cross-cut sawing machines
Corrigendum AC:2006 to
EN 1870-12:2003
Safety of woodworking
machines – Circular sawing
machines – Part 13: Horizontal
beam panel sawing machines
Safety of woodworking
machines – Circular sawing
machines – Part 14: Vertical
panel sawing machines
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 Vcutting

Varnost lesnoobdelovalnih
strojev – Krožne žage – 12. del:
Nihalni þelilnik

Popravek AC:2007 k standardu
SIST EN 1870-12:2004

Varnost lesnoobdelovalnih
strojev – Krožne žage – 13. del:
Horizontalni krožni žagalni stroji
za razrez plošþ

Varnost lesnoobdelovalnih
strojev – Krožne žage – 14. del:
Vertikalni krožni žagalni stroji

Varnost lesnoobdelovalnih
strojev – Krožne žage – 15. del:
Veþlistne krožne žage (þelilniki)
z mehanskim pomikom
obdelovanca in roþnim
podajanjem in/ali odvzemom

Varnost lesnoobdelovalnih
strojev – Krožne žage – 16. del:
Dvojne zajeralne žage za
V-rezanje

SIST EN 1870-12:2004

SIST EN 1870-12:2004/
AC:2007

SIST EN 1870-13:2008

SIST EN 1870-14:2008

SIST EN 1870-15:2005

SIST EN 1870-16:2005

31. 12. 2005

31. 12. 2005

24. 6. 2008

24. 6. 2008

–

–

–

–

(30. 6. 2008)

30. 6. 2009

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

EN 1870-2:1999

EN 1870-2:1999

–

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008

EN 1870-16:2005

EN 1870-15:2004

EN 1870-14:2007

EN 1870-13:2007

EN 1870-12:2003/
AC:2006

31. 12. 2005

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Št.

EN 1870-12:2003

Oznaka
referenþnega
standarda

15986 /

49

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 1915-2:2001

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

Podporna oprema na tleh za
letalski promet – Splošne
zahteve – 2. del: Stabilnostne in
vzdržljivostne zahteve, izraþuni
in preskusni postopki

Podporna oprema na tleh za
letalski promet – Splošne
zahteve – 3. del: Metode
merjenja in zmanjševanje
vibracij

Podporna oprema na tleh za
letalski promet – Splošne
zahteve – 4. del Metode
merjenja in zmanjševanje hrupa

SIST EN 1915-2:2002

SIST EN 1915-3:2005

SIST EN 1915-4:2005

EN 1915-4:2004

EN 1915-3:2004

31. 12. 2005

31. 12. 2005

14. 6. 2002

14. 6. 2002

20. 4. 2004

20. 4. 2004

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

120 / 22. 12. 2008 /

50

EN 1915-1:2001

Aircraft ground support
equipment – General
requirements – Part 1: Basic
safety requirements

Podporna oprema na tleh za
letalski promet – Splošne
zahteve – 1. del: Osnovne
varnostne zahteve

SIST EN 1915-1:2002

EN 1889-2:2003

Machines for underground
mines – Mobile machines
working underground – Safety
– Part 2: Rail locomotives

Rudarski stroji za podzemna
dela – Premiþni stroji za delo
pod zemljo – Varnost – 2. del:
Tirne lokomotive

SIST EN 1889-2:2004

EN 1889-1:2003

Oznaka
referenþnega
standarda

Machines for underground
mines – Mobile machines
working underground – Safety
– Part 1: Rubber tyred vehicles

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Rudarski stroji za podzemna
dela – Premiþni stroji za delo
pod zemljo – Varnost – 1. del:
Vozila z gumijastimi kolesi

Naslov standarda

SIST EN 1889-1:2004

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

15987

EN ISO 2860:1999

EN ISO 2867:2006

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)
Earth-moving machinery –
Laboratory evaluations of
protective structures –
Specifications for deflectionlimiting volume
(ISO 3164:1995)

Akustika – Postopek merjenja
hrupa kompresorjev in
vakuumskih þrpalk – Inženirska
metoda (2. stopnja)
(ISO 2151:2004)

Popravek AC:2006 k standardu
SIST EN ISO 2151:2004

Stroji za zemeljska dela –
Minimalne mere odprtin
(ISO 2860:1992)

Stroji za zemeljska dela –
Dostopi
(ISO 2867:2006)

Stroji za zemeljska dela –
Preskus zašþite – Mejno
podroþje deformacije
(ISO 3164:1995)

SIST EN ISO 2151:2004

SIST EN ISO 2151:2004/
AC:2006

SIST EN ISO 2860:2000

SIST EN ISO 2867:2007

SIST EN ISO 3164:2000

EN ISO 3164:1999

EN ISO 2151:2004/
AC:2006

5. 11. 1999

8. 5. 2007

5. 11. 1999

–

2. 8. 2006

15. 10. 1998

14. 11. 1998

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

EN ISO 2867:1998

–

(8. 5. 2007)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008

51

EN 1974:1998

Food processing machinery –
Slicing machines – Safety and
hygiene requirements

Stroji za predelavo hrane – Stroji
za rezanje – Varnostne in
higienske zahteve

SIST EN 1974:2000

EN ISO 2151:2004

EN 1953:1998

Oznaka
referenþnega
standarda

Atomising and spraying
equipment for coating
materials – Safety
requirements

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Razprševalna in brizgalna
oprema za prekrivne materiale –
Varnostne zahteve

Naslov standarda

15988 /

SIST EN 1953:2000

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN ISO 3741:1999

Acoustics – Determination of
sound power levels of noise
sources using sound pressure
– Precision methods for
reverberation rooms
(ISO 3741:1999)

Akustika – Ugotavljanje ravni
zvoþnih moþi virov hrupa z
zvoþnim tlakom – Precizijska
metoda za odmevnice
(ISO 3741:1999)

Popravek AC:2002 k standardu
SIST EN ISO 3741:1999

SIST EN ISO 3741:2001

SIST EN ISO 3741:2001/
AC:2002

52

EN ISO 3457:2003

Earth-moving machinery –
Guards – Definitions and
requirements
(ISO 3457:2003)

Stroji za zemeljska dela –
Varovala – Definicije in zahteve
(ISO 3457:2003)

SIST EN ISO 3457:2004

EN ISO 3741:1999/
AC:2002

–

24. 6. 2003

20. 4. 2004

15. 10. 1996

31. 12. 2005

24. 6. 2008

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

EN 23741:1991

EN ISO 3457:1995

–

EN 13627:2000

EN ISO 3411:1999

Oznaka
nadomešþenega
standarda

–

(24. 6. 2003)

(20. 4. 2004)

–

(31. 3. 2006)

31. 7. 2010

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

Št.

Corrigendum AC:2002 to
EN ISO 3741:1999

EN ISO 3450:1996

Earth-moving machinery –
Braking systems of rubbertyred machines – Systems and
performance requirements and
test procedures
(ISO 3450:1996)

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

SIST EN ISO 3450:2000

EN ISO 3449:2005

Earth-moving machinery –
Falling-object protective
structures – Laboratory tests
and performance requirements
(ISO 3449:2005)

Stroji za zemeljska dela –
Zašþita pred padajoþimi
predmeti – Laboratorijski
preskusi in zahteve
(ISO 3449:2005)

SIST EN ISO 3449:2005

EN ISO 3411:2007

Oznaka
referenþnega
standarda

Earth-moving machinery –
Physical dimensions of
operators and minimum
operator space envelope
(ISO 3411:2007)

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Stroji za zemeljska dela –
Telesne mere upravljavca in
najmanjša velikost
upravljavþevega prostora
(ISO 3411:2007)

Naslov standarda

SIST EN ISO 3411:2008

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

120 / 22. 12. 2008 /
Stran

15989

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)
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)

Akustika – Ugotavljanje ravni
zvoþnih moþi virov hrupa –
Inženirske metode za majhne
premiþne vire v odmevnih poljih
– 1. del: Primerjalna metoda v
prostoru za preskušanje z
zvoþno odbojnimi stenami
(ISO 3743-1:1994)

Akustika – Ugotavljanje ravni
zvoþnih moþi virov hrupa z
merjenjem zvoþnega tlaka –
Inženirske metode za majhne
premiþne vire v odmevnih poljih
– 2. del: Metode za posebne
odmevnice
(ISO 3743-2:1994)

Akustika – Ugotavljanje ravni
zvoþnih moþi virov hrupa z
merjenjem zvoþnega tlaka –
Inženirska metoda v pretežno
prostem polju nad odbojno
ravnino (ISO 3744:1994)

SIST EN ISO 3743-1:1997

SIST EN ISO 3743-2:1997

SIST EN ISO 3744:1997

EN ISO 3744:1995

EN ISO 3743-2:1996

14. 2. 1996

28. 11. 1996

8. 8. 1996

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

EN ISO 3743-1:1995

Oznaka
referenþnega
standarda

15990 /
120 / 22. 12. 2008
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Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

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 AC1996 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)

Akustika – Ugotavljanje ravni
zvoþnih moþi virov hrupa z
merjenjem zvoþnega 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
zvoþnih moþi virov hrupa z
zvoþnim tlakom – Primerjalna
metoda in situ
(ISO 3747:2000)

SIST EN ISO 3746:1997

SIST EN ISO 3746:1997/
AC1:1997

SIST EN ISO 3747:2001

EN ISO 3747:2000

EN ISO 3746:1995/
AC:1996

EN ISO 3746:1995

EN ISO 3745:2003/
AC:2006

EN ISO 3745:2003

Oznaka
referenþnega
standarda

14. 8. 2003

–

14. 2. 1996

–

2. 8. 2006

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–
–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

120 / 22. 12. 2008 /

54

Corrigendum AC:2006 to
EN ISO 3745:2003

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

SIST EN ISO 3745:2004/
AC:2006

Acoustics – Determination of
sound power levels of noise
sources using sound pressure
– Precision methods for
anechoic and hemi-anechoic
rooms
(ISO 3745:2003)

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Akustika – Ugotavljanje ravni
zvoþnih moþi virov hrupa –
Precizijska metoda za gluhe in
polgluhe prostore
(ISO 3745:2003)

Naslov standarda

SIST EN ISO 3745:2004

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

15991

Acoustics – Determination of
sound power radiated into a
duct by fans and other airmoving devices – In-duct
method
(ISO 5136:2003)
Tractors and machinery for
agriculture and forestry –
Guards for power take-off
(PTO) drive-shafts – Strength
and wear tests and
acceptance criteria
(ISO 5674:2004, corrected
version 2005-07-01)
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)

Akustika – Doloþanje zvoþne
moþi, 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 – Šþitniki za
prikljuþne gredi – Preskusi
trdnosti in obrabe ter merila
sprejemljivosti
(ISO 5674:2004, popravljena
izdaja 2005-07-01)

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

Stroji za zemeljska dela –
Varnostni pasovi in njihova
pritrdišþa – Zahtevane lastnosti
in preskusi
(ISO 6683:2005)

SIST EN ISO 5136:2004

SIST EN ISO 5674:2007

SIST EN ISO 6682:2000

SIST EN ISO 6683:2005

EN ISO 6683:2005

EN ISO 6682:1995

EN ISO 5674:2006

EN ISO 5136:2003

EN ISO 4871:1996

Oznaka
referenþnega
standarda

31. 12. 2005

8. 8. 1996

8. 5. 2007

20. 4. 2004

8. 5. 1997

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

EN ISO 6683:1999

–

EN 1152:1994

EN 25136:1993

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

(31. 12. 2005)

–

(8. 5. 2007)

(20. 4. 2004)

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

120 / 22. 12. 2008

55

Acoustics – Declaration and
verification of noise emission
values of machinery and
equipment
(ISO 4871:1996)

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Akustika – Deklariranje in
preverjanje podatkov o emisiji
hrupa naprav in opreme
(ISO 4871:1996)

Naslov standarda

15992 /

SIST EN ISO 4871:1997

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN ISO 7731:2005

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 drycleaning machines using
perchloroethylene
(ISO 8230:1997)

Osnovne meritve þloveškega
telesa za tehnološko
naþrtovanje
(ISO 7250:1996)

Ergonomija – Nevarnostni
signali za javna in delovna
mesta – Slišni nevarnostni
signali
(ISO 7731:2003)

Varnostne zahteve za stroje za
kemiþno þišþenje, ki uporabljajo
perkloretilen
(ISO 8230:1997)

SIST EN ISO 7250:2000

SIST EN ISO 7731:2006

SIST EN ISO 8230:2000

EN ISO 8230:1997

EN ISO 7235:2003

13. 6. 1998

31. 12. 2005

13. 3. 1998

20. 4. 2004

14. 6. 2002

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

EN 457:1992

–

EN ISO 7235:1995

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

–

(31. 3. 2006)

–

(20. 4. 2004)

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

Št.

120 / 22. 12. 2008 /

56

EN ISO 7250:1997

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

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)

SIST EN ISO 7235:2004

EN ISO 7096:2000

Earth-moving machinery –
Laboratory evaluation of
operator seat vibration
(ISO 7096:2000)

Stroji za zemeljska dela –
Laboratorijski postopek za
ovrednotenje vibracij
voznikovega sedeža
(ISO 7096:2000)

Oznaka
referenþnega
standarda

SIST EN ISO 7096:2000

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

15993

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)
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)

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

Gnana roþna orodja – Meritve
vibracij na roþajih – 7. del: Vijaþi,
izvijaþi in privijala z udarnim,
impulznim ali zobniškim
pogonom
(ISO 8662-7:1997)

Gnana roþna orodja – Meritve
vibracij na roþajih – 8. del:
Orodja za poliranje ter rotacijski,
vibracijski in izsredni brusilniki
(ISO 8662-8:1997)

Gnana roþna orodja – Meritve
vibracij na roþajih – 9. del:
Tolkaþi
(ISO 8662-9:1996)

SIST EN ISO 8662-6:2000

SIST EN ISO 8662-7:2000

SIST EN ISO 8662-8:2000

SIST EN ISO 8662-9:2000

EN ISO 8662-9:1996

EN ISO 8662-8:1997

EN ISO 8662-7:1997

EN ISO 8662-6:1995

EN ISO 8662-4:1995

Oznaka
referenþnega
standarda

8. 5. 1997

13. 3. 1998

13. 3. 1998

14. 2. 1996

8. 8. 1996

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008

57

Hand-held portable power
tools – Measurement of
vibrations at the handle – Part
4: Grinders
(ISO 8662-4:1994)

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Gnana roþna orodja – Meritve
vibracij na roþajih – 4. del:
Brusilniki
(ISO 8662-4:1994)

Naslov standarda

15994 /

SIST EN ISO 8662-4:2000

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

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
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
Hand-held portable power
tools – Measurement of
vibrations at the handle – Part
14: Stone-working tools and
needle scalers
(ISO 8662-14:1996)

Gnana roþna orodja – Merjenje
vibracij na roþaju – 10. del:
Sekalniki in škarje
(ISO 8662-10:1998)

Popravek AC:2004 k standardu
SIST EN ISO 8662-10:2000

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

Gnana roþna orodja – Meritve
vibracij na roþajih – 13. del:
Brusilniki
(ISO 8662-13:1997)

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

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

SIST EN ISO 8662-10:2000

SIST EN ISO 8662-10:2000/
AC:2004

SIST EN ISO 8662-12:2000

SIST EN ISO 8662-13:2000

SIST EN ISO 8662-13:2000/
AC:2000

SIST EN ISO 8662-14:2000

EN ISO 8662-14:1996

EN ISO 8662-13:1997/
AC:1998

EN ISO 8662-13:1997

EN ISO 8662-12:1997

EN ISO 8662-10:1998/
AC:2002

EN ISO 8662-10:1998

Oznaka
referenþnega
standarda

8. 5. 1997

–

13. 3. 1998

13. 3. 1998

–

24. 6. 2003

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

120 / 22. 12. 2008 /

58

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

15995

Acoustics – Determination of
sound power levels of noise
sources using sound intensity
– Part 3: Precision method for
measurement by scanning
(ISO 9614-3:2002)
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)

Akustika – Ugotavljanje ravni
zvoþnih moþi virov hrupa z
merjenjem jakosti zvoka –
3. del: Precizijska metoda
zveznega merjenja po ploskvi
(ISO 9614-3:2002)

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)

SIST EN ISO 9614-3:2003

SIST EN ISO 9902-1:2002

SIST EN ISO 9902-2:2002

SIST EN ISO 9902-3:2002

EN ISO 9902-3:2001

EN ISO 9902-2:2001

EN ISO 9902-1:2001

EN ISO 9614-3:2002

EN ISO 9614-1:1995

Oznaka
referenþnega
standarda

27. 11. 2001

27. 11. 2001

27. 11. 2001

14. 8. 2003

8. 8. 1996

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008

59

Acoustics – Determination of
sound power levels of noise
sources using sound intensity
– Part 1: Measurements at
discrete points
(ISO 9614-1:1993)

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Akustika – Ugotavljanje ravni
zvoþnih moþi virov hrupa z
merjenjem jakosti zvoka –
1. del: Merjenje na diskretnih
toþkah
(ISO 9614-1:1993)

Naslov standarda

15996 /

SIST EN ISO 9614-1:1997

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

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)

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)

Tekstilni stroji – Navodila za
merjenje hrupa – 7. del: Stroji za
barvanje in konþno obdelavo
(ISO 9902-7:2001)

Roboti za industrijska okolja –
Varnostne zahteve – 1. del:
Robot
(ISO 10218-1:2006)

Popravek AC:*** k standardu
SIST EN ISO 10218-1:2006

SIST EN ISO 9902-5:2002

SIST EN ISO 9902-6:2002

SIST EN ISO 9902-7:2002

SIST EN ISO 10218-1:2006

SIST EN ISO 10218-1:2006/
AC:***

60

Textile machinery – Noise test
code – Part 4: Yarn
processing, cordage and rope
manufacturing machinery
(ISO 9902-4:2001)

Tekstilni stroji – Navodila za
merjenje hrupa – 4. del: Stroji za
obdelavo preje sukanca in vrvi
(ISO 9902-4:2001)

SIST EN ISO 9902-4:2002

EN ISO 10218-1:2006/
AC:2007

EN ISO 10218-1:2006

EN ISO 9902-7:2001

EN ISO 9902-6:2001

EN ISO 9902-5:2001

EN ISO 9902-4:2001

Oznaka
referenþnega
standarda

–

8. 5. 2007

27. 11. 2001

27. 11. 2001

27. 11. 2001

27. 11. 2001

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

(8. 5. 2007)

–

–

EN 775:1992

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

Corrigendum AC:2007 to
EN ISO 10218-1:2006

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

120 / 22. 12. 2008 /
Stran

15997

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)
Safety requirements for
industrial laundry machinery –
Part 4: Air dryers
(ISO 10472-4:1997)
Safety requirements for
industrial laundry machinery –
Part 5: Flatwork ironers,
feeders and folders
(ISO 10472-5:1997)

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, vkljuþno s stroji –
komponentami
(ISO 10472-3:1997)

Varnostne zahteve za
industrijske stroje za nego perila
– 4. del: Zraþni sušilniki
(ISO 10472-4:1997)

Varnostne zahteve za
industrijske stroje za nego perila
– 5. del: Površinski likalniki,
strežniki in zlagalniki
(ISO 10472-5:1997)

SIST EN ISO 10472-1:2000

SIST EN ISO 10472-2:2000

SIST EN ISO 10472-3:2000

SIST EN ISO 10472-4:2000

SIST EN ISO 10472-5:2000

EN ISO 10472-5:1997

EN ISO 10472-4:1997

EN ISO 10472-3:1997

EN ISO 10472-2:1997

13. 6. 1998

13. 6. 1998

13. 6. 1998

13. 6. 1998

13. 6. 1998

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

EN ISO 10472-1:1997

Oznaka
referenþnega
standarda

15998 /
120 / 22. 12. 2008
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Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN ISO 11102-1:1997

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)

Batni motorji z notranjim
zgorevanjem – Roþna štartna
naprava – 1. del: Varnostne
zahteve in preskušanja
(ISO 11102-1:1997)

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

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

SIST EN ISO 11102-1:2000

SIST EN ISO 11102-2:2000

SIST EN ISO 11111-1:2005

EN ISO 11111-1:2005

EN ISO 11102-2:1997

31. 12. 2005

13. 3. 1998

13. 3. 1998

31. 12. 2005

13. 6. 1998

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

(31. 12. 2005)

–

–

EN ISO 11111:
1995

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

62

EN ISO 10821:2005

Industrial sewing machines –
Safety requirements for
sewing machines, units and
systems
(ISO 10821:2005)

Industrijski šivalni stroji –
Varnostne zahteve za šivalne
stroje, enote in sisteme
(ISO 10821:2005)

SIST EN ISO 10821:2005

EN ISO 10472-6:1997

Safety requirements for
industrial laundry machinery –
Part 6: Ironing and fusing
presses
(ISO 10472-6:1997)

Varnostne zahteve za
industrijske stroje za nego perila
– 6. del: Likalne in talilne
stiskalnice
(ISO 10472-6:1997)

SIST EN ISO 10472-6:2000

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

120 / 22. 12. 2008 /
Stran

15999

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)
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)

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)

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)

Tekstilni stroji – Varnostne
zahteve – 7. del: Stroji za
barvanje in konþno dodelavo
(ISO 11111-7:2005)

SIST EN ISO 11111-3:2005

SIST EN ISO 11111-4:2005

SIST EN ISO 11111-5:2005

SIST EN ISO 11111-6:2005

SIST EN ISO 11111-7:2005

EN ISO 11111-7:2005

EN ISO 11111-6:2005

EN ISO 11111-5:2005

EN ISO 11111-4:2005

EN ISO 11111-3:2005

EN ISO 11111-2:2005

Oznaka
referenþnega
standarda

31. 12. 2005

31. 12. 2005

31. 12. 2005

31. 12. 2005

31. 12. 2005

31. 12. 2005

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

(31. 12. 2005)

EN ISO 11111:
1995

(31. 12. 2005)

(31. 12. 2005)

EN ISO 11111:
1995

EN ISO 11111:
1995

(31. 12. 2005)

(31. 12. 2005)

EN ISO 11111:
1995

EN ISO 11111:
1995

(31. 12. 2005)

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

EN ISO 11111:
1995

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008

63

Textile machinery – Safety
requirements – Part 2:
Spinning preparatory and
spinning machines
(ISO 11111-2:2005)

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Tekstilni stroji – Varnostne
zahteve – 2. del: Stroji za
pripravo predenja in predilni
stroji
(ISO 11111-2:2005)

Naslov standarda

16000 /

SIST EN ISO 11111-2:2005

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

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)

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

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

SIST EN ISO 11201:1997

SIST EN ISO 11201:1997/
AC:1999

64

EN ISO 11201:1995

Corrigendum AC:1997 to
EN ISO 11200:1995

Popravek AC:1999 k standardu
SIST EN ISO 11200:1997

SIST EN ISO 11200:1997/
AC:1999

EN ISO 11201:1995/
AC:1997

EN ISO 11200:1995

–

15. 10. 1996

–

15. 10. 1996

8. 5. 2007

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

(8. 5. 2007)

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

–

EN ISO 11145:
2001

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

Corrigendum AC:1997 to
EN ISO 11201:1995

EN ISO 11200:1995/
AC:1997

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)

Akustika – Emisija hrupa naprav
in opreme – Smernice za
uporabo temeljnih standardov za
ugotavljanje emisijske ravni
zvoþnega tlaka na mestu
delovanja in na drugih
opredeljenih mestih
(ISO 11200:1995)

SIST EN ISO 11200:1997

EN ISO 11145:2006

Optics and photonics – Lasers
and laser-related equipment –
Vocabulary and symbols
(ISO 11145:2006)

Optika in fotonska tehnologija –
Laserji in z laserji povezana
oprema – Slovar in simboli
(ISO 11145:2006)

SIST EN ISO 11145:2006

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

120 / 22. 12. 2008 /
Stran

16001

Corrigendum AC:1997 to
EN ISO 11202:1995
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)

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

Akustika – Emisija hrupa naprav
in opreme – Ugotavljanje
emisijske ravni zvoþnega tlaka
na mestu delovanja in na drugih
opredeljenih mestih z ravni
zvoþne moþi
(ISO 11203:1995)

Akustika – Emisija hrupa naprav
in opreme – Merjenje emisijske
ravni zvoþnega 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 11202:1995/
AC:2004

SIST EN ISO 11203:1997

SIST EN ISO 11204:1997

SIST EN ISO 11204:1997/
AC:1999

–

15. 10. 1996

15. 10. 1996

–

15. 10. 1996

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008

EN ISO 11204:1995/
AC:1997

EN ISO 11204:1995

EN ISO 11203:1995

EN ISO 11202:1995/
AC:1997

EN ISO 11202:1995

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Št.

65

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)

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

SIST EN ISO 11202:1997

Oznaka
referenþnega
standarda

16002 /

Corrigendum AC:1997 to
EN ISO 11204:1995

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

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
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)

Akustika – Emisija hrupa naprav
in opreme – Inženirska metoda
za ugotavljanje emisijske ravni
zvoþnega 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

Laserji in laserska oprema –
Laserska naprava – Minimalne
zahteve za dokumentacijo
(ISO 11252:2004)

Akustika – Ugotavljanje zvoþno
izolacijskih lastnosti okrovov –
1. del: Merjenje v laboratorijskih
razmerah
(ISO 11546-1:1995)

SIST EN ISO 11205:2004

SIST EN ISO 11205:2004/
AC:2006

SIST EN ISO 11252:2005

SIST EN ISO 11546-1:1997

EN ISO 11546-1:1995

EN ISO 11252:2004

EN ISO 11205:2003/
AC:2006

EN ISO 11205:2003

Oznaka
referenþnega
standarda

15. 10. 1996

31. 12. 2005

–

2. 8. 2006

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

EN 31252:1994

–

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

–

(31. 12. 2005)

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

Št.

120 / 22. 12. 2008 /

66

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

16003

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)
Safety of machinery – Laser
processing machines – Part 2:
Safety requirements for handheld laser processing devices
(ISO 11553-2:2007)
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)

Akustika – Ugotavljanje zvoþno
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)

Varnost strojev – Laserski
obdelovalni stroji – 2. del:
Varnostne zahteve za roþne
laserske obdelovalne naprave
(ISO 11553-2:2007)

Optika in fotonska tehnologija –
Laserji in laserska oprema –
Preskusne metode za moþ
žarka, energijo in þasovne
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)

SIST EN ISO 11546-2:1997

SIST EN ISO 11553-1:2005

SIST EN ISO 11553-2:2007

SIST EN ISO 11554:2006

SIST EN ISO 11680-1:2001

14. 6. 2002

8. 5. 2007

6. 11. 2007

31. 12. 2005

(8. 5. 2007)

–

–

–

(31. 12. 2005)

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

EN ISO 11554:2003

–

EN 12626:1997

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008

EN ISO 11680-1:2000

EN ISO 11554:2006

EN ISO 11553-2:2007

EN ISO 11553-1:2005

15. 10. 1996

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Št.

EN ISO 11546-2:1995

Oznaka
referenþnega
standarda

16004 /

67

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Machinery of forestry – Safety
requirements and testing for
the pole-mounted 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
Machinery for forestry –
Portable chain-saw safety
requirements and testing –
Part 1: Chain-saws for forest
service
(ISO 11681-1:2004)
Amendment A1:2007 to
EN 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)

Stroji za gozdarstvo – Varnostne
zahteve in preskušanje za
motorne žage za obvejevanje z
drogom – 2. del: Stroji z loþenim
ali nahrbtnim motornim
pogonom
(ISO 11680-2:2000)

Popravek AC:2004 k standardu
SIST EN ISO 11680-2:2001

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

Dopolnilo A1:2007 k standardu
SIST EN 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)

SIST EN ISO 11680-2:2001

SIST EN ISO 11680-2:2001/
AC:2004

SIST EN ISO 11681-1:2004

SIST EN ISO 11681-1:2004/
A1:2007

SIST EN ISO 11681-2:2007

68

Corrigendum AC:2002 to
EN ISO 11680-1:2000

Popravek AC:2004 k standardu
SIST EN ISO 11680-1:2001

SIST EN ISO 11680-1:2001/
AC:2004

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

8. 5. 2007

6. 11. 2007

31. 12. 2005

–

(6. 11. 2007)
(8. 5. 2007)

EN ISO 11681-2:
1998

(31. 12. 2005)

–

Opomba 3

EN 608:1994

–

–

–

14. 6. 2002

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Št.

EN ISO 11681-2:2006

EN ISO 11681-1:2004/
A1:2007

EN ISO 11681-1:2004

EN ISO 11680-2:2000/
AC:2002

EN ISO 11680-2:2000

EN ISO 11680-1:2000/
AC:2002

Oznaka
referenþnega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

120 / 22. 12. 2008 /
Stran

16005

Acoustics – Measurement of
insertion loss of ducted
silencers without flow –
Laboratory survey method
(ISO 11691:1995)
Agricultural and forestry
machinery – Portable handheld combustion engine driven
brush cutters and grass
trimmers – Safety
(ISO 11806:1997)
Corrigendum AC:1998 to
EN ISO 11806:1997
Acoustics – Determination of
sound insulation performance
of cabins – Laboratory and in
situ measurements
(ISO 11957:1996)

Akustika – Merjenje dodanega
dušenja dušilnika zvoka v
kanalu brez pretoka –
Laboratorijska informativna
metoda
(ISO 11691:1995)

Kmetijski in gozdarski stroji –
Prenosne motorne žage za nego
in motorne kose
(ISO 11806:1997)

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

Akustika – Ugotavljanje
zvoþnoizolacijskih lastnosti
kabin – Merjenje v laboratoriju in
na terenu
(ISO 11957:1996)

SIST EN ISO 11691:1997

SIST EN ISO 11806:1998

SIST EN ISO 11806:1998/
AC:1999

SIST EN ISO 11957:1999

EN ISO 11957:1996

EN ISO 11806:1997/
AC:1998

EN ISO 11806:1997

EN ISO 11691:1995

EN ISO 11688-1:1998/
AC:1998

EN ISO 11688-1:1998

Oznaka
referenþnega
standarda

8. 5. 1997

–

23. 10. 1997

14. 2. 1996

–

15. 10. 1998

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008

69

Corrigendum AC:1998 to
EN ISO 11688-1:1998

Popravek AC:2004 k standardu
SIST EN ISO 11688-1:1999

SIST EN ISO 11688-1:1999/
AC:2004

Acoustics – Recommended
practice for the design of lownoise machinery and
equipment – Part 1: Planning
(ISO/TR 11688-1:1995)

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Akustika – Priporoþila za
konstruiranje tihih strojev in
naprav – 1. del: Naþrtovanje
(ISO/TR 11688-1:1995)

Naslov standarda

16006 /

SIST EN ISO 11688-1:1999

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Corrigendum AC:1997 to
EN ISO 12001:1996
Plastics and rubber 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
Amendment A1:2003 to
EN 12012-2:2001
Rubber and plastics machines
– Size reduction machines –
Part 3: Safety requirements for
shredders

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

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

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

Stroji za predelavo gume in
plastike – Drobilni stroji – 3. del:
Varnostne zahteve za valjþne
drobilnike

SIST EN ISO 12001:1999/
AC:1999

SIST EN 12012-1:2007

SIST EN 12012-2:2002

SIST EN 12012-2:2002/
A1:2004

SIST EN 12012-3:2002

EN 12012-3:2001

EN 12012-2:2001/
A1:2003

EN 12012-2:2001

EN 12012-1:2007

27. 11. 2001

31. 12. 2005

14. 6. 2002

24. 6. 2008

–

8. 5. 1997

31. 12. 2005

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Opomba 3
–

–

EN 12012-1:2000

–

(31. 12. 2005)

–

(24. 6. 2008)

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

120 / 22. 12. 2008 /

70

EN ISO 12001:1996

Acoustics – Noise emitted by
machinery and equipment –
Rules for the drafting and
presentation of a noise test
code
(ISO 12001:1996)

Akustika – Emisija hrupa naprav
in opreme – Pravila za
oblikovanje in pripravo pravil za
merjenje hrupa
(ISO 12001:1996)

SIST EN ISO 12001:1999

EN ISO 12001:1996/
AC:1997

EN 12001:2003

Oznaka
referenþnega
standarda

Conveying, spraying and
placing machines for concrete
and mortar – Safety
requirements

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Stroji za transport, brizganje in
polaganje betona in malte –
Varnostne zahteve

Naslov standarda

SIST EN 12001:2004

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

16007

EN 12016:2004

EN 12041:2000

EN 12042:2005

EN 12043:2000

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

Elektromagnetna združljivost –
Standard skupine izdelkov za
dvigala, tekoþe stopnice in
trakove za osebe (steze) –
Odpornost proti motnjam

Stroji za predelavo hrane –
Oblikovalniki – Varnostne in
higienske zahteve

Stroji za predelavo hrane –
Avtomatski razdeljevalniki –
Varnostne in higienske zahteve

Stroji za predelavo hrane –
Vmesni podajalniki testa –
Varnostne in higienske zahteve

Stroji za izdelavo obutve,
izdelkov iz usnja in njegovih
imitacij – Stroji za rezanje in
izsekavanje – Varnostne
zahteve

SIST EN 12016:2005

SIST EN 12041:2001

SIST EN 12042:2006

SIST EN 12043:2002

SIST EN 12044:2005

31. 12. 2005

27. 11. 2001

2. 8. 2006

10. 3. 2001

31. 12. 2005

27. 11. 2001

–

–

–

–

–

–

–

(30. 6. 2006)

–

EN 12016:1998

–

–

120 / 22. 12. 2008
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EN 12013:2000

Rubber and plastics machines
– Internal mixers – Safety
requirements

Stroji za predelavo gume in
plastike – Notranji mešalniki –
Varnostne zahteve

SIST EN 12013:2000

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

8. 5. 2007

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

16008 /

EN 12044:2005

EN 12012-4:2006

Plastics and rubber machines
– Size reduction machines –
Part 4: Safety requirements for
agglomerators

Stroji za predelavo gume in
plastike – Drobilni stroji – 4. del:
Varnostne zahteve za
aglomeratorje

SIST EN 12012-4:2007

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 12110:2002

Safety of machinery – Basic
concepts, general principles
for design – Part 1: Basic
terminology, methodology
(ISO 12100-1:2003)
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

Varnost strojev – Osnovni pojmi,
splošna naþela naþrtovanja –
1. del: Osnovna terminologija,
metodologija
(ISO 12100-1:2003)

Varnost strojev – Osnovni pojmi,
splošna naþela naþrtovanja –
2. del: Tehniþna naþela
(ISO 12100-2:2003)

Stroji za gradnjo predorov –
Zraþne zapore – Varnostne
zahteve

Stroji za gradnjo predorov –
Odkopne naprave – Varnostne
zahteve

SIST EN ISO 12100-1:2004

SIST EN ISO 12100-2:2004

SIST EN 12110:2003

SIST EN 12111:2003

EN 12111:2002

EN ISO 12100-1:2003

EN 12077-2:1998
+A1:2008

14. 8. 2003

14. 8. 2003

31. 12. 2005

31. 12. 2005

22. 8. 2008

–

–

–

(31. 12. 2005)

(31. 12. 2005)

31. 10. 2008

–

EN 292-2:1991

EN 292-1:1991

EN 12077-2:1998

–

–

14. 6. 2002

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Št.

120 / 22. 12. 2008 /
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EN ISO 12100-2:2003

Cranes safety – Requirements
for health and safety – Part 2:
Limiting and indicating devices

Varnost dvigal (žerjavov) –
Zahteve za zdravje in varnost –
2. del: Naprave za omejevanje
in zaznavanje

SIST EN 12077-2:1999
+A1:2008

EN 12053:2001

Safety of industrial trucks –
Test methods for measuring
noise emissions

Varnost vozil za talni transport –
Preskusne metode za merjenje
emisije hrupa

SIST EN 12053:2002

EN 12044:2005/
AC:2006

Oznaka
referenþnega
standarda

Corrigendum AC:2006 to
EN 12044:2005

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Popravek AC:2007 k standardu
SIST EN 12044:2005

Naslov standarda

SIST EN 12044:2005/
AC:2007

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

16009

Builders hoists for the
transport of goods – Part 1:
Hoists with accessible
platforms
Builders hoists goods – Part 2:
Inclined hoists with nonaccessible load carrying
devices
Liquid pumps – Safety
requirements – Procedure for
hydrostatic testing
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

Gradbena dvigala za prevoz
materiala – 1. del: Dvigala z
dostopno dvižno plošþadjo

Gradbena dvigala za prevoz
materiala – 2. del: Poševna
dvigala z nedostopnim
sredstvom za prevoz tovora

Tekoþinske þrpalke – Varnostne
zahteve – Postopek
hidrostatiþnega preskusa

Varnost strojev – Vrednotenje in
zmanjševanje nevarnosti sevanj,
ki jih oddajajo stroji – 1. del:
Splošna naþela

Varnost strojev – Ocenjevanje in
zmanjševanje nevarnosti
sevanja, ki ga oddajajo stroji – 2.
del: Postopek merjenja emisije
sevanja

SIST EN 12158-1:2002

SIST EN 12158-2:2002

SIST EN 12162:2002

SIST EN 12198-1:2001

SIST EN 12198-2:2003

EN 12198-2:2002

EN 12198-1:2000

EN 12162:2001

EN 12158-2:2000

EN 12158-1:2000

EN 12151:2007

Oznaka
referenþnega
standarda

14. 8. 2003

10. 3. 2001

14. 6. 2002

27. 11. 2001

14. 6. 2002

24. 6. 2008

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008
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Machinery and plants for the
preparation of concrete and
mortar – Safety requirements

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Stroji in obrati za pripravo
betona in malte – Varnostne
zahteve

Naslov standarda

16010 /

SIST EN 12151:***

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 12267:2003

EN 12268:2003

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

Zasloni pri delu z laserji –
Varovalne zahteve in
preskušanje

Stroji za predelavo hrane –
Krožne žage – Varnostne in
higienske zahteve

Stroji za predelavo hrane –
Traþne žage – Varnostne in
higienske zahteve

Stroji za predelavo gume in
plastike – Kalanderji –
Varnostne zahteve

SIST EN 12254:1999
+A2:2008

SIST EN 12267:2003

SIST EN 12268:2003

SIST EN 12301:2000

EN 12301:2000

EN 12203:2003/
AC:2006

EN 12203:2003

27. 11. 2001

20. 4. 2004

20. 4. 2004

22. 8. 2008

–

31. 12. 2005

14. 8. 2003

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

(31. 7. 2008)

–

EN 12254:1998

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

120 / 22. 12. 2008 /

74

EN 12254:1998
+A2:2008

Screens for laser working
places – Safety requirements
and testing

Popravek AC:2007 k standardu
SIST EN 12203:2004

SIST EN 12203:2004/
AC:2007

Corrigendum AC:2006 to
EN 12203:2003

Footwear, leather and imitation
leather goods manufacturing
machines – Shoe and leather
presses – Safety requirements

Stroji za izdelavo obutve,
izdelkov iz usnja in njegovih
imitacij – Stiskalnice za þevlje in
usnje – Varnostne zahteve

SIST EN 12203:2004

EN 12198-3:2002

Safety of machinery –
Assessment and reduction of
risks arising from radiation
emitted by machinery – Part 3:
Reduction of radiation by
attenuation or screening

Varnost strojev – Ocenjevanje in
zmanjševanje nevarnosti
sevanja, ki ga oddajajo stroji –
3. del: Zmanjševanje sevanja s
filtriranjem ali zaslanjanjem

SIST EN 12198-3:2003

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

16011

EN 12312-3:2003

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

Talna podporna oprema za
letala – Posebne zahteve –
3. del: Traþni transporterji

Talna podporna oprema za
letala – Posebne zahteve –
4. del: Mostiþi 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/prepreþevanje
nastanka ledu

SIST EN 12312-3:2004

SIST EN 12312-4:2004

SIST EN 12312-5:2005

SIST EN 12312-6:2004

EN 12312-6:2004

EN 12312-5:2005

31. 12. 2005

31. 12. 2005

20. 4. 2004

20. 4. 2004

14. 8. 2003

14. 6. 2002

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008
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EN 12312-2:2002

Aircraft ground support
equipment – Specific
requirements – Part 2:
Catering vehicles

Podporna oprema na tleh za
letalski promet – 2. del: Vozila
za preskrbo

SIST EN 12312-2:2003

EN 12312-4:2003

EN 12312-1:2001

Oznaka
referenþnega
standarda

Aircraft ground support
equipment – Specific
requirements – Part 1:
Passenger stairs

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Podporna oprema na tleh za
letalski promet – Posebne
zahteve – 1. del: Stopnice za
potnike

Naslov standarda

16012 /

SIST EN 12312-1:2002

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 12312-12:2002

Aircraft ground support
equipment – Specific
requirements – Part 12:
Potable water service
equipment
Aircraft ground support
equipment – Specific
requirements – Part 13:
Lavatory service equipment

Podporna oprema na tleh za
letalski promet – 12. del:
Servisna oprema za pitno vodo

Podporna oprema na tleh za
letalski promet – 13. del:
Servisna oprema za stranišþa

SIST EN 12312-12:2003

SIST EN 12312-13:2003

76

EN 12312-10:2005

Aircraft ground support
equipment – Specific
requirements – Part 10:
Container/Pallet transfer
transporters

Podporna oprema na tleh za
letalski promet – Posebne
zahteve – 10. del: Naprave za
pretovarjanje zabojnikov/palet

SIST EN 12312-10:2005

14. 8. 2003

14. 8. 2003

31. 12. 2005

31. 12. 2005

31. 12. 2005

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

EN 12312-13:2002

EN 12312-8:2005

Aircraft ground support
equipment – Specific
requirements – Part 8:
Maintenance stairs and
platforms

Podporna oprema na tleh za
letalski promet – Posebne
zahteve – 8. del: Stopnice in odri
za vzdrževalna dela

SIST EN 12312-8:2005

EN 12312-7:2005

Oznaka
referenþnega
standarda

Aircraft ground support
equipment – Specific
requirements – Part 7: Air-craft
movement equipment

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Podporna oprema na tleh za
letalski promet – Posebne
zahteve – 7. del: Oprema za
premikanje letal

Naslov standarda

SIST EN 12312-7:2005

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

120 / 22. 12. 2008 /
Stran

16013

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

Podporna oprema na tleh za
letalski promet – Posebne
zahteve – 15. del: Vleþni traktorji
za prevoz prtljage in opreme

Podporna oprema na tleh za
letalski promet – Posebne
zahteve – 16. del: Oprema za
zraþni 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

SIST EN 12312-15:2006

SIST EN 12312-16:2005

SIST EN 12312-17:2005

SIST EN 12312-18:2005

77

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

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

EN 12312-18:2005

EN 12312-17:2004

EN 12312-16:2005

EN 12312-15:2006

EN 12312-14:2006

Oznaka
referenþnega
standarda

31. 12. 2005

31. 12. 2005

31. 12. 2005

2. 8. 2006

8. 5. 2007

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

Podporna oprema na tleh za
letalski promet – Posebne
zahteve – 14. del: Prevozna
sredstva za vkrcavanje trajno ali
zaþasno funkcionalno oviranih
potnikov

Naslov standarda

16014 /

SIST EN 12312-14:2007

Oznaka standarda

Stran

120 / 22. 12. 2008
Uradni list Republike Slovenije

EN 12321:2003

EN 12331:2003

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

EN 12348:2000

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
Core drilling machines on
stand – Safety

Rudarski stroji za podzemna
dela – Specifikacije varnostnih
zahtev za verižne transporterje

Stroji za predelavo hrane – Stroji
za mletje mesa – Varnostne in
higienske zahteve

Dopolnilo A1:2005 k standardu
SIST EN 12331:2004

Stroji za gradnjo predorov –
Zašþitni stroji, potisni vrtalni
stroji in vrtalni stroji s svedri ter
oprema za polaganje oblog –
Varnostne zahteve

Stabilni vrtalni stroji – Varnost

SIST EN 12321:2004

SIST EN 12331:2004

SIST EN 12331:2004/
A1:2005

SIST EN 12336:2005

SIST EN 12348:2000

10. 3. 2001

31. 12. 2005

31. 12. 2005

31. 12. 2005

20. 4. 2004

31. 12. 2005

31. 12. 2005

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Opomba 3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

(31. 1. 2006)

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

78

EN 12312-20:2005

Aircraft ground support
equipment – Specific
requirements – Part 20:
Electrical ground power units

Podporna oprema na tleh za
letalski promet – Posebne
zahteve – 20. del: Oskrba z
elektriþno energijo

SIST EN 12312-20:2005

EN 12312-19:2005

Oznaka
referenþnega
standarda

Aircraft ground support
equipment – Specific
requirements – Part 19:
Aircraft jacks, axle jacks and
hydraulic tail stanchions

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Podporna oprema na tleh za
letalski promet – Posebne
zahteve – 19. del: Dvigovalniki
in podporniki za trup letala in
(kolesne) osi ter hidravliþni
podporniki za rep letala

Naslov standarda

SIST EN 12312-19:2005

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

120 / 22. 12. 2008 /
Stran

16015

Jeklene žiþne vrvi – Varnost – 4.
del: Pramenaste vrvi za splošne
dvigalne namene

SIST EN 12385-4:2003
+A1:2008

SIST EN 12385-10:2004
+A1:2008

SIST EN 12387:2005

79

Footwear, leather and imitation
leather goods manufacturing
machines – Modular shoe
repair equipment – Safety
requirements

Stroji za izdelavo obutve,
izdelkov iz usnja in njegovih
imitacij – Modularna oprema za
popravilo þevljev – Varnostne
zahteve

31. 12. 2005

22. 8. 2008

EN 12385-10:2003
+A1:2008

Steel wire ropes – Safety –
Part 10: Spiral ropes for
general structural applications

Jeklene žiþne vrvi – Varnost –
10. del: Špiralne vrvi za splošne
gradbene namene

30. 9. 2008

–

–

30. 9. 2008

30. 9. 2008

EN 12385-10:2003

EN 12385-4:2002

EN 12385-3:2004

30. 9. 2008

–

–
EN 12385-2:2002

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008

EN 12387:2005

22. 8. 2008

EN 12385-4:2002
+A1:2008

Steel wire ropes – Safety –
Part 4: Stranded ropes for
general lifting applications

22. 8. 2008

EN 12385-3:2004
+A1:2008

Jeklene žiþne vrvi – Varnost – 3.
del: Podatki za uporabo in
vzdrževanje

SIST EN 12385-3:2004
+A1:2008

14. 8. 2003

Steel wire ropes – Safety –
Part 3: Information for use and
maintenance

Jeklene žiþne vrvi – Varnost – 2.
del: Pojmi, oznaþbe in
razvrstitev

SIST EN 12385-2:2003
+A1:2008

EN 12385-1:2002

14. 8. 2003

22. 8. 2008

Steel wire ropes – Safety –
Part 1: General requirements

Jeklene žiþne vrvi – Varnost –
1. del: Splošne zahteve

SIST EN 12385-1:2003

EN 12355:2003

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Št.

EN 12385-2:2002
+A1:2008

Food processing machinery –
Derinding-, skinning- and
membrane removal machines
– Safety and hygiene
requirements

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

SIST EN 12355:2003

Oznaka
referenþnega
standarda

16016 /

Steel wire ropes – Safety –
Part 2: Definitions, designation
and classification

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

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
Safety of machine tools –
Large numerically controlled
turning machines and turning
centres

Varnost obdelovalnih strojev –
Majhne numeriþno krmiljene
stružnice in stružni centri

Dopolnilo A1:2003 k standardu
SIST EN 12415:2001

Obdelovalni stroji – Varnost –
Obdelovalni centri

Dopolnilo A1:2006 k standardu
SIST EN 12417:2002

Rezalniki kamenja na gradbišþih
– Varnost

Stroji za predelavo hrane –
Polnilniki in pomožni stroji –
Varnostne in higienske zahteve

Varnost obdelovalnih strojev –
Velike numeriþno krmiljene
stružnice in stružni centri

Popravek AC:2002 k standardu
SIST EN 12478:2001

SIST EN 12415:2001

SIST EN 12415:2001/
A1:2003

SIST EN 12417:2002

SIST EN 12417:2002/
A1:2006

SIST EN 12418:2000

SIST EN 12463:2004

SIST EN 12478:2001

SIST EN 12478:2001/
AC:2002

80

Rubber and plastics machines
– Thermoforming machines –
Safety requirements

Stroji za predelavo gume in
plastike – Stroji za toplotno
oblikovanje – Varnostne zahteve

SIST EN 12409:2000

EN 12478:2000/
AC:2001

EN 12478:2000

EN 12463:2004

EN 12418:2000

EN 12417:2001/
A1:2006

EN 12417:2001

EN 12415:2000/
A1:2002

EN 12415:2000

EN 12409:1999

Oznaka
referenþnega
standarda

–

27. 11. 2001

31. 12. 2005

27. 11. 2001

2. 8. 2006

14. 6. 2002

14. 8. 2003

27. 11. 2001

15. 4. 2000

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Opomba 3

Opomba 3

–

–

–

–

–

–

–

(30. 9. 2006)

–

–

–

–

–

(14. 8. 2003)

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

Corrigendum AC:2001 to
EN 12478:2000

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

120 / 22. 12. 2008 /
Stran

16017

EN 12549:1999

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

Dopolnilo A1:2006 k standardu
SIST EN 12525:2000

Stroji za izdelavo þevljev,
usnjenih izdelkov in izdelkov iz
umetnega usnja – Merjenje
hrupa – Splošne zahteve

Centrifuge – Splošne varnostne
zahteve

Akustika – Postopek merjenja
hrupa orodij za pritrjevanje –
Inženirska metoda

Premazne naprave – Naprave
za nanašanje tekoþih organskih
premazov s potapljanjem
oziroma s potapljanjem in
uporabo elektriþnega toka –
Varnostne zahteve

SIST EN 12525:2000/
A1:2006

SIST EN 12545:2000

SIST EN 12547:2000

SIST EN 12549:2000

SIST EN 12581:2006

EN 12581:2005

EN 12545:2000

EN 12525:2000/
A1:2006

EN 12525:2000

2. 8. 2006

15. 4. 2000

11. 6. 1999

10. 3. 2001

8. 5. 2007

20. 5. 2000
Opomba 3

–

–
–

–

–

–
–

–

(8. 5. 2007)

–

–

120 / 22. 12. 2008

81

EN 12547:1999

Agricultural machinery – Front
loaders – Safety

Kmetijski stroji – Sprednji
nakladalnik – Varnost

SIST EN 12525:2000

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

27. 11. 2001

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

16018 /

EN 12505:2000

Food processing machinery –
Centrifugal machines for
processing edible oils and fats
– Safety and hygiene
requirements

Stroji za predelavo hrane –
Centrifugalni stroji za predelavo
jedilnega olja in masti –
Varnostne in higienske zahteve

SIST EN 12505:2002

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

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
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

Naprave za dovod in obtok
premaznih materialov s pomoþjo
tlaka – Varnostne zahteve

Varnost obdelovalnih strojev –
Hidravliþne utopne stiskalnice

Stroji za izdelavo gradbenih
produktov iz betona in apnenega
pešþenca – Varnost – 1. del:
Skupne zahteve

Stroji za izdelavo gradbenih
produktov iz betona in apnenega
pešþenca – Varnost – 2. del:
Stroji za izdelavo blokov

Stroji za izdelavo gradbenih
proizvodov iz betona in
apnenega pešþenca – Varnost –
3. del: Drsni in vrtljivi stroji

SIST EN 12621:2006

SIST EN 12622:2002

SIST EN 12629-1:2000

SIST EN 12629-2:2004

SIST EN 12629-3:2004

EN 12629-3:2002

EN 12629-2:2002

EN 12629-1:2000

EN 12622:2001

EN 12621:2006

EN 12601:2001

Oznaka
referenþnega
standarda

20. 4. 2004

20. 4. 2004

27. 11. 2001

14. 6. 2002

2. 8. 2006

14. 8. 2003

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–
–

–

–

–

–
–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

120 / 22. 12. 2008 /

82

Reciprocating internal
combustion engine driven
generating set – Safety

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Generatorski sklop, gnan z
batnim strojem z notranjim
zgorevanjem – Varnost

Naslov standarda

SIST EN 12601:2001

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

16019

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

Stroji za izdelavo gradbenih
produktov iz betona in apnenega
pešþenca – Varnost – 4. del:
Stroji za izdelavo betonskih
strešnikov

Stroji za proizvodnjo gradbenih
proizvodov iz betona in
apnenega pešþenca – Varnost –
5-1. del: Stroji za izdelavo cevi
po navpiþni osi

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

Stroji za proizvodnjo gradbenih
proizvodov iz betona in
apnenega pešþenca – Varnost –
5-3. del: Stroji za izdelavo cevi iz
prednapetega betona

Stroji za proizvodnjo gradbenih
proizvodov iz betona in
apnenega pešþenca – Varnost –
5-4. del: Stroji za nanašanje
premazov na betonske cevi

SIST EN 12629-4:2001

SIST EN 12629-5-1:2004

SIST EN 12629-5-2:2004

SIST EN 12629-5-3:2004

SIST EN 12629-5-4:2004

31. 12. 2005

31. 12. 2005

31. 12. 2005

31. 12. 2005

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008

EN 12629-5-4:2003

EN 12629-5-3:2003

EN 12629-5-2:2003

EN 12629-5-1:2003

27. 11. 2001

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Št.

EN 12629-4:2001

Oznaka
referenþnega
standarda

16020 /

83

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

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
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

Stroji za izdelavo gradbenih
proizvodov iz betona in
apnenega pešþenca – Varnost –
7. del: Nepremiþna in premiþna
oprema za izdelavo elementov
iz prednapetega betona

Stroji za izdelavo gradbenih
produktov iz betona in apnenega
pešþenca – Varnost – 8. del:
Stroji in oprema za izdelavo
gradbenih proizvodov iz
apnenega pešþenca (in betona)

ýrpalke za tekoþine in þrpalni
agregati – Merjenje hrupa –
Razreda toþnosti 2 in 3

Popravek AC:2002 k standardu
SIST EN 12639:2001

SIST EN 12629-7:2004

SIST EN 12629-8:2004

SIST EN 12639:2001

SIST EN 12639:2001/
AC:2002

84

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

Stroji za izdelavo gradbenih
proizvodov iz betona in
apnenega pešþenca – Varnost –
6. del: Nepremiþna in premiþna
oprema za izdelavo elementov
iz armiranega betona

SIST EN 12629-6:2004

EN 12639:2000/
AC:2000

EN 12639:2000

EN 12629-8:2002

EN 12629-7:2004

EN 12629-6:2004

Oznaka
referenþnega
standarda

–

10. 3. 2001

20. 4. 2004

31. 12. 2005

31. 12. 2005

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

Corrigendum AC:2000 to
EN 12639:2000

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

120 / 22. 12. 2008 /
Stran

16021

EN 12693:2008

Concrete compactors and
smoothing machines – Safety
Footwear, leather and imitation
leather manufacturing
machines – Nailing machines
– Safety requirements
Amendment A1:2004 to
EN 12653:1999
Refrigerating systems and
heat pumps – Safety and
environmental requirements –
Positive displacement
refrigerant compressors
Safety of machine tools –
Drilling machines

Stroji za komprimiranje in
glajenje betona – Varnost

Stroji za izdelavo þevljev iz
usnja in umetnega usnja –
Žebljalni stroji – Varnostne
zahteve

Dopolnilo A1:2005 k standardu
SIST EN 12653:2000

Hladilni sistemi in toplotne
þrpalke – Varnostnotehniþne in
okoljevarstvene zahteve –
Kompresorji za hladilne tekoþine
z iztiskavanjem

Varnost obdelovalnih strojev –
Vrtalni stroji

SIST EN 12649:2008

SIST EN 12653:2000

SIST EN 12653:2000/
A1:2005

SIST EN 12693:2008

SIST EN 12717:2002

EN 12717:2001

EN 12653:1999

EN 12649:2008

EN 12644-2:2000

14. 6. 2002

22. 8. 2008

31. 12. 2005

27. 11. 2001

22. 8. 2008

20. 5. 2000

27. 11. 2001

13. 3. 1998

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Opomba 3

–

–
–
–

–

–
–
–

–

–

–

–

(31. 12. 2005)

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008

85

EN 12653:1999/
A1:2004

Cranes – Information for use
and testing – Part 2: Marking

Dvigala – Navodilo za uporabo
in preskus – 2. del: Oznaþevanje

SIST EN 12644-2:2001

EN 12644-1:2001

Cranes – Information for use
and testing – Part 1:
Instructions

Dvigala – Navodilo za uporabo
in preskus – 1. del: Navodila

SIST EN 12644-1:2001

EN 12643:1997

Oznaka
referenþnega
standarda

Earth-moving machinery –
Rubber-tyred machines –
Steering requirements
(ISO 5010:1992 modified)

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Stroji za zemeljska dela – Vozila
na kolesih – Zahteve za
krmiljenje
(ISO 5010:1992, spremenjen)

Naslov standarda

16022 /

SIST EN 12643:2000

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 12757-1:2005

EN 12779:2004

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
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

Sistemi za termiþno þišþenje
plinov, odsesanih iz naprav za
površinsko obdelavo –
Varnostne zahteve

Mešalne naprave za premaze –
Varnostne zahteve – 1. del:
Mešalne naprave za uporabo v
lakirnicah za popravila
avtomobilov

Varnost lesnoobdelovalnih
strojev – Nepremiþni sistemi za
odstranjevanje odpadnega lesa
(trske, drobci itd.) – Varnostne
lastnosti in varnostne zahteve

Varnost obdelovalnih strojev –
Roþno krmiljene stružnice z
avtomatskim krmiljenjem ali brez
njega

SIST EN 12753:2005

SIST EN 12757-1:2006

SIST EN 12779:2005

SIST EN 12840:2001

EN 12840:2001

14. 6. 2002

31. 12. 2005

2. 8. 2006

31. 12. 2005

14. 6. 2002

14. 6. 2002

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

86

EN 12750:2001

Safety of woodworking
machines – Four sided
moulding machines

Varnost lesnoobdelovalnih
strojev – Frezalni stroji za
štiristrano obdelavo

SIST EN 12750:2002

EN 12753:2005

EN 12733:2001

Oznaka
referenþnega
standarda

Agricultural and forestry
machinery – Pedestrian
controlled motor mowers –
Safety

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Kmetijski in gozdarski stroji –
Roþno vodene motorne kosilnice
– Varnost

Naslov standarda

SIST EN 12733:2001

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

120 / 22. 12. 2008 /
Stran

16023

EN 12855:2003

Food processing machinery –
Beam mixers – Safety and
hygiene requirements
Food processing machinery –
Rotating bowl cutters – Safety
and hygiene requirements

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 traþnih transporterjev
– Požarnovarnostni preskusi –
1. del: Preskusi s propanskim
gorilnikom

SIST EN 12854:2004

SIST EN 12855:2004

SIST EN 12881-1:2006
+A1:2008
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EN 12881-1:2005
+A1:2008

EN 12853:2001

22. 8. 2008

31. 12. 2005

20. 4. 2004

14. 6. 2002

14. 6. 2002

2. 8. 2006

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

31. 10. 2008

–

–

EN 12881-1:2005

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008

Conveyor belts – Fire
simulation flammability testing
– Part 1: Propane burner tests

EN 12854:2003

Food processing machinery –
Hand-held blenders and
whisks – Safety and hygiene
requirements

Stroji za predelavo hrane –
Roþno vodeni mešalniki in
stepalniki – Varnostne in
higienske zahteve

SIST EN 12853:2002

EN 12852:2001

Food processing machinery –
Food processors and blenders
– Safety and hygiene
requirements

Stroji za predelavo hrane –
Naprave za predelavo hrane in
mešalniki – Varnostne in
higienske zahteve

SIST EN 12852:2002

EN 12851:2005

Oznaka
referenþnega
standarda

Food processing machinery –
Catering attachments for
machines having an auxiliary
drive hub – Safety and
hygiene requirements

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Stroji za predelavo hrane –
Prikljuþki za stroje z dodatno
gonilno gredjo – Varnostne in
higienske zahteve

Naslov standarda

16024 /

SIST EN 12851:2006

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Conveyor belts for general
purpose use – Electrical and
flammability safety
requirements
Machines for surface cleaning
and pre-treatment of industrial
items using liquids or vapours
– Part 1: Common safety
requirements
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

Naprave za kontinuirni transport
– Trakovi traþnih transporterjev
za splošne namene – Elektriþne
in požarnovarnostne zahteve

Naprave za površinsko þišþenje
in predobdelavo industrijskih
proizvodov s pomoþjo tekoþin ali
par – 1. del: Splošne varnostne
zahteve

Naprave za površinsko þišþenje
in predobdelavo industrijskih
proizvodov s pomoþjo tekoþin ali
par – 2. del: Varnost naprav, v
katerih se uporabljajo þistila,
topna v vodi

Naprave za površinsko þišþenje
in predobdelavo industrijskih
proizvodov s pomoþjo tekoþin ali
par – 3. del: Varnost naprav, v
katerih se za þišþenje
uporabljajo vnetljive tekoþine

SIST EN 12882:2002

SIST EN 12921-1:2005

SIST EN 12921-2:2005

SIST EN 12921-3:2005

EN 12921-3:2005

EN 12921-2:2005

EN 12921-1:2005

EN 12882:2001

EN 12881-2:2005
+A1:2008

Oznaka
referenþnega
standarda

31. 12. 2005

31. 12. 2005

31. 12. 2005

24. 6. 2003

22. 8. 2008

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

31. 10. 2008

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

EN 12881-2:2005

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

120 / 22. 12. 2008 /
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Conveyor belts – Fire
simulation flammability testing
– Part 2: Large scale fire test

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naprave za kontinuirni transport
– Trakovi traþnih transporterjev
– Požarnovarnostni preskusi –
2. del: Požarni preskus na
velikem preskušancu

Naslov standarda

SIST EN 12881-2:2005
+A1:2008

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

16025

EN 12965:2003

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

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

Kmetijski in gozdarski stroji –
Kardanske gredi in njihove
zašþite – Varnost

Dopolnilo A1:2005 k standardu
SIST EN 12965:2004

Vrata v industrijske in javne
prostore ter garažna vrata –
Varnostne naprave za vrata s
samodejnim delovanjem –
Zahteve in preskusne metode

Obrati za premaze in prevleke –
Kabine za nanašanje organskih
prahastih snovi – Varnostne
zahteve

SIST EN 12965:2004

SIST EN 12965:2004/
A1:2005

SIST EN 12978:2003

SIST EN 12981:2005

EN 12981:2005

31. 12. 2005

20. 4. 2004

31. 12. 2005

20. 4. 2004

14. 6. 2002

Opomba 3

–

–

–

–

–

–

(31. 12. 2005)

–

–

120 / 22. 12. 2008
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EN 12957:2001

Machine tools – Safety –
Electro discharge machines

Obdelovalni stroji – Varnost –
Elektroerozijski stroji

SIST EN 12957:2002

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

31. 12. 2005

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

16026 /

EN 12921-4:2005

Machines for surface cleaning
and pretreatment of industrial
items using liquids or vapours
– Part 4: Safety of machines
using halogenated solvents

Naprave za površinsko þišþenje
in predobdelavo industrijskih
proizvodov s pomoþjo tekoþin in
par – 4. del: Varnost naprav, v
katerih se za þišþenje
uporabljajo halogenirana topila

SIST EN 12921-4:2005

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Food processing machinery –
Portable and/or hand-guided
machines and appliances with
mechanically driven cutting
tools – Safety and hygiene
requirements

Stroji za predelavo hrane –
Prenosni in/ali roþno vodeni
stroji in naprave z mehansko
gnanimi rezalnimi orodji –
Varnostne in higienske zahteve

Dvigala – Nakladalna dvigala

Dopolnilo A1:2004 k standardu
SIST EN 12999:2003

Dopolnilo A2:2006 k standardu
SIST EN 12999:2003

Dvigala – Mobilna dvigala

SIST EN 12984:2006

SIST EN 12999:2003

SIST EN 12999:2003/
A1:2004

SIST EN 12999:2003/
A2:2006

SIST EN 13000:2004

EN 13000:2004

EN 12999:2002/
A2:2006

EN 12999:2002/
A1:2004

EN 12999:2002

EN 12984:2005

Oznaka
referenþnega
standarda

8. 5. 2007

8. 5. 2007

31. 12. 2005

14. 8. 2003

2. 8. 2006

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Opomba 3

Opomba 3

–

–

–

–

(8. 5. 2007)

(31. 12. 2005)

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Dopolnilo A1:2007 k standardu
SIST EN 13001-2:2005

SIST EN 13001-2:2005/
A1:2007

90

Crane safety – General design
– Part 2: Load effects

Varnost dvigala (žerjava) –
Konstrukcija, splošno – 2. del:
Bremenski uþinki

SIST EN 13001-2:2005

EN 13001-2:2004/
A1:2006

EN 13001-2:2004

EN 13001-1:2004/
AC:2006

EN 13001-1:2004

8. 5. 2007

31. 12. 2005

–

31. 12. 2005

Opomba 3

–

–

(8. 5. 2007)

–

–

–

–

Št.

Amendment A1:2006 to
EN 13001-2:2004

Corrigendum AC:2006 to
EN 13001-1:2004

Popravek AC:2007 k standardu
SIST EN 13001-1:2005

SIST EN 13001-1:2005/
AC:2007

Crane safety – General design
– Part 1: General principles
and requirements

Varnost dvigala (žerjava) –
Konstrukcija, splošno – 1. del:
Splošna naþela in zahteve

SIST EN 13001-1:2005

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.

Cranes – Mobile cranes

Amendment A2:2006 to
EN 12999:2002

Amendment A1:2004 to
EN 12999:2002

Cranes – Loader cranes

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

120 / 22. 12. 2008 /
Stran

16027

Maintenance for lifts and
escalators – Rules for
maintenance instructions
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 1:
Storage, handling and
transportation equipment
inside the factory

Vzdrževanje dvigal (liftov) in
tekoþih stopnic – Pravila za
vzdrževalna navodila

Stroji za þišþenje cestnih površin
– Varnostne zahteve

Stroji za obdelovanje cestišþ –
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 toþnosti 2 in 3

Stroji in obrati za proizvodnjo,
obdelavo in predelavo ravnega
stekla – Varnostne zahteve –
1. del: Oprema za skladišþenje,
ravnanje in transport znotraj
tovarne

SIST EN 13015:2002

SIST EN 13019:2002

SIST EN 13020:2005

SIST EN 13021:2004

SIST EN 13023:2004

SIST EN 13035-1:2008

EN 13035-1:2008

EN 13023:2003

EN 13021:2003

EN 13020:2004

EN 13019:2001

EN 13015:2001

EN 13001-2:2004/
AC:2006

Oznaka
referenþnega
standarda

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–
–

–
24. 6. 2008

20. 4. 2004

20. 4. 2004

31. 12. 2005

27. 11. 2001

14. 6. 2002

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

120 / 22. 12. 2008
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Corrigendum AC:2006 to
EN 13001-2:2004

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

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

Naslov standarda

16028 /

SIST EN 13001-2:2005/
AC:2007

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Machines and plants for the
manufacture, treatment and
processing of flat glass –
Safety requirements – Part 2:
Storage, handling and
transportation equipment
outside the factory
Machines and plants for the
manufacture, treatment and
processing of flat glass –
Safety requirements – Part 3:
Cutting machines
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 de-stacking
Machines and plants for the
manufacture, treatment and
processing of flat glass –
Safety requirements – Part 6:
Machines for break-out

Stroji in obrati za proizvodnjo,
obdelavo in predelavo ravnega
stekla – Varnostne zahteve –
2. del: Skladišþenje, rokovanje
in prevozna oprema zunaj
tovarne

Stroji in obrati za proizvodnjo,
obdelavo in predelavo ravnega
stekla – Varnostne zahteve –
3. del: Rezalniki

Stroji in obrati za izdelavo,
obdelavo in predelavo ravnega
stekla – Varnostne zahteve –
4. del: Nagibne mize

Stroji in obrati za proizvodnjo,
obdelavo in predelavo ravnega
stekla – Varnostne zahteve –
5. del: Stroji in naprave za
zlaganje in razlaganje

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

SIST EN 13035-2:2008

SIST EN 13035-3:2004

SIST EN 13035-4:2004

SIST EN 13035-5:2007

SIST EN 13035-6:2007

EN 13035-6:2006

EN 13035-5:2006

EN 13035-4:2003

EN 13035-3:2003

EN 13035-2:2008

Oznaka
referenþnega
standarda

8. 5 2007

8. 5. 2007

20. 4. 2004

20. 4. 2004

24. 6. 2008

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

120 / 22. 12. 2008 /
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Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

16029

EN 13042-1:2007

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 1:
Gob feeder
Machines and plants for the
manufacture, treatment and
processing of hollow glass –
Safety requirements – Part 2:
Handling machines for feeding

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

Stroji in obrati za proizvodnjo,
obdelavo in predelavo votlega
stekla – Varnostne zahteve –
1. del: Dovajalnik za regulacijo
kaplje

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

SIST EN 13035-11:2007

SIST EN 13042-1:2007

SIST EN 13042-2:2004

EN 13042-2:2004

EN 13035-9:2006

31. 12. 2005

24. 6. 2008

8. 5. 2007

8. 5. 2007

–

–

–

–

–

–

–

–

120 / 22. 12. 2008
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EN 13035-11:2006

Machines and plants for the
manufacture, treatment and
processing of flat glass –
Safety requirements – Part 9:
Washing installations

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

SIST EN 13035-9:2007

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

8. 5. 2007

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

16030 /

EN 13035-7:2006

Machines and plants for the
manufacture, treatment and
processing of flat glass –
Safety requirements – Part 7:
Cutting machines for
laminated glass

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

SIST EN 13035-7:2007

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 13102:2005

EN 13112:2002

Ceramic machines – Safety –
Loading and unloading of fine
clay tiles
Tannery machines – Splitting
and bandknife shearing
machines – Safety
requirements
Tannery machines – Roller
coating machines – Safety
requirements
Tannery machines – Rotating
process vessels – Safety
requirements

Stroji za keramiko – Varnost –
Nakladanje in razkladanje
keramiþnih plošþic

Strojarski stroji – Stroji za
cepljenje in traþno striženje –
Varnostne zahteve

Strojarski stroji – Stroji za nanos
z valjem – Varnostne zahteve

Strojarski stroji – Vrteþe se
procesne posode – Varnostne
zahteve

SIST EN 13102:2006

SIST EN 13112:2003

SIST EN 13113:2003

SIST EN 13114:2003

EN 13114:2002

24. 6. 2003

24. 6. 2003

24. 6. 2003

2. 8. 2006

14. 8. 2003

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008 /
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EN 13059:2002

Safety of industrial trucks –
Test methods for measuring
vibration

Varnost vozil za talni transport –
Preskusne metode za merjenje
vibracij

SIST EN 13059:2003

20. 4. 2004

6. 11. 2007

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Št.

EN 13113:2002

EN 13042-5:2003

Machines and plants for the
manufacture, treatment and
processing of hollow glass –
Safety requirements – Part 5:
Presses

Stroji in obrati za proizvodnjo,
obdelavo in predelavo votlega
stekla – Varnostne zahteve –
5. del: Stiskalnice

SIST EN 13042-5:2004

EN 13042-3:2007

Oznaka
referenþnega
standarda

Machines and plants for the
manufacture, treatment and
processing of hollow glass Safety requirements - Part 3:
IS Machines

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Stroji in obrati za proizvodnjo,
obdelavo in predelavo votlega
stekla – Varnostne zahteve –
3. del: Stroji IS

Naslov standarda

SIST EN 13042-3:2007

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

16031

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
Cranes – Equipment – Part 2:
Non-electrotechnical
equipment
Corrigendum AC:2005 to
EN 13135-2:2004
Agricultural machinery – Sugar
beet and fodder beet
harvesting equipment – Safety

Notranja senþila – Zahtevane
lastnosti, vkljuþno z varnostjo

Varnost obdelovalnih strojev –
Frezalni in vrtalno-frezalni stroji*

Dopolnilo A1:2006 k standardu
SIST EN 13128:2002

Dvigala (žerjavi) – Varnost –
Naþrtovanje – Zahteve za
opremo – 1. del: Elektrotehniþna
oprema

Popravek AC:2007 k standardu
SIST EN 13135-1:2004

Dvigala – Oprema – 2. del:
Neelektrotehniþna oprema

Popravek AC:2006 k standardu
SIST EN 13135-2:2005

Kmetijski stroji – Stroji za
spravilo sladkorne in krmne
pese – Varnost

SIST EN 13120:2004

SIST EN 13128:2002

SIST EN 13128:2002/
A1:2006

SIST EN 13135-1:2004

SIST EN 13135-1:2004/
AC:2007

SIST EN 13135-2:2005

SIST EN 13135-2:2005/
AC:2006

SIST EN 13140:2001

EN 13140:2000

EN 13135-2:2004/
AC:2005

EN 13135-2:2004

EN 13135-1:2003/
AC:2006

EN 13135-1:2003

EN 13128:2001/
A1:2006

EN 13128:2001

EN 13120:2004

EN 13118:2000

Oznaka
referenþnega
standarda

27. 11. 2001

–

31. 12. 2005

–

31. 12. 2005

2. 8. 2006

14. 6. 2002

31. 12. 2005

27. 11. 2001

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Opomba 3

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

(30. 9. 2006)

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008
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Agricultural machinery –
Potato harvesting equipment –
Safety

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Kmetijski stroji – Stroji za
spravilo krompirja – Varnost

Naslov standarda

16032 /

SIST EN 13118:2001

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Cranes – Safety – Hand
powered lifting equipment
Corrigendum AC:2005 to
EN 13157:2004
Double acting hydraulic rescue
tools for fire and rescue
service use – Safety and
performance requirements
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

Dvigala – Varnost – Dvigala na
roþni pogon

Popravek AC:2006 k standardu
SIST EN 13157:2004

Dvojno delujoþe hidravliþne
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 doloþenih
lastnosti požarne odpornosti in
dimotesnosti

SIST EN 13157:2004

SIST EN 13157:2004/
AC:2006

SIST EN 13204:2005

SIST EN 13208:2004

SIST EN 13218:2003

SIST EN 13241-1:2003

EN 13241-1:2003

EN 13218:2002

EN 13208.2003

EN 13204:2004

EN 13157:2004/
AC:2005

EN 13157:2004

EN 13155:2003/
A1:2005

EN 13155:2003

Oznaka
referenþnega
standarda

20. 4. 2004

14. 8. 2003

20. 4. 2004

31. 12. 2005

–

31. 12. 2005

31. 12. 2005

20. 4. 2004

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Opomba 3

–
–

–

–
–

–

–

–
–

–

(28. 2. 2006)

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

–

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

96

Amendment A1:2005 to
EN 13155:2003

Dopolnilo A1:2005 k standardu
SIST EN 13155:2004

SIST EN 13155:2004/
A1:2005

Cranes – Safety – Non-fixed
load lifting attachments

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Dvigala – Varnost – Nepritrjeni
prikljuþki za dvigovanje
tovora/bremena

Naslov standarda

SIST EN 13155:2004

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

120 / 22. 12. 2008 /
Stran

16033

EN 13367:2005
EN 13378:2001

Coating plants – Combined
booths – Safety requirements
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

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 razvlaþenje, valjanje in
rezanje, paliþno povratni tekoþi
trak, skladišþe – Varnostne in
higienske zahteve

Stroji za predelavo hrane –
Mešalniki z vodoravno gredjo –
Varnostne in higienske zahteve

SIST EN 13355:2005

SIST EN 13367:2005

SIST EN 13378:2002

SIST EN 13379:2002

SIST EN 13389:2006

EN 13389:2005

EN 13379:2001

2. 8. 2006

14. 6. 2002

14. 6. 2002

31. 12. 2005

31. 12. 2005

14. 6. 2002

–

–

–
–

–

–

–

–

–
–

–

–

120 / 22. 12. 2008
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EN 13289:2001

Pasta processing plants –
Dryers and coolers – Safety
and hygiene requirements

Stroji za izdelavo testenin –
Sušilniki in ohlajevalniki –
Varnostne in higienske zahteve

SIST EN 13289:2002

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

2. 8. 2006

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

16034 /

EN 13355:2004

EN 13288:2005

Food processing machinery –
Bowl lifting and tilting
machines – Safety and
hygiene requirements

Stroji za predelavo hrane – Stroji
za dviganje in nagibanje posod
– Varnostne in higienske
zahteve

SIST EN 13288:2006

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 13411-5:2003

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
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

Prikljuþki za jeklene žiþne vrvi –
Varnost – 2. del: Spletanje zank
na vrvnih obesah

Zakljuþki jeklenih žiþnih vrvi –
Varnost – 3. del: Vrvne zanke

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

Zakljuþki jeklenih žiþnih vrvi –
Varnost – 4. del: Zalivke iz kovin
in umetnih smol

Zakljuþki jeklenih žiþnih vrvi –
Varnost – 5. del: Jeklene
prižeme z U-vpenjalom

Zakljuþki jeklenih žiþnih vrvi –
Varnost – 6. del: Asimetriþni
zagozdni spoji

SIST EN 13411-2:2001

SIST EN 13411-3:2004

SIST EN 13411-3:2004/
AC:2006

SIST EN 13411-4:2002

SIST EN 13411-5:2004

SIST EN 13411-6:2004

EN 13411-6:2004

EN 13411-3:2004/
AC:2005

EN 13411-3:2004

EN 13411-2:2001

EN 13411-1:2002

31. 12. 2005

20. 4. 2004

14. 6. 2002

–

31. 12. 2005

14. 6. 2002

24. 6. 2003

14. 6. 2002

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

98

EN 13411-4:2002

Terminations for steel wire
ropes – Safety – Part 1:
Thimbles for steel wire rope
slings

Zakljuþki jeklenih žiþnih vrvi –
Varnost – 1. del: Vrvna srca za
obesne zanke jeklenih žiþnih
vrvi

SIST EN 13411-1:2003

EN 13390:2002

Food processing machinery –
Pie and tart machines – Safety
and hygiene requirements

Stroji za predelavo hrane – Stroji
za izdelavo kolaþev – Varnostne
in higienske zahteve

SIST EN 13390:2002

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

120 / 22. 12. 2008 /
Stran

16035

Steel wire rope slings – Safety
– Part 1: Slings for general
lifting service
Amendment A1:2005 to
EN 13414-1:2003
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
Steel wire rope slings – Safety
– Part 3: Grommets and cablelaid slings
Rubber and plastics machines
– Winding machines for film or
sheet – Safety requirements
Agricultural and forestry
machinery – Inter-row mowing
units – Safety

Jeklene vrvne obese – Varnost
– 1. del: Obese za splošne
dvigalne potrebe

Dopolnilo A1:2005 k standardu
SIST EN 13414-1:2004

Jeklene vrvne obese – Varnost
– 2. del: Doloþila za
proizvajalþeva navodila za
uporabo in vzdrževanje

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

Obesne zanke jeklenih žiþnih
vrvi – Varnost – 3. del: Zanke in
zakljuþki

Stroji za predelavo gume in
plastike – Navijalniki za folije
(filme) in trakove – Varnostne
zahteve

Kmetijski in gozdarski stroji –
Medvrstne zastiralne kosilnice –
Varnost

SIST EN 13414-1:2004

SIST EN 13414-1:2004/
A1:2005

SIST EN 13414-2:2004

SIST EN 13414-2:2004/
A1:2005

SIST EN 13414-3:2004

SIST EN 13418:2004

SIST EN 13448:2002

EN 13448:2001

EN 13418:2004

EN 13414-3:2003

EN 13414-2:2003/
A1:2005

EN 13414-2:2003

EN 13414-1:2003/
A1:2005

EN 13414-1:2003

EN 13411-7:2006

Oznaka
referenþnega
standarda

14. 6. 2002

31. 12. 2005

31. 12. 2005

31. 12. 2005

31. 12. 2005

31. 12. 2005

31. 12. 2005

8. 5. 2007

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Opomba 3

Opomba 3

–

–

–

–

–

(31. 3. 2006)

–

–

–

–

–

(31. 12. 2005)

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008
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Terminations for steel wire
ropes – Safety – Part 7:
Symmetric wedge socket

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Zakljuþki jeklenih žiþnih vrvi –
Varnost – 7. del: Simetriþni
zagozdni spoji

Naslov standarda

16036 /

SIST EN 13411-7:2006

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

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
Forestry machinery – Wood
chippers – Safety

Stroji za zemeljska dela –
Zašþita proti prevraþanju –
Preskusi in zahteve
(ISO 3471:1994, vkljuþno s
spremenjenim Dopolnilom
1:1997)

Stroji za vzdrževanje avtocest –
Varnostne zahteve

Gozdarski stroji – Sekalniki –
Varnost

Gozdarski stroji – Sekalniki –
Varnost

SIST EN 13510:2000

SIST EN 13524:2004

SIST EN 13525:2005

SIST EN 13525:2005
+ A1:2007

6. 11. 2007

31. 12. 2005

20. 4. 2004

Opomba 3

–

–

–

–

–

–

(6. 11. 2007)

–

31. 10. 2008

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

EN 13478:2001

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008 /
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EN 13525:2005
+ A1:2007

EN 13525:2005

EN 13524:2003

16. 6. 2000

14. 8. 2003

22. 8. 2008

31. 12. 2005

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Št.

Forestry machinery – Wood
chippers – Safety

EN 13490:2001

Mechanical vibration –
Industrial trucks – Laboratory
evaluation and specification of
operator seat vibration

Mehaniþne vibracije –
Industrijska tovorna vozila –
Laboratorijsko vrednotenje in
specifikacije vibracij
voznikovega sedeža

SIST EN 13490:2002

EN 13510:2000

EN 13478:2001
+A1:2008

Safety of machinery – Fire
prevention and protection

Varnost strojev – Prepreþevanje
požara in varovanje pred njim

EN 13457:2004

Oznaka
referenþnega
standarda

SIST EN 13478:2002
+A1:2008

Footwear, leather and imitation
leather goods manufacturing
machines – Splitting, skiving,
cutting, cementing and cement
drying machines – Safety
requirements

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

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

Naslov standarda

SIST EN 13457:2005

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

16037

22. 8. 2008

EN 13570:2005

EN 13586:2004
+A1:2008

Cranes – Controls and control
stations
External blinds – Performance
requirements including safety
Food processing machinery –
Mixing machines – Safety and
hygiene requirements
Cranes – Access
Food processing machinery –
Fixed deck oven loaders –
Safety and hygiene
requirements

Dvigala (žerjavi) – Upravljala in
upravljalna mesta

Zunanja senþila – Zahtevane
lastnosti, vkljuþno z varnostjo

Stroji za predelavo hrane –
Mešalni stroji – Varnostne in
higienske zahteve

Dvigala (žerjavi) – Dostop

Stroji za predelavo hrane –
Polnilniki peþi z nepremiþnimi
pladnji – Varnostne in higienske
zahteve

SIST EN 13557:2004
+A2:2008

SIST EN 13561:2004

SIST EN 13570:2005

SIST EN 13586:2004
+A1:2008

SIST EN 13591:2006

EN 13591:2005

EN 13557:2003
+A2:2008

EN 13534:2006

2. 8. 2006

31. 12. 2005

22. 8. 2008

2. 8. 2006

–

–

31. 10. 2008

–

–

EN 13586:2004

–

31. 10. 2008
–

EN 13557:2003

–

–
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31. 12. 2005

EN 13561:2004

Food processing machinery –
Curing injection machines –
Safety and hygiene
requirements

Stroji za predelavo hrane – Stroji
za konzerviranje z
vbrizgavanjem – Varnostne in
higienske zahteve

SIST EN 13534:2006

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

Št.

14. 6. 2002

Oznaka
nadomešþenega
standarda

16038 /

EN 13531:2001

Earth-moving machinery – Tipover structure (TOPS)for
compact excavators –
Laboratory tests and
performance requirements
(ISO 12117:1997 modified)

Stroji za zemeljska dela –
Priprava za zašþito pred
prevrnitvijo (TOPS) za
kompaktni bager – Preskusi in
zahteve
(ISO 12117:1997, spremenjen)

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

SIST EN 13531:2002

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Petrol filling stations – Part 1:
Safety requirements for
construction and performance
of metering pumps, dispensers
and remote pumping units
Corrigendum AC:2006 to
EN 13617-1:2004
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
Dvižne blazine in sistemi za
gasilske in reševalne enote –
Zahteve za delovanje in
varnost v uporabi

Bencinske þrpalke – 1. del:
Varnostne zahteve za izdelavo
in lastnosti avtomatov za toþenje
bencina, razdeljevalnikov in
oddaljenih þrpalnih enot

Popravek AC:2006 k standardu
SIST EN 13617-1:2004

Stroji za predelavo hrane –
Odcejalniki za solato –
Varnostne in higienske zahteve

Polkna – Zahtevane lastnosti,
vkljuþno z varnostjo

Varnost strojev – Varnostne
zahteve za cevarne, valjarne in
opremo za pakiranje blaga

Oprema za nego vrta – Roþno
upravljani prezraþevalniki travne
ruše in rahljalniki zemlje –
Varnost

Dvižne blazine in sistemi za
gasilske in reševalne enote –
Zahteve za delovanje in varnost
v uporabi

SIST EN 13617-1:2004

SIST EN 13617-1:2004/
AC:2006

SIST EN 13621:2004

SIST EN 13659:2004

SIST EN 13675:2004

SIST EN 13684:2004

SIST EN 13731:2008

EN 13731:2007

EN 13684:2004

EN 13675:2004

EN 13659:2004

EN 13621:2004

EN 13617-1:2004/
AC:2006

EN 13617-1:2004

Oznaka
referenþnega
standarda

24. 6. 2008

31. 12. 2005

31. 12. 2005

31. 12. 2005

31. 12. 2005

–

31. 12. 2005

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–
–

–
–

–

–

–

–
–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

120 / 22. 12. 2008 /
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Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

16039

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

Dopolnilo A1:2005 k standardu
SIST EN 13732:2003

Ergonomija toplotnega okolja –
Metode za oceno þlovekovega
odziva na dotik s površinami –
1. del: Vroþe površine
(ISO 13732-1:2006)

Ergonomija toplotnega okolja –
Metode za ocenjevanje
þlovekovega odziva na dotik s
površinami – 3. del: Hladne
površine
(ISO 13732-3:2005)

Varnost obdelovalnih strojev –
Pnevmatske stiskalnice

Popravek AC:2005 k standardu
SIST EN 13736:2003

SIST EN 13732:2003/
A1:2005

SIST EN ISO 13732-1:2007

SIST EN ISO 13732-3:
2006

SIST EN 13736:2003

SIST EN 13736:2003/
AC:2005

EN 13736:2003/
AC:2004

–

14. 8. 2003

2. 8. 2006

8. 5. 2007

31. 12. 2005

14. 8. 2003

–

–

–
–

–

(8. 5. 2007)

(28. 2. 2006)

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

EN 563:1994

Opomba 3

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008

EN 13736:2003

EN ISO 13732-3:2005

EN ISO 13732-1:2006

EN 13732:2002/
A1:2005

EN 13732:2002

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Št.

103

Food processing machinery –
Bulk milk coolers on farms –
Requirements for construction,
performance, suitability for
use, safety and hygiene

Stroji za predelavo hrane –
Hladilniki za shranjevanje
namolzenega mleka – Zahteve
za naþrtovanje, delovanje,
namensko uporabo, varnost in
higieno

SIST EN 13732:2003

Oznaka
referenþnega
standarda

16040 /

Corrigendum AC:2004 to
EN 13736:2003

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Safety of machinery – Safetyrelated 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

Varnost strojev – Z varnostjo
povezani deli krmilnih sistemov
– 2. del: Potrjevanje
(ISO 13849-2:2003)

Varnost strojev – Zaustavitev v
sili – Naþela naþrtovanja
(ISO 13850:2006)

Dvigala – Dvigala na plavajoþih
objektih – 1. del: Dvigala na
plavajoþih objektih za splošne
namene

SIST EN ISO 13849-2:2008

SIST EN ISO 13850:2008

SIST EN 13852-1:2004

EN 13852-1:2004

EN ISO 13850:2008

31. 12. 2005

22. 8. 2008

22. 8. 2008

22. 8. 2008

24. 6. 2003

15. 10. 1998

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

28. 12. 2009

EN 954-1:1996
EN ISO 13849-1:2006

31. 12. 2008

–

EN ISO 13850:2006

–

28. 12. 2009

–

–

EN ISO 13849-2:2003

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

120 / 22. 12. 2008 /
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EN ISO 13849-1:2008

Safety of machinery – Safetyrelated parts of control
systems – Part 1: General
principles for design
(ISO 13849-1:2006)

Varnost strojev – Z varnostjo
povezani deli krmilnih sistemov
– 1. del: Splošna naþela za
naþrtovanje
(ISO 13849-1:2006)

SIST EN ISO 13849-1:2008

EN ISO 13849-2:2008

EN 13788:2001

Machine tools – Safety – Multispindle automatic turning
machines

Obdelovalni stroji – Varnost –
Veþvretenski avtomatski stroji

SIST EN 13788:2003

EN ISO 13753:1998

Oznaka
referenþnega
standarda

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)

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Mehanske vibracije in udarci –
Vibracije roke – Metoda za
merjenje prenosa vibracij
elastiþnih materialov, ko so
obremenjeni z roko
(ISO 13753:1998)

Naslov standarda

SIST EN ISO 13753:2000

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

16041

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

Strojna predelava hrane – Stroji
za razrezovanje – Varnostne in
higienske zahteve

Strojna predelava hrane – Stroji
za razkosavanje – Varnostne in
higienske zahteve

Popravek AC:2005 k standardu
SIST EN 13871:2005

Stroji za predelavo hrane – Stroji
za sponkanje – Varnostne in
higienske zahteve

SIST EN 13870:2005

SIST EN 13871:2005

SIST EN 13871:2005/
AC:2005

SIST EN 13885:2005

EN 13885:2005

EN 13871:2005/
AC:2005

EN 13871:2005

31. 12. 2005

–

31. 12. 2005

31. 12. 2005

14. 8. 2003

–
–

–

–

–

–

–

(14. 8. 2003)

30. 9. 2008

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

EN 500-5:1995

EN 294:1992
EN 811:1996

–

–
22. 8. 2008

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU
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EN 13862:2001

Floor cutting-off machines –
Safety

Talni odrezovalni stroji – Varnost

SIST EN 13862:2002
EN 13870:2005

EN ISO 13857:2008

Safety of machinery – Safety
distances to prevent hazard
zones being reached by upper
and lower limbs
(ISO 13857:2008)

Varnost strojev – Varnostne
razdalje, ki prepreþujejo doseg
nevarnih obmoþij z zgornjimi in
spodnjimi udi
(ISO 13857:2008)

SIST EN ISO 13857:2008

EN 13852-1:2004/
AC:2007

Oznaka
referenþnega
standarda

Corrigendum AC:2007 to
EN 13852-1:2004

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Popravek AC:2007 k standardu
SIST EN 13852-1:2004

Naslov standarda

16042 /

SIST EN 13852-1:2004/
AC:2007

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

22. 8. 2008

EN 13951:2003

EN 13954:2005

EN 13977:2005
+A1:2007

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

Obdelovalni stroji – Varnost –
Žage za hladne kovine

ýrpalke za tekoþine – Varnostne
zahteve – Oprema za kmetijska
živila – Pravila pri naþrtovanju
za zagotavljanje higiene med
uporabo

Stroji za predelavo hrane –
Rezalniki kruha – Varnostne in
higienske zahteve

Železniške naprave – Zgornji
ustroj – Varnostne zahteve za
prenosne stroje in lahko tirno
mehanizacijo, ki se uporabljajo
pri gradnji in vzdrževanju

Obdelovalni stroji – Varnost –
Škarje

SIST EN 13898:2004

SISIT EN 13951:2004

SIST EN 13954:2006

SIST EN 13977:2005
+A1:2007

SIST EN 13985:2003

EN 13985:2003

EN 13889:2003

14. 8. 2003

20. 4. 2004

31. 12. 2005

20. 4. 2004

–

–

–

–

–

–

–

–

22. 8. 2008

–

–

EN 13977:2005

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

106

2. 8. 2006

EN 13898:2003

Forged steel shackles for
general lifting purposes – Dee
shackles and bow shackles –
Grade 6 – Safety

Kovane jeklene spone za
dvigovanje – D-spone in
usloþene spone – Kakovostni
razred 6 – Varnost

31. 12. 2005

SIST EN 13889:2004

EN 13886:2005

Food processing machinery –
Cooking kettles equipped with
powered stirrer and/or mixer –
Safety and hygiene
requirements

Stroji za predelavo hrane – Kotli
za kuhanje, opremljeni z
mešalniki in/ali sekljalniki –
Varnostne in higienske zahteve

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

SIST EN 13886:2005

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

120 / 22. 12. 2008 /
Stran

16043

EN 14044:2005

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

Kmetijski in gozdarski stroji –
Sejalnice – Varnost

Visoke nadzemne naprave za
gasilske enote – Avtomatske
vrtljive gasilske avtolestve –
Zahteve za varnost in obnašanje
v uporabi in preskusne metode

Popravek AC:2007 k standardu
SIST EN 14043:2005

Visoke nadzemne naprave za
gasilske enote – Polavtomatske
vrtljive gasilske avtolestve –
Zahteve za varnost in obnašanje
v uporabi in preskusne metode

SIST EN 14018:2006

SIST EN 14043:2005

SIST EN 14043:2005/
AC:2007

SIST EN 14044:2005

EN 14043:2005

EN 14018:2005

EN 14017:2005

2. 8. 2006

–

31. 12. 2005

2. 8. 2006

8. 5. 2007

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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EN 14043:2005/
AC:2006

Agricultural and forestry
machinery – Solid fertilizer
distributors – Safety

Kmetijski in gozdarski stroji –
Trosilniki mineralnih gnojil –
Varnost

SIST EN 14017:2006

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

31. 12. 2005

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

16044 /

EN 14010:2003

Safety of machinery –
Equipment for power driven
parking of motor vehicles –
Safety and EMC requirements
for design, manufacturing,
erection and commissioning
stages

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

SIST EN 14010:2004

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Safety of machine tools –
Transfer and special purpose
machines
Safety of machinery – Risk
assessment – Part 1:
Principles
(ISO 14121-1:2007)
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)

Varnost obdelovalnih strojev –
Stroji za prenos in posebne
namene

Varnost strojev – Ocena
tveganja – 1. del: Naþela
(ISO 14121-1:2007)

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

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

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

SIST EN 14070:2004

SIST EN ISO 14121-1:2007

SIST EN ISO 14122-1:2002

SIST EN ISO 14122-2:2002

SIST EN ISO 14122-3:2002

EN ISO 14122-3:2001

EN ISO 14122-2:2001

EN ISO 14122-1:2001

EN ISO 14121-1:2007

EN 14070:2003

EN 14044:2005/
AC:2007

Oznaka
referenþnega
standarda

14. 6. 2002

14. 6. 2002

14. 6. 2002

24. 6. 2008

–

–

–

–

–

(24. 6. 2008)

–

EN 1050:1996

–

–

31. 12. 2005

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Št.

120 / 22. 12. 2008 /

108

Corrigendum AC:2007 to EN
14044:2005

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Popravek AC:2007 k standardu
SIST EN 14044:2005

Naslov standarda

SIST EN 14044:2005/
AC:2007

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

16045

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
Surface treatment equipment –
Noise test code for surface
treatment equipment including
its ancillary handling
equipment – Accuracy grades
2 and 3

Okna in vrata – Standard za
proizvod, zahtevane lastnosti –
1. del: Okna in vrata brez
doloþenih lastnosti požarne
odpornosti in dimotesnosti,
vendar z vkljuþeno odpornostjo
strešnih oken proti požaru z
zunanje strani

Dvigala (žerjavi) – Varnost –
Stolpna dvigala

Naprave za površinsko obdelavo
– Postopek merjenja hrupnosti
naprav za površinsko obdelavo,
vkljuþno z dodajnimi in
odvzemnimi napravami –
Razreda toþnosti 2 in 3

SIST EN 14351-1:2006

SIST EN 14439:2007

SIST EN 14462:2005

EN 14462:2005

EN 14439:2006

31. 12. 2005

8. 5. 2007

2. 8. 2006

31. 12. 2005

31. 12. 2005

22. 8. 2008

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

31. 10. 2008

–
–

–

–
–

–
–

–

–
–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

EN ISO 14159:2004

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008
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EN ISO 14314:2004

Reciprocal internal combustion
engines – Recoil starting
equipment – General safety
requirements
(ISO 14314:2004)

Batni motorji z notranjim
zgorevanjem – Povratni
zaganjalnik – Splošne varnostne
zahteve
(ISO 14314:2004)

SIST EN ISO 14314:2004

EN 14351-1:2006

EN 14238:2004

Cranes – Manually controlled
load manipulating devices

Dvigala – Roþno upravljane
naprave za ravnanje s tovorom

SIST EN 14238:2004

EN ISO 14159:2008

Oznaka
referenþnega
standarda

Safety of machinery – Hygiene
requirements for the design of
machinery
(ISO 14159:2002)

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

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

Naslov standarda

16046 /

SIST EN ISO 14159:2008

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 14466:2005

EN 14492-1:2006

Fire fighting pumps – Portable
pumps – Safety and
performance requirements,
tests
Cranes – Power driven
winches and hoists – Part 1:
Power driven winches
Cranes – Power driven
winches and hoists – Part 2:
Power driven hoists

Gasilske þrpalke – Prenosne
þrpalke – Zahteve za varnost in
obnašanje v uporabi, preskusi

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. spušþanje

SIST EN 14466:2005

SIST EN 14492-1:2007

SIST EN 14492-2:2007

SIST EN 14502-2:2005
+A1:2008

SIST EN 14655:2005

Safety of machinery – Safety
requirements for extrusion
presses for steel and nonferrous metals
Continuous handling
equipment and systems –
General safety requirements
for continuous handling
equipment for opencast lignite
mining

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

SIST EN 14656:2007

SIST EN 14658:2005

EN 14658:2005

31. 12. 2005

8. 5. 2007

–

–

–

–

–

–
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EN 14655:2005

Food processing machinery –
Baguette slicers – Safety and
hygiene requirements

Stroji za predelavo hrane –
Rezalniki za kruh – Varnostne in
higienske zahteve

–

–

31. 10. 2008

–

–

EN 14502-2:2005

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

EN 14656:2006

22. 8. 2008

EN 14502-2:2005
+A1:2008

Cranes – Equipment for the
lifting of persons – Part 2:
Elevating control stations

31. 12. 2005

8. 5. 2007

8. 5. 2007

31. 12. 2005

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

EN 14492-2:2006

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

16047

Gasilske þrpalke – Gasilske
centrifugalne þrpalke brez
sesalne naprave – 2. del:
Preverjanje splošnih in
varnostnih zahtev

SIST EN 14710-2:2005
+A1:2008

111

EN 14710-1:2005

Fire-fighting pumps – Firefighting centrifugal pumps
without primer – Part 1:
Classification, general and
safety requirements

Gasilske þrpalke – Gasilske
centrifugalne þrpalke brez
sesalne naprave – 1. del:
Klasifikacija, splošne in
varnostne zahteve

SIST EN 14710-1:2005

Fire-fighting pumps – Firefighting centrifugal pumps
without primer – Part 2:
Verification of general and
safety requirements

EN 14681:2006

Safety of machinery – Safety
requirements for machinery
and equipment for production
of steel by electric arc
furnaces

Varnost strojev – Varnostne
zahteve za stroje in opremo za
proizvodnjo jekla z elektriþnimi
obloþnimi peþmi

SIST EN 14681:2007

EN 14710-2:2005
+A1:2008

EN 14677:2008

Safety of machinery –
Secondary steelmaking –
Machinery and equipment for
treatment of liquid steel

Varnost strojev – Sekundarna
metalurgija – Stroji in oprema za
obdelavo tekoþega jekla

SIST EN 14677:2008

EN 14673:2006

Oznaka
referenþnega
standarda

Safety of machinery – Safety
requirements for hydraulically
powered open die hot forging
presses for the forging of steel
and non-ferrous metals

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

22. 8. 2008

31. 12. 2005

8. 5. 2007

22. 8. 2008

8. 5. 2007

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

31. 10. 2008

–

–

EN 14710-2:2005

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

Varnost strojev – Varnostne
zahteve za hidravliþno gnane
stiskalnice prosto kovanih
izkovkov za kovanje jekla in
neželeznih kovin

Naslov standarda

16048 /

SIST EN 14673:2007

Oznaka standarda

Stran

120 / 22. 12. 2008
Uradni list Republike Slovenije

Safety of machinery – Safety
requirements for machinery
and equipment for continuous
casting of steel
Forest machinery – Self
propelled machinery – Safety
requirements
Rubber and plastics machines
– Bandknife cutting machines
for block foams – Safety
requirements
Garden equipment – Walkbehind combustion engine
powered trimmers – Safety
Agricultural and forestry
machinery and gardening
equipment – Pedestrian
controlled and hand-held
machines – Determination of
accessibility of hot surfaces

Varnost strojev – Varnostne
zahteve za stroje in opremo za
zvezno litje jekla

Gozdarski stroji – Stroji z lastnim
pogonom – Varnostne zahteve

Stroji za predelavo gume in
plastike – Traþni rezalni stroji za
peno v bloku – Varnostne
zahteve

Oprema za nego vrta – Roþno
vodljivi obrezovalniki za trato,
gnani z motorjem z notranjim
zgorevanjem – Varnost

Kmetijski in gozdarski stroji ter
vrtna oprema – Potisni in roþni
stroji – Opredelitev dostopa do
vroþih površinskih delov

SIST EN 14753:2008

SIST EN 14861:2004

SIST EN 14886:2008

SIST EN 14910:2007

SIST EN 14930:2007

EN 14930:2007

EN 14910:2007

EN 14886:2008

EN 14861:2004

EN 14753:2007

EN ISO 14738:2002

Oznaka
referenþnega
standarda

6. 11. 2007

24. 6. 2008

24. 6. 2008

31. 12. 2005

24. 6. 2008

14. 8. 2003

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

120 / 22. 12. 2008 /

112

Safety of machinery –
Anthropometric requirements
for the design of workstations
at machinery
(ISO 14738:2002)

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Varnost strojev –
Antropometriþne zahteve za
naþrtovanje delovnih mest pri
strojih
(ISO 14738:2002)

Naslov standarda

SIST EN ISO 14738:2003

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

16049

EN ISO 14982:1998

EN 14985:2007
EN 15027:2007

Conveyor belts for use in
underground installations –
Electrical and flammability
safety requirements
Agricultural and forestry
machinery – Electromagnetic
compatibility – Test methods
and acceptance criteria
(ISO 14982:1998)
Cranes – Slewing jib cranes
Transportable wall saw and
wire saw equipment for job site
– Safety
Cranes – Requirements for
container handling spreaders

Naprave za kontinuirni transport
– Trakovi traþnih transporterjev
za podzemno vgradnjo –
Elektriþne in požarnovarnostne
zahteve

Kmetijski in gozdarski stroji –
Elektromagnetna združljivost –
Metode preskušanja in merila
sprejemljivosti
(ISO 14982:1998)

Dvigala – Vrtljiva roþiþna dvigala

Oprema za prenosne stenske in
žiþne žage za delovišþa –
Varnost

Dvigala (žerjavi) – Zahteve za
kontejnerska prijemala

SIST EN 14973:2007
+A1:2008

SIST EN ISO 14982:1999

SIST EN 14985:2007

SIST EN 15027:2008

SIST EN 15056:2007

EN 15056:2006

EN 14958:2006

8. 5. 2007

24. 6. 2008

6. 11. 2007

15. 10. 1998

22. 8. 2008

8. 5. 2007

–

–
–

–

–
–

–

31. 10. 2008

–

EN 14973:2006

–

–

120 / 22. 12. 2008
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EN 14973:2006
+A1:2008

Food processing machinery –
Machinery for grinding and
processing flour and semolina
– Safety and hygiene
requirements

Stroji za obdelavo hrane – Stroji
za mletje in obdelavo moke in
zdroba – Varnostne in higienske
zahteve

SIST EN 14958:2006

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

8. 5. 2007

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

16050 /

EN 14957:2006

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

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

SIST EN 14957:2007

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Power-operated mobile
racking and shelving,
carousels and storage lifts –
Safety requirements
Machines and plants for
mining and tooling of natural
stone – Safety requirements
for gang saws
Machines and installations for
the exploitation and
processing of natural stone –
Safety – Requirements for
diamond wire saws
Machines and plants for
mining and tooling of natural
stone – Safety – Requirements
for chain- and belt-slotting
machines

Pomiþni regali, pomiþni paletni
regali, vrtljive naprave in
skladišþna dvigala, z lastnim
pogonom – Varnostne zahteve

Stroji in obrati za pridobivanje in
obdelavo naravnega kamna –
Varnostne zahteve za žage za
rezanje v plošþe

Stroji in oprema za pridobivanje
in predelavo naravnega kamna
– Varnost – Zahteve za žage z
diamantno žico

Stroji in obrati za pridobivanje in
obdelavo naravnega kamna –
Varnost – Zahteve za verižne in
traþne rezalne stroje

SIST EN 15095:2008

SIST EN 15162:2008

SIST EN 15163:2008

SIST EN 15164:2008

EN 15164:2008

EN 15163:2008

EN 15162:2008

22. 8. 2008

22. 8. 2008

22. 8. 2008

24. 6. 2008

24. 6. 2008

24. 6. 2008

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.
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EN 15067:2007

Plastics and rubber machines
– Film converting machines for
bags and sacks – Safety
requirements

Stroji za predelavo gume in
plastike – Stroji za obdelavo folij
za vreþe – Varnostne zahteve

SIST EN 15067:2008

EN 15095:2007

EN 15061:2007

Safety of machinery – Safety
requirements for strip
processing line machinery and
equipment

Varnost strojev – Varnostne
zahteve za linijske stroje in
opremo za obdelavo (kovinskih)
trakov

SIST EN 15061:2008

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

16051

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, hand-held, internal
combustion engine driven cutoff machines – Safety
requirements and testing
(ISO 19432:2006)
Mechanical vibration – Handheld and hand-guided
machinery – Principles for
evaluation of vibration
emission
(ISO 20643:2005)

Ergonomija – Raþunalniški
modeli þloveškega telesa in
šablone telesa – 1. del: Splošne
zahteve
(ISO 15536-1:2005)

Neelektriþna roþna orodja –
Merjenje hrupa – Tehniþne
metode (2. stopnja)
(ISO 15744:2002)

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

Mehanske vibracije – Prenosni
roþni in roþno vodeni stroji –
Naþela vrednotenja oddajanja
vibracij
(ISO 20643:2005)

SIST EN ISO 15536-1:2005

SIST EN ISO 15744:2003

SIST EN ISO 19432:2008

SIST EN ISO 20643:2008

EN ISO 20643:2008

EN ISO 19432:2008

EN ISO 15744:2002

22. 8. 2008

22. 8. 2008

14. 6. 2003

31. 12. 2005

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

EN ISO 20643:2005

31. 12. 2008

31. 10. 2008

–

–

EN ISO 19432:2006

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

EN ISO 15536-1:2005

Oznaka
referenþnega
standarda

16052 /
120 / 22. 12. 2008
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Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Forestry machinery – Noise
test code for portable handheld 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)

Gozdarski stroji – Standard za
meritev hrupa roþno vodenih
strojev, gnanih z motorjem z
notranjim zgorevanjem –
Postopek meritve (razred
natanþnosti 2)
(ISO 22868:2005, popravljena
izdaja 2005-06-01)

Roþno prenosno elektriþno
orodje – Meritve vibracij na
roþajih – 1. del: Splošno
(ISO 8662-1:1988)

Roþno prenosno elektriþno
orodje – Meritve vibracij na
roþajih – 2. del: Kladiva za
dletenje in koviþenje
(ISO 8662-2:1992)

SIST EN ISO 22868:2007

SIST EN 28662-1:2000

SIST EN 28662-2:2000

EN 28662-2:1994

EN 28662-1:1992

EN ISO 22868:2006

EN ISO 22867:2006/
AC:2007

EN ISO 22867:2006

Oznaka
referenþnega
standarda

14. 2. 1996

31. 12. 1994

8. 5. 2007

–

2. 8. 2006

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

(8. 5. 2007)

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

EN ISO 22868:
2005

–

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

120 / 22. 12. 2008 /
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Corrigendum AC:2007 to
EN ISO 22867:2006

Popravek AC:2008 k standardu
SIST EN ISO 22867:2006

SIST EN ISO 22867:2006/
AC:2008

Forestry machinery – Vibration
test code for portable handheld machines with internal
combustion engine – Vibration
at the handles
(ISO 22867:2004)

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Gozdarski stroji – Standard za
meritve tresenja prenosnih,
roþno vodenih strojev z
motorjem z notranjim
zgorevanjem – Tresenje na
roþajih
(ISO 22867:2004)

Naslov standarda

SIST EN ISO 22867:2006

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

16053

Amendment A2:2001 to
EN 28662-3:1994
Hand-held portable power
tools – Measurement of
vibrations at the handle – Part
5: Pavement breakers and
hammers for construction work
(ISO 8662-5:1992)

Dopolnilo A1:2000 k standardu
SIST EN 28662-3:2000

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

Roþno prenosno elektriþno
orodje – Meritve vibracij na
roþajih – 5. del: Drobilnik
ploþnikov in kladiva za gradbena
dela
(ISO 8662-5:1992)

Dopolnilo A1:2000 k standardu
SIST EN 28662-5:2000

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

SIST EN 28662-3:2000/
A1:2000

SIST EN 28662-3:2000/
A2:2002

SIST EN 28662-5:2000

SIST EN 28662-5:2000/
A1:2000

SIST EN 28662-5:2000/
A2:2004

Amendment A2:2001 to
EN 28662-5:1994

Amendment A1:1995 to
EN 28662-5:1994

EN 28662-5:1994/
A2:2001

EN 28662-5:1994/
A1:1995

EN 28662-5:1994

EN 28662-3:1994/
A2:2001

EN 28662-3:1994/
A1:1995

EN 28662-3:1994

EN 28662-2:1994/
A2:2001

EN 28662-2:1994/
A1:1995

Oznaka
referenþnega
standarda

20. 4. 2004

14. 2. 1996

14. 2. 1996

14. 6. 2002

14. 2. 1996

14. 2. 1996

14. 6. 2002

14. 2. 1996

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

–

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

(20. 4. 2004)

(29. 2. 1996)

–

(14. 6. 2002)

(29. 2. 1996)

–

(14. 6. 2002)

(29. 2. 1996)

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

120 / 22. 12. 2008
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Hand-held portable power
tools – Measurement of
vibrations at the handle – Part
3: Rock drills and rotary
hammers
(ISO 8662-3:1992)

Roþno prenosno elektriþno
orodje – Meritve vibracij na
roþajih – 3. del: Vrtalniki za
kamen in pnevmatiþni vrtalniki
(ISO 8662-3:1992)

SIST EN 28662-3:2000

Amendment A1:1995 to
EN 28662-3:1994

Amendment A2:2001 to
EN 28662-2:1994

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

SIST EN 28662-2:2000/
A2:2002

Amendment A1:1995 to
EN 28662-2:1994

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

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

Naslov standarda

16054 /

SIST EN 28662-2:2000/
A1:2000

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

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

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

Varnost elektriþnih roþnih orodij
– 2-7. del: Posebne zahteve za
brizgalne pištole

Varnost elektriþnih roþnih orodij
– 2-13. del: Posebne zahteve za
verižne žage

SIST EN 50144-1:2000/
A2:2003

SIST EN 50144-2-7:2001

SIST EN 50144-2-13:2002

EN 50144-2-13:2002

EN 50144-2-7:2000

EN 50144-1:1998/
A2:2003

EN 50144-1:1998/
A1:2002

14. 8. 2003

27. 11. 2001

20. 4. 2004

24. 6. 2003

15. 4. 2000

24. 6. 2008

14. 2. 1996

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

–

–

–

(31. 12. 2005)

(31. 12. 2005)

–

(24. 6. 2008)

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

–

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

120 / 22. 12. 2008 /
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Amendment A2:2003 to
EN 50144-1:1998

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

SIST EN 50144-1:2000/
A1:2002

Amendment A1:2002 to
EN 50144-1:1998

Safety of hand-held electric
motor operated tools – Part 1:
General requirements

Varnost elektriþnih roþnih orodij
– 1. del: Splošne zahteve

SIST EN 50144-1:2000

EN 50144-1:1998
Opomba 4

EN 30326-1:1994/
A1:2007

Amendment A1:2007 to
EN 30326-1:1994
(ISO 10326-1:1992/Amd
1:2007)

Dopolnilo A1:2008 k standardu
SIST EN 30326-1:2000
(ISO 10326-1:1992/Amd 1:2007)

SIST EN 30326-1:2000/
A1:2008

Oznaka
referenþnega
standarda

EN 30326-1:1994

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

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

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

Naslov standarda

SIST EN 30326-1:2000

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

16055

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 lawn
mowers
Household and similar
electrical appliances – Safety
– Particular requirements for
commercial electric conveyor
dishwashing machines

Varnost baterijskih roþnih orodij
in baterijskih vložkov – 2-7. del:
Posebne zahteve za brizgalne
pištole

Varnost gospodinjskih in
podobnih elektriþnih aparatov –
Posebne zahteve za roþno
vodene baterijske vrtne kosilnice

Gospodinjski in podobni
elektriþni aparati – Varnost –
Posebne zahteve za
komercialne elektriþne prenosne
pomivalne stroje

SIST EN 50260-2-7:2002

SIST EN 50338:2006

SIST EN 50416:2005

EN 50416:2005

EN 50338:2006

31. 12. 2006

6. 11. 2007

24. 6. 2003

24. 6. 2003

–

–

1. 10. 2008

–

–

EN 50338:2000
z dopolnilom
Opomba 2.1

–

–

120 / 22. 12. 2008
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EN 50260-1:2002
Opomba 4

Safety of hand-held batterypowered motor-operated tools
and battery packs – Part 1:
General requirements

Varnost baterijskih roþnih orodij
in baterijskih vložkov – 1. del:
Splošne zahteve

SIST EN 50260-1:2002

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

20. 4. 2004

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

16056 /

EN 50260-2-7:2002

EN 50144-2-16:2003

Safety of hand-held electric
motor operated tools – Part
2-16: Particular requirements
for tackers

Varnost elektriþnih roþnih orodij
– 2-16. del: Posebne zahteve za
kladiva (pribijaþe)

SIST EN 50144-2-16:2003

Oznaka
referenþnega
standarda

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

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)

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)

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

Varnost strojev – Elektriþna
oprema strojev – 11. del:
Zahteve za VN
(visokonapetostno) opremo za
izmeniþne 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 – Elektriþna
oprema strojev – 31. del:
Posebne zahteve za šivalne
stroje, enote in sisteme
(IEC 60204-31:1998
spremenjen)

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

SIST EN 60204-1:2006

SIST EN 60204-11:2001

SIST EN 60204-31:1999

SIST EN 60204-32:2000

EN 60204-32:1998

EN 60204-31:1998

EN 60204-11:2000

EN 60204-1:2006

Oznaka
referenþnega
standarda

15. 4. 2000

15. 4. 2000

27. 11. 2001

6. 11. 2007

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

EN 60204-1:1997
Opomba 2.1

Oznaka
nadomešþenega
standarda

–

–

–

1. 6. 2009

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

Št.

120

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

120 / 22. 12. 2008 /
Stran

16057

Safety of household and
similar electrical appliances –
Part 1: General requirements
(IEC 335-1:1991, modified)

Varnost gospodinjskih in
podobnih elektriþnih 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

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

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

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

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

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

SIST EN 60335-1:1998

SIST EN 60335-1:1995/
A1:1997

SIST EN 60335-1:1998/
A2:2001

SIST EN 60335-1:1995/
A11:1997

SIST EN 60335-1:1995/
A12:1997

SIST EN 60335-1:1995/
A13:1998

SIST EN 60335-1:1995/
A14:1999

SIST EN 60335-1:1995/
A15:2001

SIST EN 60335-1:1995/
A16:2002

Amendment A16:2001to
EN 60335-1:1994

Amendment A15:2000 to
EN 60335-1:1994

121

EN 60335-1:1994/
A16:2001

EN 60335-1:1994/
A15:2000

EN 60335-1:1994/
A14:1998

EN 60335-1:1994/
A13:1998

EN 60335-1:1994/
A12:1996

EN 60335-1:1994/
A11:1995

EN 60335-1:1994/
A2:2000

27. 11. 2001

10. 3. 2001

15. 4. 2000

15. 4. 2000

15. 4. 2000

15. 4. 2000

27. 11. 2001

15. 4. 2000

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

–

–

(1. 7. 2001)

(1. 12. 2000)

(15. 4. 2000)

–

(1. 8. 2007)

(15. 4. 2000)

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

120 / 22. 12. 2008

Amendment A14:1998 to
EN 60335-1:1994

Amendment A13:1998 to
EN 60335-1:1994

Amendment A12:1996 to
EN 60335-1:1994

Amendment A11:1995 to
EN 60335-1:1994

Amendment A2:2000 to
EN 60335-1:1994
(IEC 60335-1:1991/A2:1999)

EN 60335-1:1994/
A1:1996

15. 4. 2000

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Št.

EN 60335-1:1994
Opomba 4

Oznaka
referenþnega
standarda

16058 /

Amendment A1:1996 to
EN 60335-1:1994
(IEC 60335-1:1991/A1:1994;
modified)

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 60335-1:2002/
A12:2006
EN 60335-2-64:2000

Amendment A12:2004 to
EN 60335-1:2002
Safety of household and
similar electrical appliances –
Part 2-64: Particular
requirements for commercial
electric kitchen machines
(IEC 60335-2-64:1997,
modified)

Dopolnilo A11:2004 k standardu
SIST EN 60335-1:2003

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

Varnost gospodinjskih in
podobnih elektriþnih aparatov –
2-64. del: Posebne zahteve za
komercialne elektriþne 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)

SIST EN 60335-1:2003/
A12:2007

SIST EN 60335-2-64:2000

SIST EN 60335-2-64:2000/
A1:2002

24. 6. 2003

20. 5. 2000

6. 11. 2007

6. 8. 2005

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

–

60335-1:1994
z dopolnili
Opomba 2.1

Oznaka
nadomešþenega
standarda

(31. 12. 2005)

–

(6. 11. 2007)

(1. 10. 2006)

(1. 10. 2007)

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

120 / 22. 12. 2008 /
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EN 60335-2-64:2000/
A1:2002

EN 60335-1:2002/
A11:2004

31. 12. 2006

14. 8. 2003

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Št.

Amendment A1:2002 to
EN 60335-2-64:2000
(IEC 60335-264:1997/A1:2000; modified)

Amendment A11:2004 to
EN 60335-1:2002

EN 60335-1:2002/
A1:2004

SIST EN 60335-1:2003/
A11:2004

Amendment A1:2004 to
EN 60335-1:2002
(IEC 60335-1:2001/A1:2004)

Dopolnilo A1:2005 k standardu
SIST EN 60335-1:2003
(IEC 60335-1:2001/A1:2004)

EN 60335-1:2002
Opomba 4

Oznaka
referenþnega
standarda

SIST EN 60335-1:2003/
A1:2005

Household and similar
electrical appliances – Safety
– Part 1: General requirements
(IEC 60335-1:2001, modified)

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Gospodinjski in podobni
elektriþni aparati – Varnost –
1. del: Splošne zahteve
(IEC 60335-1:2001,
spremenjen)

Naslov standarda

SIST EN 60335-1:2003

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

16059

Safety of household and
similar electrical appliances –
Part 2-72: Particular
requirements for automatic
machines for floor treatment
for commercial and industrial
use
(IEC 60335-2-72:1995,
modified)
Amendment A1:2000 to
EN 60335-2-72:1998
(IEC 60335-272:1995/A1:2000)
Household and similar
electrical appliances – Safety - Part 2-77: 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 walk-behind
and hand-held lawn trimmers
and lawn edge trimmers
(IEC 60335-2-91:2002;
modified)

Varnost gospodinjskih in
podobnih elektriþnih 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)

Gospodinjski in podobni
elektriþni aparati – Varnost –
2-77. del: Posebne zahteve za
roþno vodene elektriþne vrtne
kosilnice (IEC 60335-2-77:1996,
spremenjen)

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

SIST EN 60335-2-72:1999

SIST EN 60335-2-72:1999/
A1:2001

SIST EN 60335-2-77:2006

SIST EN 60335-2-91:2004

6. 8. 2005

6. 11. 2007

10. 3. 2001

1. 9. 2008

–

–

(1. 9. 2003)

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

EN 60335-2-77:2000
Opomba 2.1

Opomba 3

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008

EN 60335-2-91:2003

EN 60335-2-77:2006

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

15. 4. 2000

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Št.

EN 60335-2-72:1998

Oznaka
referenþnega
standarda

16060 /

123

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

124

Dopolnilo A11:2007 k standardu
SIST EN 60745-2-1:2003

SIST EN 60745-2-1:2003/
A11:2007

EN 60745-2-1:2003/
A11:2007

6. 11. 2007

Opomba 3

(6. 11. 2007)

(31. 12. 2005)

–
EN 50260-1:2002
Opomba 3
EN 50144-2-1:1999
+ EN 50260-2-1:2002
Opomba 2.1

–

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

EN 50144-1:1998
z dopolnili
Opomba 2.1

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

Amendment A11:2007 to
EN 60745-2-1:2003

Hand-held motor-operated
electric tools – Safety – Part
2-1: Particular requirements
for drills and impact drills
(IEC 60745-2-1:2003;
modified)

Roþna elektriþna orodja –
Varnost – 2-1. del: Posebne
zahteve za vrtalnike in udarne
(vibracijske) vrtalnike
(IEC 60745-2-1:2003;
spremenjen)

SIST EN 60745-2-1:2003

20. 4. 2004

20. 4. 2004

EN 60745-1:2003/
A1:2003

Amendment A1:2003 to
EN 60745-1:2003
(IEC 60745-1:2001/A1:2002)

Dopolnilo A1:2003 k standardu
SIST EN 60745-1:2003
(IEC 60745-1:2001/A1:2002)

SIST EN 60745-1:2003/
A1:2003
EN 60745-2-1:2003

20. 4. 2004

EN 60745-1:2003
Opomba 4

Hand-held motor-operated
electric tools – Safety – Part 1:
General requirements

Elektriþna roþna orodja –
Varnost – 1. del: Splošne
zahteve
(IEC 60745-1:2001;
spremenjen)

2. 8.2006

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

SIST EN 60745-1:2003

EN 60335-2-92:2005

Oznaka
referenþnega
standarda

Household and similar
electrical appliances – Safety
– Part 2-92: Particular
requirements for pedestriancontrolled mains-operated
lawn scarifiers and aerators
(IEC 60335-2-92:2002 +
corrigendum 2003, modified)

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Gospodinjski in podobni
elektriþni aparati – Varnost –
2-92. del: Posebne zahteve za
roþno upravljane rahljalnike in
prezraþevalnike travne ruše,
prikljuþene na omrežje
(IEC 60335-2-92:2002 +
popravek maj 2003;
spremenjen)

Naslov standarda

SIST EN 60335-2-92:2005

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

120 / 22. 12. 2008 /
Stran

16061

Hand-held motor-operated
electric tools – Safety – Part
2-3: Particular requirements
for grinders, polishers and
disk-type sanders
(IEC 60745-2-3:2006)
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)

Elektriþna roþna orodja –
Varnost – 2-3. del: Posebne
zahteve za brusilnike, polirnike
in diskovne peskalnike
(IEC 60745-2-3:2006)

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

Roþna elektriþna orodja –
Varnost – 2-4. del: Posebne
zahteve za peskalnike in
brusilnike, ki niso kolutni

SIST EN 60745-2-3:2007

SIST EN 60745-2-4:2003

SIST EN 60745-2-4:2003/
A11:2007
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EN 60745-2-4:2003/
A11:2007

EN 60745-2-4:2003

EN 60745-2-3:2007

EN 60745-2-2:2003/
A11:2007

EN 60745-2-2:2003

Oznaka
referenþnega
standarda

6. 11. 2007

20. 4. 2004

6. 11. 2007

6. 11. 2007

20. 4. 2004

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

(1. 2. 2008)

(1. 2. 2006)

EN 50144-2-4:1999
+ EN 50260-2-4:2002
Opomba 2.1

Opomba 3

1 .12. 2009

(1. 12. 2007)

(31. 12. 2005)

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

EN 50144-2-3:2002
z dopolnili
Opomba 2.1

Opomba 3

EN 50144-2-2:1999
+ EN 50260-2-2:2002
Opomba 2.1

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008

Hand-held motor-operated
electric tools – Safety – Part
2-4: Particular requirements
for sanders and polishers
other than disk type

Amendment A11:2007 to
EN 60745-2-2:2003

Dopolnilo A11:2007 k standardu
SIST EN 60745-2-2:2003

SIST EN 60745-2-2:2003/
A11:2007

Hand-held motor-operated
electric tools – Safety – Part
2-2: Particular requirements
for screwdrivers and impact
wrenches
(IEC 60745-2-2:2003;
modified)

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Elektriþna roþna orodja –
Varnost – 2-2. del: Posebne
zahteve za vijaþnike in udarne
vijaþnike
(IEC 60745-2-2:2003;
spremenjen)

Naslov standarda

16062 /

SIST EN 60745-2-2:2003

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

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

Dopolnilo A1:2006 k standardu
SIST EN 60745-2-6:2003

Elektriþna roþna orodja –
Varnost – 2-8. del: Posebne
zahteve za škarje in sekalnike
(IEC 60745-2-8:2003;
spremenjen)

Dopolnilo A11:2007 k standardu
SIST EN 60745-2-8:2003

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

SIST EN 60745-2-8:2003

SIST EN 60745-2-8:2003/
A11:2007

Amendment A11:2007 to
EN 60745-2-8:2003

EN 60745-2-8:2003/
A11:2007

EN 60745-2-8:2003

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

24. 6. 2008

20. 4. 2004

6. 11. 2007

6. 11. 2007

20. 4. 2004

20. 4. 2004

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Opomba 3

Opomba 3
–

(24. 6. 2008)

–

1. 5. 2009

(6. 11. 2007)

(1. 2. 2006)

EN 50144-2-6:2000
A1:2001
+ EN 50260-2-6:2002
Opomba 2.1

Opomba 3

(1. 4. 2006)

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

EN 50144-2-5:1999
+ EN 50260-2-5:2002
Opomba 2.1

Oznaka
nadomešþenega
standarda

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

Dopolnilo A11:2007 k standardu
SIST EN 60745-2-6:2003

SIST EN 60745-2-6:2003/
A11:2007

EN 60745-2-6:2003/
A11:2007

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)

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

SIST EN 60745-2-6:2003

Amendment A11:2007 to
EN 60745-2-6:2003

EN 60745-2-5:2003

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

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

Oznaka
referenþnega
standarda

SIST EN 60745-2-5:2003

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

120 / 22. 12. 2008 /
Stran

16063

Amendment A11:2007 to
EN 60745-2-9:2003
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)
Amendment A11:2007 to
EN 60745-2-11:2003
Hand-held motor-operated
electric tools – Safety – Part
2-14: Particular requirements
for planers
(IEC 60745-2-14:2003;
modified)

Dopolnilo A11:2008 k standardu
SIST EN 60745-2-9:2003

Roþna elektriþna orodja –
Varnost – 2-11. del: Posebne
zahteve za povratne žage
(vbodne in sabljaste žage)
(IEC 60745-2-11:2003;
spremenjen)

Dopolnilo A11:2007 k standardu
SIST EN 60745-2-11:2003

Varnost elektriþnih roþnih orodij
– 2-14. del: Posebne zahteve za
skobeljnike
(IEC 60745-2-14:2003;
spremenjen)

SIST EN 60745-2-9:2003/
A11:2008

SIST EN 60745-2-11:2003

SIST EN 60745-2-11:2003/
A11:2007

SIST EN 60745-2-14:2004

EN 50144-2-14:2001
Opomba 2.1

Opomba 3

EN 50144-2-10:2001
+ EN 50260-210:2002
Opomba 2.1

Opomba 3

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

(1. 7. 2006)

(24. 6. 2008)

(1. 2. 2006)

(24. 6. 2008)

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

120 / 22. 12. 2008
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20. 4. 2004

24. 6. 2008

EN 60745-2-11:2003/
A11:2007
EN 60745-2-14:2003

20. 4. 2004

24. 6. 2008

EN 60745-2-11:2003

EN 60745-2-9:2003/
A11:2007

20. 4. 2004

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Št.

EN 60745-2-9:2003

Oznaka
referenþnega
standarda

16064 /

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

Roþna elektriþna orodja –
Varnost – 2-9. del: Posebne
zahteve za tipkala
(IEC 60745-2-9:2003;
spremenjen)

SIST EN 60745-2-9:2003

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 60745-2-14:2003/
A11:2007
EN 60745-2-15:2006

Amendment A11:2007 to
EN 60745-2-14:2003
Hand-held motor-operated
electric tools – Safety – Part 215: Particular requirements for
hedge trimmers
(IEC 60745-2-15:2006,
modified)
Hand-held motor-operated
electric tools – Safety – Part
2-17: Particular requirements
for routers and trimmers
(IEC 60745-2-17:2003;
modified)
Amendment A11:2007 to
EN 60745-2-17:2003
Hand-held motor-operated
electric tools – Safety – Part
2-18: Particular requirements
of strapping tools
(IEC 60745-2-18:2003;
modified)

Dopolnilo A11:2007 k standardu
SIST EN 60745-2-14:2004

Elektriþna roþna orodja –Varnost
– 2-15. del: Posebne zahteve za
škarje za živo mejo
(IEC 60745-2-15:2006,
spremenjen)

Roþna elektriþna orodja –
Varnost – 2-17. del: Posebne
zahteve za rezkalnike in
obrezovalnike
(IEC 60745-2-17:2003;
spremenjen)

Dopolnilo A11:2007 k standardu
SIST EN 60745-2-17:2003

Elektriþna roþna orodja –
Varnost -2-18. del: Posebne
zahteve za roþno orodje za
zategovanje
(IEC 60745-2-18:2003;
spremenjen)

SIST EN 60745-2-15:2006

SIST EN 60745-2-17:2003

SIST EN 60745-2-17:2003/
A11:2007

SIST EN 60745-2-18:2004

2. 8. 2006

–

–

(24. 6. 2008)

(31. 12. 2005)

EN 50144-2-17:2000
+ EN 50144-218:2000
+ EN 50260-214:2002
Opomba 2.1
Opomba 3

1. 5. 2009

(24. 6. 2008)

1. 2. 2010

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

EN 50144-2-15:2001
Opomba 2.1

Opomba 3

Opomba 3

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008 /
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EN 60745-2-18:2004

24. 6. 2008

20. 4. 2004

22. 8. 2008

24. 6. 2008

24. 6. 2008

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Št.

EN 60745-2-17:2003/
A11:2007

EN 60745-2-17:2003

EN 60745-2-14:2003/
A1:2007

SIST EN 60745-2-14:2004/
A11:2007

Amendment A1:2007 to
EN 60745-2-14:2003
(IEC 60745-214:2003/A1:2006, modified)

Dopolnilo A1:2008 k standardu
SIST EN 60745-2-14:2004
(IEC 60745-2-14:2003/A1:2006,
spremenjen)

Oznaka
referenþnega
standarda

SIST EN 60745-2-14:2004/
A1:2008

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

16065

EN 60745-2-21:2007

Amendment A11:2007 to
EN 60745-2-19:2005
Hand-held motor-operated
electric tools – Safety – Part
2-20: Particular requirements
for band saws
(IEC 60745-2-20:2003;
modified)
Amendment A11:2007 to
EN 60745-2-20:2003
Hand-held motor-operated
electric tools – Safety – Part
2-21: Particular requirements
for drain cleaners
(IEC 60745-2-21:2002,
modified)

Dopolnilo A11:2008 k standardu
SIST EN 60745-2-19:2005

Roþna elektriþna orodja –
Varnost – 2-20. del: Posebne
zahteve za traþne žage
(IEC 60745-2-20:2003;
spremenjen)

Dopolnilo A11:2007 k standardu
SIST EN 60745-2-20:2004

Roþna elektriþna orodja –
Varnost – 2-21. del: Posebne
zahteve za þistilnike odtokov
(IEC 60745-2-21:2002,
spremenjen)

SIST EN 60745-2-19:2005/
A11:2008

SIST EN 60745-2-20:2004

SIST EN 60745-2-20:2004/
A11:2007

SIST EN 60745-2-21:2008

EN 60745-2-20:2003

EN 60745-2-19:2005/
A11:2007

EN 60745-2-19:2005

24. 6. 2008

24. 6. 2008

20. 4. 2004

24. 6. 2008

2. 8. 2006

(24. 6. 2008)
–

–

–

–

Opomba 3

(1. 7. 2008)

Opomba 3

–

–

120 / 22. 12. 2008
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EN 60745-2-20:2003/
A11:2007

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

Elektriþna roþna orodja –
Varnost – 2-19. del: Posebne
zahteve za rezalnike z rezalno
plošþo za rezanje rež in utorov
(IEC 60745-2-19:2005,
spremenjen)

SIST EN 60745-2-19:2005

(24. 6. 2008)

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

Opomba 3

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

24. 6. 2008

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

16066 /

EN 60745-2-18:2004/
A11:2007

Amendment A11:2007 to
EN 60745-2-18:2004

Dopolnilo A11:2008 k standardu
SIST EN 60745-2-18:2004

Oznaka
referenþnega
standarda

SIST EN 60745-2-18:2004/
A11:2008

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

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)
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)

Nizkonapetostne stikalne
naprave – 5-3. del: Krmilne
naprave in stikalni elementi –
Zahteve za bližinske naprave z
doloþenim ponašanjem ob
okvarnih razmerah (PDF)
(IEC 60947-5-3:1999)

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 – Elektriþna
(varnostna) naprava za
zaustavitev v sili z mehansko
zaporo
(IEC 60947-5-5:1997)

Dopolnilo A1:2005 k standardu
SIST EN 60947-5-5:1999
(IEC 60947-5-5:1997/A1:2005)

Varnost premiþnih elektriþnih
orodij – 1. del: Splošne zahteve
(IEC 61029-1:1990;
spremenjen)

SIST EN 60947-5-3:2000

SIST EN 60947-5-3:2000/
A1:2005

SIST EN 60947-5-5:1999

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

SIST EN 61029-1:2000

EN 61029-1:2000
Opomba 4

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

EN 60947-5-5:1997

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

EN 60947-5-3:1999

Oznaka
referenþnega
standarda

10. 3. 2001

31. 12. 2005

10. 3. 2001

31. 12. 2005

24. 6. 2003

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Opomba 3

Opomba 3

–

–

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

–

(1. 3. 2008)

–

(1. 3. 2008)

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

Št.

120 / 22. 12. 2008 /
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Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Stran

16067

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)

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

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

Dopolnilo A1:2004 k standardu
SIST EN 61029-2-4:2003
(IEC 61029-2-4:1993/A1:2001;
spremenjen)

SIST EN 61029-2-1:2002

SIST EN 61029-2-4:2003

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

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

EN 61029-2-4:2003

EN 61029-2-1:2002

EN 61029-1:2000/
A12:2003

EN 61029-1:2000/
A11:2003

Oznaka
referenþnega
standarda

20. 4. 2004

14. 8. 2003

24. 6. 2003

20. 4. 2004

20. 4. 2004

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

–

–

(2. 8. 2006)

–

(1. 11. 2005)

(1. 10. 2005)

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

120 / 22. 12. 2008
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Amendment A1:2003 to
EN 61029-2-4:2003
(IEC 61029-2-4:1993/A1:2001;
modified)

Amendment A12:2003 to
EN 61029-1:2000

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

SIST EN 61029-1:2000/
A12:2003

Amendment A11:2003 to
EN 61029-1:2000

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

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

Naslov standarda

16068 /

SIST EN 61029-1:2000/
A11:2004

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 61310-1:2008

Safety of machinery –
Indication, marking and
actuation – Part 1:
Requirements for visual,
acoustic and tactile signals
(IEC 61310-1:2007)
Safety of machinery –
Indication, marking and
actuation – Part 2:
Requirements for marking
(IEC 61310-2:2007)

Varnost strojev – Prikaz, oznaka
in upravljanje – 1. del: Zahteve
za vidne, zvoþne in otipljive
signale
(IEC 61310-1:2007)

Varnost strojev – Prikaz, oznaka
in upravljanje – 2. del: Zahteve
za oznaþevanje
(IEC 61310-2:2007)

SIST EN 61310-1:2008

SIST EN 61310-2:2008

132

EN 61029-2-9:2002

Safety of transportable motoroperated electric tools – Part
2-9: Particular requirements
for mitre saws
(IEC 61029-2-9:1995;
modified)

Varnost premiþnih elektriþnih
orodij – 2-9. del: Posebne
zahteve za zajeralne žage
(IEC 61029-2-9:1995;
spremenjen)

SIST EN 61029-2-9:2003

22. 8. 2008

22. 8. 2008

14. 8. 2003

20. 4. 2004

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

1. 12. 2010

1. 12. 2010

EN 61310-2:1995
Opomba 2.1

–

–

EN 61310-1:1995
Opomba 2.1

–

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomešþenega
standarda

Št.

EN 61310-2:2008

EN 61029-2-8:2003

Oznaka
referenþnega
standarda

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)

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Varnost premiþnih elektriþnih
orodij – 2-8. del: Posebne
zahteve za enovretenske
namizne rezkalne stroje
(IEC 61029-2-8:1995
+ A1:1999
+ A2:2001; spremenjen)

Naslov standarda

SIST EN 61029-2-8:2004

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

120 / 22. 12. 2008 /
Stran

16069

Safety of machinery –
Indication, marking and
actuation – Part 3:
Requirements for the location
and operation of actuators
(IEC 61310-2:2007) (IEC
61310-3:2007)
Safety of machinery – Electrosensitive protective equipment
– Part 1: General requirements
and tests
(IEC 61496-1:2004, modified)
Adjustable speed electrical
power drive systems – Part 52: Safety requirements –
Functional
(IEC 61800-5-2:2007)
Safety of machinery –
Functional safety of safetyrelated electrical, electronic
and programmable electronic
control systems
(IEC 62061:2005)

Varnost strojev – Prikaz, oznaka
in upravljanje – 3. del: Zahteve
za postavitev in delovanje
upravljanja
(IEC 61310-2:2007) (IEC 613103:2007)

Varnost strojev – Elektriþno
obþutljiva varovalna oprema –
1. del: Splošne zahteve in
preskusi
(IEC 61496-1:2004,
spremenjen)

Elektriþni pogonski sistemi z
nastavljivo hitrostjo – 5-2. del:
Varnostne zahteve – Funkcijske
(IEC 61800-5-2:2007)

Varnost strojev – Funkcijska
varnost na varnost vezanih
elektriþnih, elektronskih in
programirljivih elektronskih
krmilnih sistemov
(IEC 62061:2005)

SIST EN 61310-3:2008

SIST EN 61496-1:2005

SIST EN 61800-5-2:2008

SIST EN 62061:2005

EN 62061:2005

EN 61800-5-2:2007

EN 61496-1:2004

31. 12. 2005

24. 6. 2008

6. 8. 2005

22. 8. 2008

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

–

–

–

(1. 4. 2007)

1. 12. 2010

Opomba 1

Datum, po
katerem uporaba
nadomešþenega
standarda ne
ustvarja veþ
domneve o
skladnosti

–

EN 61496-1:1997
Opomba 2.1

EN 61310-3:1999
Opomba 2.1

Oznaka
nadomešþenega
standarda
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Obiþajno je datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum umika (»dow«), ki ga doloþi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je v
nekaterih izjemnih primerih lahko tudi drugaþe.
Podroþje uporabe novega (ali dopolnjenega) standarda ostaja nespremenjeno (enako kot pri nadomešþenem standardu). Z navedenim datumom preneha
veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami direktive na osnovi nadomešþenega standarda.
V primeru dopolnil je referenþni standard EN CCCCC:YYYY, njegova morebitna prejšnja dopolnila in nova navedena dopolnila. Nadomešþeni standard
(stolpec 5) je zato sestavljen iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih dopolnil, vendar brez novih navedenih dopolnil. Na doloþen datum za
nadomešþeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.
Domnevo o skladnosti za proizvod se pridobi z izpolnjevanjem zahtev, navedenih v 1. delu in ustreznem 2. delu, þe je 2. del prav tako naveden v UL EU pod
Direktivo 98/37/ES.

Št. 017-160/2002-61
Ljubljana, dne 25. novembra 2008
EVA 2008-2111-0138

Št. 017-160/2002-61
Ljubljana, dne 25. novembra 2008.
EVA 2008-2111-0138
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dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za
za gospodarstvo

Minister
gospodarstvo

dr. Matej Lahovnik

Ta seznam standardov v celoti nadomešþa Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti strojev s Pravilnikom o varnosti strojev (Uradni list RS, št.
25/06), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 84/07.
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USTAVNO SODIŠČE
5337.

Odločba o delni ugotovitvi neustavnosti
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in
Zakona o sodniški službi

Številka: U-I-159/08-18
Datum: 11. 12. 2008

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Upravnega sodišča Republike Slovenije, na
seji 11. decembra 2008

o d l o č i l o:
1. V neskladju z Ustavo so:
– četrti odstavek 5. člena Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 72/03, 115/03 – ur. p. b.,
126/03, 20/04 – ur. p. b., 70/04, 24/05 – ur. p. b., 53/05, 70/05
– ur. p. b., 14/06, 32/06 – ur. p. b., 68/06 in 110/06 – ur. p. b.,
57/07, 95/07 – ur. p. b., 17/08, 58/08 in 80/08), kolikor se nanaša na sodnike;
– drugi odstavek 10. člena v zvezi s Prilogo 3 Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju, kolikor se nanaša na sodnike;
– četrti odstavek 44. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98, 48/01, 67/02, 71/04, 23/05
– ur. p. b., 17/06 in 41/06 – ur. p. b., 127/06, 27/07 – ur. p. b.,
57/07 in 94/07 – ur. p. b.).
2. Tretji odstavek 25. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 72/03, 115/03 – ur. p. b.,
126/03, 20/04 – ur. p. b., 70/04, 24/05 – ur. p. b., 53/05, 70/05
– ur. p. b., 14/06, 32/06 – ur. p. b., 68/06 in 110/06 – ur. p. b.,
57/07, 95/07 – ur. p. b., 17/08) je bil, kolikor se je nanašal na
sodnike, v neskladju z Ustavo.
3. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje odpraviti v
roku šestih mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu
Republike Slovenije.
4. Drugi in četrti odstavek 3. člena, četrti odstavek 3.a člena, tretji odstavek 23. člena, drugi odstavek 48. člena in drugi
stavek četrtega odstavka 49.c člena Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju, kolikor se nanašajo na sodnike, ter tretji
odstavek 22.b člena in četrti odstavek 22.f člena tega zakona
niso v neskladju z Ustavo.

Obrazložitev
A.
Navedbe predlagatelja
1. Predlagatelj zahteva presojo ustavnosti drugega odstavka 10. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju ZSPJS). Izpodbijani ureditvi očita neskladje z načelom
delitve oblasti (drugi odstavek 3. člena Ustave), ker naj sodnikom ne bi zagotavljala plačila, ki bi bilo primerljivo s plačilom
funkcionarjev drugih dveh vej oblasti. V zvezi s tem se sklicuje
tudi na načelo institucionalnega ravnotežja kot pravno načelo
prava Evropske unije (v nadaljevanju EU), ki naj bi razvojno
nasledilo klasično načelo delitve oblasti. Meni, da z uvrstitvijo
funkcij okrajnega, višjega in vrhovnega sodnika svetnika za
en plačni razred višje niso bila odpravljena nesorazmerja med
plačami funkcionarjev različnih vej oblasti, ugotovljena z odločbo
Ustavnega sodišča št. U-I-60/06, U-I-214/06, U-I-228/06 z dne
7. 12. 2006 (Uradni list RS, št. 1/07 in OdlUS XV, 85 – v nadaljevanju odločba št. U-I-60/06). Poleg tega naj zakonodajalec
za sporne razlike še vedno ne bi navedel prepričljivih razlogov.
Način izvolitve sodnikov in trajanje mandata kot nujno potrebna
instrumenta za izvajanje sodne funkcije po mnenju predlagatelja
ne moreta utemeljiti bistveno nižje določenih plačnih razredov
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sodnikov v primerjavi s plačnimi razredi, v katere so uvrščeni
funkcionarji drugih dveh vej oblasti. Upoštevanje kriterija vodenja pa naj bi bilo glede na naravo izvajanja sodniške funkcije
in glede na voljo zakonodajalca nelogično. Poleg tega naj se
ugotovitve Vlade glede plačnih razmerij ne bi ujemale s prilogo
3 ZSPJS. Predlagatelj podaja primerjavo med zahtevnostjo funkcije in odgovornostmi okrajnega sodnika ter nekaterimi drugimi
funkcijami iz Priloge 3 ZSPJS (funkcijo državnega sekretarja,
sekretarja Državnega sveta, državnega pravobranilca, poslanca,
člana Komisije za preprečevanje korupcije, predsednika Državne
revizijske komisije). To naj bi dodatno utemeljilo njegove trditve o
prenizki uvrščenosti funkcije okrajnega sodnika in posledičnem
neskladju izpodbijane ureditve z drugim odstavkom 3. člena in
s 125. členom Ustave.
2. Predlagatelj opozarja na razlike med plačnimi razredi
položajnih in nepoložajnih funkcij znotraj sodne veje oblasti, ki
naj bi bile prevelike. Meni, da zakonodajalec tudi v tem delu ni
sledil odločbi št. U-I-60/06. Sporne razlike naj bi sicer nekoliko
zmanjšal, vendar ne dovolj. Ureditvi v tem delu očita neskladje
s 125. členom Ustave.
3. Predlagatelj zahteva presojo ustavnosti četrtega odstavka 44. člena Zakona o sodniški službi (v nadaljevanju
ZSS). Zatrjuje njegovo neskladje s 125. členom Ustave, ker
prepoveduje zgolj znižanje osnovne plače sodnika, iz odločbe
št. U-I-60/06 pa naj bi izhajalo, da se prepoved znižanja ne
sme nanašati le na osnovno plačo. V zvezi s tem navaja, da
je 52. člen ZSPJS v neskladju s 125. členom Ustave, če je ta
zakonska določba derogirala četrti odstavek 44. člena ZSS.
Meni tudi, da je podano očitno neskladje med četrtim odstavkom 44. člena ZSS in prvim odstavkom 49. člena ZSPJS in s
tem neskladje z 2. členom Ustave.
4. Tretji odstavek 25. člena ZSPJS o višini dodatka za
delovno dobo, kolikor se nanaša na sodnike, je po mnenju
predlagatelja v neskladju z načelom sodniške neodvisnosti iz
125. člena Ustave, ker razlogi za znižanje ne ustrezajo ustavnim
zahtevam za znižanje sodniških plač. Poleg tega naj bi bila ta zakonska določba tudi v neskladju z načelom varstva pridobljenih
pravic iz 2. člena v zvezi s prvim odstavkom 50. člena Ustave. V
zvezi s tem predlagatelj navaja, da izenačitev dodatka za delovno dobo za javne uslužbence in za funkcionarje ne more pomeniti legitimnega cilja za znižanje dodatka sodnikom, ker ne gre
za primerljive položaje. Meni tudi, da se pri tehtanju ustavno zavarovanih dobrin za presojo dopustnosti posega z vidika 2. člena
Ustave v primeru sodnikov ne sme upoštevati le pridobljenih pravic sodnikov na eni strani in cilja zakonodajalca na drugi strani,
temveč tudi načelo sodniške neodvisnosti iz 125. člena Ustave.
Izpodbijani zakonski določbi očita še, da je prišlo na njeni podlagi do višjega znižanja stalnega dela plače starejših sodnikov v
primerjavi z mlajšimi sodniki in s tem do posredne diskriminacije
starejših sodnikov, za katero naj ne bi bilo razumnih razlogov.
Zato naj bi bila ta določba tudi v neskladju z načelom enakosti
iz drugega odstavka 14. člena Ustave in s tretjim odstavkom 3.a
člena Ustave v zvezi z Direktivo EU št. 2000/78/ES z dne 27. 11.
2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju
in delu (UL L 303, 2. 12. 2000). V zvezi s tem se predlagatelj
sklicuje tudi na Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (Uradni list RS, št. 50/04 in nasl. – ZUNEO) in zatrjuje,
da sporno razlikovanje ni objektivno in razumno utemeljeno z
zakonitim ciljem, pri čemer opozarja na pomen znanja in izkušenj
starejših sodnikov za kakovost sodstva.
5. Predlagatelj zahteva presojo ustavnosti tretjega odstavka 23. člena ZSPJS, ker ne določa, da pripada sodnikom tudi
dodatek za nezdružljivost. Izpodbijani določbi očita neskladje
s 125. členom Ustave, ker ukinitev dodatka za nezdružljivost
ni bila nadomeščena s kakšnim drugim stalnim delom sodnikove plače. Ukinitev dodatka za nezdružljivost naj bi pomenila
tudi neustaven poseg v pridobljene pravice. Navaja tudi, da je
dodatek za nezdružljivost še vedno omenjen v točki c) šestega
odstavka 49.a člena in v petem odstavku 49.f člena ZSPJS, kar
naj bi kazalo na nekonsistentnost zakonske ureditve v zvezi s
tem dodatkom in s tem na neskladje z 2. členom Ustave.
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6. Členu 5 ZSPJS in četrtemu odstavku 44. člena ZSS
predlagatelj očita, da ne določata usklajevanja sodniških plač
s povprečno plačo v Republiki Sloveniji oziroma z inflacijo,
kar naj bi bilo v neskladju z načelom sodniške neodvisnosti
(125. člen) in s pravico do socialne varnosti (prvi odstavek
50. člena Ustave). Ustavnemu sodišču predlaga, naj pri presoji
ustavnosti teh določb upošteva tudi sistemski problem nezasedenosti sodniških mest in neuspešnih razpisov.
7. Predlagatelj zahteva presojo tretjega odstavka
22.b člena in četrtega odstavka 22.f člena ZSPJS o redni
delovni uspešnosti in o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Meni, da merila za izplačilo dela plače za
delovno uspešnost niso opredeljena dovolj določno, pri čemer
opozarja tudi na obveznost urejanja sodniških plač z zakonom.
Izpodbijanima določbama očita, da zasledujeta zgolj cilje produktivnosti. V zvezi s tem ugotavlja, da kvalitativnih meril za
oceno uspešnosti sodnikovega dela ne vsebujejo niti Merila za
povečan obseg dela (Uradni list RS, št. 3/08 – v nadaljevanju
Merila za povečan obseg dela), ki jih je sprejel Sodni svet.
Izpodbijani določbi naj bi bili v neskladju z 2. in s 125. členom
Ustave, četrti odstavek 22.f člena ZSPJS pa naj bi bil tudi v neskladju s 23. členom Ustave, ker naj ne bi zagotavljal reševanja
zadev izključno po vrstnem redu.
8. Predlagatelj meni, da so posamezne določbe izpodbijane ureditve v neskladju s 125. členom Ustave tudi zaradi
neustavnosti postopka sprejemanja zakonodaje o sodniških
plačah. Vlada naj predstavnikom sodstva v postopku sprejemanja ZSPJS ne bi odgovorila na pripombe o nujnosti ureditve
plač sodnikov v ZSS, o neustavnosti ureditve usklajevanja
sodniških plač, o potrebi po drugačni določitvi plačnih razmerij
med položajnimi in nepoložajnimi funkcijami sodnikov ter v zvezi z ureditvijo delovne uspešnosti. Obrazložitev Vlade v zvezi
s predlogom sodstva glede uvrščanja sodniških funkcij naj bi
bila zgolj navidezna, odgovor na pripombe v zvezi z ureditvijo
dodatka za delovno dobo za obdobje pred uvedbo plačnega
sistema in na pripombe v zvezi z ureditvijo prevedbe pa naj bi
nasprotoval odločbi Ustavnega sodišča.
9. V točki E zahteve predlagatelj navaja, da se zakonodajalec ni držal stališč Ustavnega sodišča iz odločbe št. U-I-60/06,
ki se nanašajo na določbe, izpodbijane pod točkami od B do D
sklepa o prekinitvi postopka. Zato naj bi bilo podano neskladje
z načeli pravne države (2. člen Ustave) in z načelom delitve
oblasti (drugi odstavek 3. člena Ustave).
10. Predlagatelj zahteva presojo ustavnosti drugega odstavka 3. člena, četrtega odstavka 3. člena, četrtega odstavka 3.a člena, drugega odstavka 48. člena in drugega stavka
četrtega odstavka 49.c člena ZSPJS. Meni, da na podlagi
izpodbijanih določb ni jasno, kateri organ oziroma organi odločajo o posameznih elementih sodnikove plače. Nejasna naj
bi bila tudi ureditev v zvezi s pravnimi sredstvi zoper odločbe
o plačah sodnikov. Četrtemu odstavku 3.a člena ZSPJS očita,
da omogoča vložitev pisne zahteve zoper odločitev o plači
šele po izplačilu plače, kar naj bi pomenilo, da sodnik nima na
voljo učinkovitega sodnega varstva v zvezi s posegi v njegovo
plačo. Hkrati navaja, da ima sodno varstvo po tej določbi le
javni uslužbenec, ne pa tudi funkcionar. Izpodbijani ureditvi
očita nejasnost tudi v zvezi z vprašanjem (ne)suspenzivnosti
pravnih sredstev zoper odločbe o plačah sodnikov. Opozarja na
terminološko nejasnost izpodbijane ureditve, ki naj bi bila v tem,
da zakonodajalec v drugem odstavku 3. člena ZSPJS govori
o pogodbi o zaposlitvi oziroma o sklepu, v četrtem odstavku
3. člena in v drugem odstavku 48. člena ZSPJS pa o predlogu
aneksa pogodbe o zaposlitvi oziroma o sklepu. Poudarja, da
je načelo jasnosti bistveno tudi z vidika razmejitve upravnih
nalog, torej glede pristojnosti za upravno odločanje v zadevah
odločanja o plačah sodnikov s posamičnimi akti. Meni, da
Sodni svet ni imel podlage za prevzem pristojnosti v smislu
prvega odstavka 18. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in nasl. – v nadaljevanju ZUP).
Restriktivna razlaga določb o možnosti za krizno prevzemanje
pristojnosti naj bi bila pomembna tudi zato, ker se nanaša na
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vprašanje institucionalnega (ustavnega) ravnotežja med tremi
vejami oblasti in Sodnim svetom. Predlaga uporabo doktrine
Meroni, ki naj bi bila razvita v praksi Sodišča Evropskih skupnosti. Izpodbijanim določbam očita neskladje z 2. členom, s
25., 23. in s 50. členom, z drugim odstavkom 120. člena in s
125. členom Ustave.
Odgovor Državnega zbora
11. Državni zbor na zahtevo ni odgovoril.
Mnenje Vlade
12. Vlada meni, da je na večino spornih vprašanj odgovorila že v mnenju, ki ga je podala v zadevi št. U-I-60/06 in ki naj ga
Ustavno sodišče upošteva tudi v tej zadevi. V tokratnem mnenju
se je opredelila le do nekaterih očitkov predlagatelja. Glede
očitkov v zvezi z uvrstitvami sodnikov v plačne razrede meni,
da so veljavne uvrstitve funkcij v različnih vejah oblasti ustrezne
in da ne gre za kršitev načela uravnoteženosti posameznih vej
oblasti. Navaja, da je kot predlagateljica zakona v postopku
sprememb in dopolnitev ZSPJS zaradi uskladitve z odločbo
Ustavnega sodišča št. U-I-60/06 nekoliko spremenila uvrstitve
sodniških funkcij v plačne razrede in hkrati dodatno utemeljila,
zakaj ne predlaga večjih popravkov. Kot dodaten argument za
uzakonjene uvrstitve navaja, da je treba pri razvrščanju funkcij
v plačne razrede upoštevati tudi element vodenja in med seboj
ločeno primerjati funkcije v različnih vejah oblasti, ki ta element
vsebujejo, in tiste, ki ga ne. Razliko med uvrstitvijo funkcije ministra in vrhovnega sodnika je po mnenju Vlade mogoče utemeljiti
s sklicevanjem na vrednotenje vodenja, na omejeno trajanje
mandata in na zahtevnost ter odgovornost funkcij, ki imajo lahko
za posledico tudi odpoklic oziroma predčasno razrešitev. Meni
tudi, da ni mogoče primerjati vseh vodstvenih funkcij v različnih
vejah oblasti, ampak zgolj funkcije na istih ravneh. Z uvrstitvijo
funkcij zakonodajne in izvršilne veje oblasti, ki se izvaja na
nacionalni ravni, naj bi bile primerljive le funkcije na Vrhovnem
sodišču. Opozarja na 81. točko obrazložitve odločbe Ustavnega
sodišča št. U-I-60/06, v kateri naj bi Ustavno sodišče že potrdilo,
da organiziranost sodišč na različnih ravneh, način izvolitve in
trajanje mandata lahko vplivajo na višino funkcionarjeve plače.
Pri tem posebej poudarja, da iz 80. točke obrazložitve omenjene
odločbe izhaja, da mora biti primerljivo plačilo zagotovljeno le
po statusu primerljivim funkcionarjem.
13. V zvezi z očitkom o neskladju četrtega odstavka
44. člena ZSS s 125. členom Ustave Vlada meni, da je bila
ugotovljena neustavnost te zakonske določbe, po kateri se je
varstvo pred znižanjem nanašalo zgolj na sodnikovo osnovno
plačo, odpravljena. Iz novega drugega odstavka 44. člena ZSS
naj bi namreč izhajalo, da je zakonodajalec ureditev drugih
plačil, do katerih je (poleg osnovne plače) upravičen sodnik,
vključno z varstvom pred znižanji teh plačil, prepustil ZSPJS,
ta pa zagotavlja sodnikom varovanje nominalne plače.
14. Glede očitkov predlagatelja v zvezi z ureditvijo usklajevanja sodniških plač Vlada meni, da se sodniške plače v
Sloveniji nikoli niso usklajevale z rastjo povprečne plače. Praviloma sta bila v veljavi dva mehanizma, od katerih je eden
veljal za zasebni, drugi pa za javni sektor. Po slednjem so se
usklajevale tudi plače sodnikov ter plače v zakonodajni in izvršilni veji oblasti. Smiselno enako ureditev naj bi pomenil tudi
5. člen ZSPJS, ki predvideva redno usklajevanje sodniških plač
(enkrat) letno, v višini, ki se dogovori s Kolektivno pogodbo za
javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 – KPJS). Glede na to,
da so sodniške plače del enotnega plačnega sistema javnega
sektorja, naj bi bilo enako in hkratno usklajevanje vseh plač, za
katere velja ZSPJS, tudi edina ustrezna ureditev.
Odgovor predlagatelja na mnenje Vlade
15. V odgovoru na mnenje Vlade v zvezi z argumenti
Vlade za uvrščanje funkcij v plačne razrede predlagatelj ugotavlja, da Vlada ponavlja razloge iz Poročevalca, do katerih se
je opredelil že v zahtevi. V zvezi s kriterijem organiziranosti
sodstva na različnih ravneh navaja, da Vlada celo sama priznava, da ta element ne upravičuje tako velikih razlik v plačah
funkcionarjev. Meni, da bi upoštevanje kriterijev načina izvolitve
funkcionarja, trajanja mandata, elementa vodenja in organizi-
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ranosti posamezne veje oblasti pomenilo zamenjavo kriterijev
izobrazbe, delovnih izkušenj in statusa medsebojno primerljivih
funkcij različnih vej oblasti kot kriterijev, ki jih je že vzpostavilo
Ustavno sodišče. Glede kriterija organiziranosti posameznih vej
oblasti na različnih ravneh dodaja, da so nižje uvrstitve v plačne
razrede na nižjih sodiščih posledica primerjave delovnih izkušenj in funkcij, v hierarhiji oblasti sodnega odločanja vezanih
na ta sodniška mesta, ne pa posledica tega, ali sodnik sodi na
ožjem oziroma širšem teritorialnem območju. Ob tem opozarja, da vsaka sodna odločba, ne glede na stopnjo, na kateri je
bila izdana, pomeni oblastno odločitev, in da postanejo sodne
odločbe praviloma pravnomočne in izvršljive že na stopnji
višjih sodišč. Dodaja še, da ima tudi sodna odločba okrajnega
sodišča učinek na celotnem območju Slovenije.
16. Glede mnenja Vlade v zvezi z očitkom o usklajevanju
sodniških plač predlagatelj navaja, da trditev Vlade o enotnem
in hkratnem usklajevanju plač v javnem sektorju ne ustreza
vsebini zahteve, v kateri je predlagatelj izpostavil neustavnost
ureditve, ker ne zagotavlja varstva pred znižanjem plač glede
na povprečno plačo v Sloveniji.
B. – I.
Procesna vprašanja
17. V času vložitve zahteve je veljal ZSPJS s spremembami in z dopolnitvami tega zakona do vključno Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 17/08 – ZSPJS-H). Po vložitvi
zahteve sta bili sprejeti še dve noveli ZSPJS, in sicer Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 58/08 – v nadaljevanju ZSPJS-I)
ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/08 – ZSPJS-J). Z
novelo ZSPJS-I je bila spremenjena ureditev o višini dodatka
za delovno dobo, kar je Ustavno sodišče upoštevalo pri presoji
ustavnosti tretjega odstavka 25. člena ZSPJS.
18. Uvodoma je treba opozoriti na mnenje Vlade, po katerem je na večino spornih vprašanj odgovorila že v mnenju, ki
ga je podala v zadevi št. U-I-60/06 in ki naj bi ga Ustavno sodišče upoštevalo tudi v tej zadevi. Takšno pavšalno sklicevanje
Vlade na njeno mnenje iz prejšnje, čeprav podobne zadeve ni
mogoče. V zadevi št. U-I-60/06 so bila odprta številna vprašanja, ki s tokratno zadevo niso povezana. Zato Ustavno sodišče
omenjenega mnenja ob presoji v tej zadevi ni upoštevalo.
B. – II.
Presoja ustavnosti drugega odstavka 10. člena v zvezi
s Prilogo 3 ZSPJS (uvrstitev sodniških funkcij v plačne
razrede)
19. Predlagatelj zahteva presojo drugega odstavka
10. člena ZSPJS. Iz vsebine zahteve izhaja, da nasprotuje uvrstitvam sodniških funkcij v plačne razrede, kar pa ni urejeno le
s to določbo. Drugi odstavek 10. člena ZSPJS namreč le odkazuje na uvrstitev posameznih funkcij v plačne razrede s Prilogo
3 ZSPJS, določitev plačnih razredov pa je vsebina omenjene
priloge. Glede na to je Ustavno sodišče štelo, da predlagatelj
dejansko izpodbija drugi odstavek 10. člena v zvezi s Prilogo 3
ZSPJS, kolikor se nanašata na sodniške funkcije.
20. Predlagatelj zatrjuje neustavnost ureditve, s katero
so določeni plačni razredi sodniških funkcij. Meni, da obstajajo
nesorazmerne razlike med plačnimi razredi sodniških funkcij v
primerjavi s plačnimi razredi, v katere je zakonodajalec uvrstil
druge funkcije. Jedro spora se nanaša na vprašanje primerljivosti med plačnimi razredi funkcij sodnikov v primerjavi s plačnimi
razredi funkcij izvršilne in zakonodajne veje oblasti, in sicer
zlasti v primerjavi s funkcijami poslancev in ministrov.
21. Ustavna podlaga za presojo očitkov o tem, da ni vzpostavljeno ustrezno sorazmerje med plačnimi razredi sodnikov,
poslancev in ministrov, je načelo delitve oblasti iz drugega
odstavka 3. člena Ustave in ne načelo institucionalne uravnoteženosti kot načelo prava EU, ki se nanaša le na porazdelitev
pristojnosti med institucijami EU.
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22. Drugi odstavek 3. člena Ustave določa, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno,
izvršilno in sodno. Načelo delitve oblasti je temeljno načelo
organizacije državne oblasti. Ker gre za eno izmed izhodiščnih
načel ustavne ureditve, je treba njegovo polno učinkovanje, zlasti
z vidika položaja in funkcije sodne oblasti, razumeti v povezavi
z drugimi temeljnimi ustavnimi načeli, kot so načelo demokratičnosti (1. člen) in načela pravne države (2. člen). Hkrati pa se
je treba nenehno zavedati, da vsa temeljna ustavna načela ter
ustavni red v celoti služijo varovanju svobode posameznika v
razmerju do državne oblasti. Koncept s pravom omejene oblasti,
oblasti, ki deluje v okviru in na podlagi Ustave ter zlasti spoštuje
ustavno določene človekove pravice in temeljne svoboščine,
je najvišja ustavnopravna in civilizacijska vrednota, ki mora biti
izhodišče vsake presoje o ustavni skladnosti razmerij med nosilci
različnih funkcij državne oblasti. Sicer pa že preambula Ustave
kot izhodišče države in temelj njenega obstoja določa temeljne
človekove pravice in svoboščine.
23. Za sodobno pojmovanje načela delitve oblasti je značilno, da so organi, ki opravljajo temeljne funkcije državne
oblasti, pri svojem delovanju relativno samostojni in neodvisni
od drugih organov tako, da noben od njih ne more prevladati.
Med njimi obstaja prefinjen sistem vzajemne kontrole, omejevanja, brzdanja, prepletene soodvisnosti in ravnovesja. Enako
je načelo delitve oblasti razložilo Ustavno sodišče v odločbi
št. U-I-83/94 z dne 14. 7. 1994 (Uradni list RS, št. 48/94 in
OdlUS III, 89).
 Načelo delitve oblasti se je začelo razvijati v obdobju razsvetljenstva v 17. in 18. stoletju, najprej v Angliji, kjer je John Locke
razvil temelje doktrine delitve oblasti, ki naj bi služila predvsem za
omejevanje suverene, neomejene oblasti. Teorijo delitve oblasti
je prvi izrecno izoblikoval Charles Montesquieu, ki je v delu Duh
zakonov (1748) prvič jasno razlikoval med zakonodajno, izvršilno
in sodno funkcijo državne oblasti. Postavil je zahtevo, da morajo
biti te funkcije oblasti ločene ena od druge, porazdeljene med
različne, medsebojno neodvisne državne organe in izvrševane po
različnih osebah. Na ustavni ravni je do uveljavitve načela delitve
oblasti najprej prišlo v ustavi Združenih držav Amerike, leta 1787,
v Evropi pa v prvi francoski ustavi iz leta 1791. Že leta 1789 pa je
francoska Deklaracija o pravicah človeka in državljana vsebovala
določbo (16. člen), da družba, v kateri ni uveljavljeno načelo delitve
oblasti, sploh nima ustave. O izvoru in razvoju načela delitve oblasti
več L. Pitamic, Država, Cankarjeva založba, Ljubljana 1996, str.
99–105; F. Grad, I. Kaučič, C. Ribičič, I. Kristan, Državna ureditev
Slovenije, tretja spremenjena in dopolnjena izdaja, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 1999, str. 38–40; G. Burdeau, F. Hamon,
N. Troper, Droit Constitutionnel, 23. izdaja, L.G.D.J., Pariz 1993,
str. 105–113; S. Sokol, Shvaćanja o organizaciji vlasti u građanskoj
ustavnoj i političkoj misli, v: S. Sokol, S. Smerdel, Organizacija
vlasti, Narodne novine, Zagreb 1988, str. 62–80; M. J. C. Vile, Constitutionalism and the Separation of Powers, 2. izdaja, Liberty Fund,
Indianapolis 1998.
 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-158/94 z dne 9. 3. 1995
(Uradni list RS, št. 18/95 in OdlUS IV, 20).
 L. Šturm, Omejitev oblasti: ustavna izhodišča javnega prava, Nova revija, Ljubljana 1998, str. 13.
 Poudarilo je, da ima dva pomembna elementa, to je ločitev
posameznih funkcij oblasti ter obstoj zavor in ravnovesij med njimi. Prvi element zahteva, da so zakonodajna, izvršilna in sodna
veja oblasti ločene druga od druge, kar tudi pomeni, da so organi
oziroma nosilci teh posameznih vej oblasti ločeni drug od drugega oziroma niso isti. Absolutna izvedba načela ločitve oblasti ne
obstaja, saj bi to pomenilo ne samo, da nosilci posamezne veje
oblasti postavljajo sami sebe na funkcijo in le njej sami odgovarjajo,
da si le sami določajo svojo pristojnost in da s svojimi odločitvami
ne smejo posegati v področje druge veje oblasti. Zaradi tega je v
sistemih, ki poznajo načelo delitve oblasti, kot drugi element tega
načela postavljena maksima, da mora med posameznimi vejami
oblasti obstajati sistem nadzora in ravnotežja (t. i. sistem zavor in
ravnovesij), po katerem vsaka od teh vej oblasti vpliva na drugo in
jo omejuje, prav tako pa tudi do določene mere sodelovanje, saj
si sicer ni mogoče predstavljati delovanja sistema državne oblasti
kot celote.
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24. Pri delitvi državne oblasti na zakonodajno, izvršilno in
sodno oblast ne gre za razmerje nadrejenosti ali podrejenosti,
temveč za razmerje omejevanja in sodelovanja enakovrednih
vej oblasti, ki vsaka deluje v okviru lastnega položaja in lastnih
pristojnosti. Izhodišče pri urejanju mehanizmov nadzora in ravnotežja med vejami oblasti mora biti ustavnopravna enakopravnost zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti. Razmerja med
njimi morajo biti postavljena tako, da nista ogroženi relativna
neodvisnost in integriteta posamezne veje oblasti pri izvajanju
njene funkcije.
25. Temeljna funkcija sodne oblasti je sojenje. To pomeni,
da je imanentna pristojnost sodnika kot nosilca sodne oblasti,
da v konkretnih primerih razlaga in uporablja pravo. Klasična
funkcija sodišč je razsojanje o pravicah in obveznostih posameznikov iz njihovih zasebnih razmerij ter ugotavljanje odgovornosti in izrekanje kazni za storjena kazniva dejanja. Z vidika
funkcionalne delitve oblasti je sodna oblast pri tem popolnoma
neodvisna, drugi organi pa morajo sprejeti in upoštevati sodne
odločbe in, kadar je treba, tudi zagotoviti njihovo izvršitev. Poleg tega ima sodna oblast v sistemu delitve oblasti, kot ga je
vzpostavila Ustava, določen poseben položaj. To je predvsem
zaradi tega, ker je iz vrste določb Ustave, ki pomenijo konkretno
izpeljavo načela delitve oblasti, vključno s sistemom nadzora in
ravnotežij, jasno razvidno, da ima sodstvo močno poudarjeno
vlogo nadzora, zlasti nad izvršilno vejo oblasti. Na splošno že
četrti odstavek 15. člena Ustave določa, da sta zagotovljena
sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter
pravica do odprave posledic njihove kršitve, prvi odstavek
23. člena pa daje vsakomur pravico do sodnega varstva pred
neodvisnim in nepristranskim sodiščem. Pomembna pristojnost
sodišč je, da lahko sprožijo postopek za oceno ustavnosti zakona. Po 156. členu Ustave mora sodišče, ki pri odločanju meni,
da je zakon, ki bi ga moralo uporabiti, protiustaven, postopek
prekiniti in začeti postopek pred Ustavnim sodiščem. V zvezi
z razmerjem sodstva do splošnih aktov izvršilne veje oblasti
je mogoče ugotoviti, da so sodišča že po Ustavi vezana le na
Ustavo in zakon (125. člen). To pomeni, da predpisov izvršilne
veje oblasti pri sojenju niso dolžna uporabiti, če ocenijo, da so
v neskladju z zakoni oziroma z Ustavo (t. i. exceptio illegalis).
Sodstvu je prepuščena tudi kontrola zakonitosti posamičnih
aktov in dejanj uprave (157. člen Ustave). Nenazadnje pripada
sodstvu tudi vloga razsodnika v vseh sporih, kjer nastopa kot
ena izmed strank država. Pomemben položaj v razmerju do
zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti pa ima tudi Ustavno sodišče, katerega položaj in pristojnosti so opredeljene v Ustavi,
Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b.
– v nadaljevanju ZUstS) pa ga izrecno opredeljuje kot najvišji
organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (1. člen ZUstS).
26. Pomen načela delitve oblasti v sodobni demokratični
državi je prav v neodvisni vlogi sodne oblasti. Drugače od zakonodajne oblasti, ki sprejema splošne družbene odločitve (politike), ter izvršilne veje, ki te zakonodajne odločitve dejansko
oblikuje in nato tudi izvršuje, je teža sodne oblasti predvsem v
pravno argumentiranih, racionalnih in prepričljivih sodnih odločitvah. V sistemu delitve oblasti je sodstvo pravna oblast in zato
je bistveno, da so sodniki vezani samo na Ustavo in zakon. Čeprav morajo vsi državni organi pri svojem delovanju spoštovati
pravo, je vendarle to še posebej naloga sodne oblasti, saj prav
sodstvo v konkretnih primerih zavezujoče pove, kaj je pravo.
 Tako tudi F. Grad, I. Kaučič, C. Ribičič, I. Kristan, nav.
delo, str. 38: »Načelo delitve oblasti se nanaša na horizontalna
razmerja med državnimi organi, torej na razmerja med organi, ki
opravljajo različne funkcije državne oblasti na enakem rangu, ne
pa na razmerja med državnimi organi višjega in nižjega nivoja.«
Enakopravnost treh vej oblasti je poudarilo tudi Vrhovno sodišče
ZDA, ko je v zadevi Touby proti ZDA (500 U.S. 160, 168 [1991])
zapisalo, da načelo delitve oblasti zadeva razdelitev pristojnosti
med tri enakovredne veje oblasti. O tem glej L. H. Tribe, American
Constitutional Law, 3. izdaja – prvi del, Foundation Press, New
York 2000, str. 124.
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Zato ima delovanje sodne oblasti odločilen pomen za uresničevanje načel pravne države iz 2. člena Ustave, kar zahteva
še posebno občutljivost pri urejanju položaja sodne oblasti kot
celote in pri urejanju položaja sodnikov kot nosilcev te oblasti.
Sodnikom mora biti zagotovljen takšen položaj, da bodo za
izvajanje sodne oblasti kandidirali najboljši pravniki.
27. Izjemno pomemben položaj sodne oblasti v okviru
načela delitve oblasti mora zato izhajati iz tega, da ima sodna
oblast ključno vlogo pri uresničevanju načel pravne države.
Načela pravne države iz 2. člena Ustave v najsplošnejšem
pomenijo, da je državna oblast omejena s pravom in se izvaja
v skladu s pravom (t. i. vladavina prava). Medtem ko načelo
delitve oblasti samo po sebi temelji na ločevanju, nadzoru in
sodelovanju treh vej oblasti, pa skupaj z načelom omejene
oblasti, ki izhaja iz načel pravne države, poudarja posebno
vlogo sodne oblasti. Smisel vladavine prava je namreč prav v
tem, da varuje človekovo svobodo in njegovo dostojanstvo. Ker
je funkcija sodstva prav ta, da dokončno in zavezujoče razlaga
pravna pravila, ki sicer omejujejo državno oblast, je očitno,
da mora biti sodna oblast ne samo prirejena zakonodajni in
izvršilni oblasti, temveč je treba sodnikom zagotoviti ustrezna
jamstva kot garancijo za njihovo neodvisnost pri opravljanju
sodne funkcije. Sodna oblast je namreč porok za učinkovito
omejevanje državne oblasti, torej za delovanje države kot
ustavne demokracije.
28. Ustavnopravna enakovrednost sodne oblasti v primerjavi z zakonodajno in izvršilno oblastjo med drugim zahteva,
da se položaj sodne oblasti in sodnikov kot nosilcev te oblasti
obravnava in ureja ustrezno primerljivo z drugima vejama oblasti, tako da so zagotovljeni neodvisnost sodnikov ter integriteta
in dostojanstvo sodne oblasti. Ustavno sodišče je že v odločbi
št. U-I-60/06 navedlo, da zahteva po enakovrednosti posameznih vej oblasti, ki izhaja iz načela delitve oblasti iz drugega
odstavka 3. člena Ustave, predpostavlja tudi primerljivo plačilo
po statusu medsebojno primerljivih funkcionarjev različnih vej
 Načela pravne države zahtevajo, da je delovanje državne
oblasti, vseh državnih organov in nosilcev javnih pooblastil vezano
na pravo. Vsako oblastno delovanje se mora odvijati na podlagi
prava in v njegovem okviru, vključno z Ustavo kot najvišjim pravnim
aktom.
 Prim. N. Mateucci, Novoveška država, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana 1999, str. 262–263 in M. Novak, Delitev oblasti:
medigra prava in politike, Cankarjeva založba, Ljubljana 2003, str.
97–106.
 V odločbi št. U-I-111/04 z dne 8. 7. 2004 (Uradni list RS,
št. 77/04 in OdlUS XIII, 54) je Ustavno sodišče poudarilo, da je bistvo ustavne demokracije, da lahko vrednote, ki jih varuje Ustava,
in med njimi posebej temeljne človekove pravice in svoboščine,
prevladajo nad demokratično sprejetimi odločitvami večine. W.
Hassemer, podpredsednik Ustavnega sodišča ZRN, v referatu
»Ustavna demokracija« (Pravnik, št. 4–5/2003, letnik 58, str. 214)
poudarja, da »v pojmu ustavne demokracije pridevnik 'ustavna' ni
le okrasni pridevek ali blaga sprememba samostalniškega pomena besede (...). Pridevnik 'ustavna' v pojmu ustavne demokracije
predstavlja pravi poseg v sam samostalnik. Določa nič manj in
nič več kot mejo demokratičnega načela; izraža, da je presoja,
ali so odločitve večine pravilne, odslej podvržena temeljnemu
zadržku, namreč zadržku, ali so te odločitve v skladu z ustavo.«
O ustavni demokraciji glej tudi A. Teršek, Ustavna demokracija in
konstitucionalizem: (evropska) izhodišča in onkraj njih, X. dnevi
javnega prava, Portorož, 14.–16. junij 2004, Ljubljana 2004, str.
451–474.
 Z odločbo št. U-I-60/06 je Ustavno sodišče ugotovilo neskladje Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06
– OdPF) z načelom delitve oblasti iz drugega odstavka 3. člena
Ustave. Ugotovilo je, da navidezno primerljivost plačnih razredov
funkcij zakonodajne in izvršilne veje oblasti na eni strani ter funkcij sodne veje oblasti na drugi strani ustvarja le relativno visoka
uvrstitev nekaterih najvišjih položajnih funkcij sodne oblasti in da
s sklicevanjem na organiziranost sodstva na različnih ravneh in
na način izvolitve ter trajanje mandata funkcionarjev različnih vej
oblasti zakonodajalec takrat ni izkazal prepričljivih razlogov za
obstoječa plačna nesorazmerja.
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oblasti. Tri veje oblasti morajo biti namreč enakopravne tudi
glede materialnega statusa njihovih funkcionarjev.
29. Z izpodbijano ureditvijo je zakonodajalec v primerjavi
s prejšnjo ureditvijo za en plačni razred višje uvrstil funkcije
vrhovnega sodnika svetnika, višjega sodnika svetnika, okrajnega sodnika svetnika, višjega sodnika in okrajnega sodnika.
Uvrstitev drugih sodniških funkcij ni spremenil. Nespremenjeni
so ostali tudi plačni razredi funkcij poslancev in ministrov.
Navedeno pomeni, da znašajo razlike med najnižje uvrščeno
funkcijo okrajnega sodnika in najnižje uvrščeno funkcijo poslanca oziroma ministra še vedno 15 oziroma 22 plačnih razredov.
Takšne razlike so z vidika ustavne zahteve po ustavnopravni
enakovrednosti vseh treh vej oblasti, ki se mora odraziti tudi v
relativni primerljivosti višine plačila njihovih funkcionarjev, še
vedno nesprejemljive. Prav tako je z vidika drugega odstavka
3. člena Ustave nedopustno, da je plačni razred funkcije vrhovnega sodnika (še vedno) izenačen s plačnim razredom funkcije
najnižje uvrščenega poslanca.
30. Na odločitev Ustavnega sodišča o neskladju izpodbijane ureditve z načelom delitve oblasti ne more vplivati niti
sklicevanje Vlade na kriterij vodenja, s katerim je poskušala
dodatno utemeljiti sporna plačna razmerja med nosilci posameznih vej oblasti. S sklicevanjem na element vodenja je
sicer mogoče utemeljiti določene razlike med plačnimi razredi
funkcij, kjer je ta element izrazito navzoč, in plačnimi razredi
tistih funkcij, kjer tega elementa ni. Zato je lahko sklicevanje
na ta element upoštevano le pri primerjavi med funkcijami
ministrov in sodnikov. Za poslanske funkcije namreč enako
kot za sodniške funkcije velja, da vodenje ne pomeni njihove
bistvene vsebine. Vendar pa se tudi, ko gre za razmerja med
funkcijami ministrov in sodnikov, elementu vodenja ne sme
pripisovati prevelikega pomena. Upoštevati je namreč treba,
da gre za funkcionarje različnih vej oblasti, z različnimi, a enako pomembnimi pristojnostmi v sistemu delitve oblasti. Zato s
sklicevanjem na element vodenja, ki je izrazito značilen le za
izvrševanje funkcije ministra, ne pa tudi za funkcijo sodnika in
tudi ne za funkcijo poslanca, ni mogoče utemeljiti tako velikih
plačnih razlik, kot so določene z izpodbijano ureditvijo.
31. Iz navedenih razlogov tudi ne morejo biti upravičene
tako velike razlike med funkcijami sodnikov in predsednikov
oziroma podpredsednikov sodišč. Razlike med izhodiščnimi
plačnimi razredi sodnikov posameznih sodišč v primerjavi s
plačnimi razredi predsednikov teh sodišč znašajo od 10 do
15 plačnih razredov, razlike med izhodiščnimi plačnimi razredi
sodnikov v primerjavi s plačnimi razredi podpredsednikov sodišč pa (razen na Vrhovnem sodišču, kjer ima podpredsednik
5 plačnih razredov višji plačni razred, kot je izhodiščni plačni
razred vrhovnega sodnika) od 10 do 13 plačnih razredov.
Dejanske razlike med omenjenimi funkcijami so v tem, da
predsedniki in podpredsedniki sodišč poleg sojenja opravljajo
tudi določene druge naloge, povezane z upravljanjem sodišč,
in da prevzemajo odgovornost za vodenje dela sodišča. Bistvene razlike torej temeljijo na omenjenih dodatnih pristojnostih.
Določene razlike so iz tega naslova utemeljene, ne more pa
biti utemeljeno toliko višje vrednotenje teh funkcij od same
funkcije sojenja, ki je temeljna naloga sodnikov in bistvo sodne
veje oblasti.
32. Glede na navedeno je drugi odstavek 10. člena v zvezi s Prilogo 3 ZSPJS, kolikor se nanaša na funkcije sodnikov, v
neskladju z drugim odstavkom 3. člena Ustave.
B. – III.
Presoja zakonskih določb v zvezi z očitki o znižanju
sodniških plač
33. Kot je Ustavno sodišče presodilo že v odločbi
št. U-I-60/06, pomeni eno izmed temeljnih jamstev sodniške
neodvisnosti, varovano s 125. členom Ustave, tudi varstvo
sodnikov pred znižanjem plače v času opravljanja funkcije.
Zgolj sodnik, katerega materialni položaj je varovan v največji
možni meri, lahko namreč deluje zares neodvisno. V tem smislu pomeni omenjeno jamstvo pred znižanjem sodniških plač
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predvsem ukrep, s katerim se skuša preprečiti, da bi bili sodniki
pri odločanju »prisiljeni« misliti tudi na politično sprejemljivost
svojih odločitev. Poleg tega stabilen materialni položaj sodnikov
omogoča tudi visoko stopnjo njihove neodvisnosti v njenem
najširšem smislu (varstvo pred pritiski strank, javnosti …). Varstvo sodnikov pred znižanjem plač sicer ni absolutno, pomeni
pa, da je lahko znižanje plač sodnikov upravičeno le v res
izjemnih primerih, na podlagi presoje konkretnih okoliščin v
vsakem posameznem primeru. Navedena izhodišča, zavzeta
v odločbi št. U-I-60/06, je Ustavno sodišče upoštevalo tudi ob
presoji očitkov o ustavno nedopustnem znižanju sodniških plač
v tej zadevi.
Presoja ustavnosti četrtega odstavka 44. člena ZSS (splošna določba o prepovedi znižanja sodniških plač)
34. Predlagatelj izpodbija četrti odstavek 44. člena ZSS, ki
se glasi: »Sodniku se osnovna plača v času trajanja sodniške
službe ne sme znižati, razen v primerih, ki jih določa ta zakon.«
Izpodbijani določbi očita neskladje s 125. členom Ustave, ker
naj bi prepovedovala zgolj znižanje osnovne plače sodnika.
Pri tem dvomi v veljavnost četrtega odstavka 44. člena ZSS
in navaja, da je, če ta ne velja več, v neskladju s 125. členom
Ustave 52. člen ZSPJS, na podlagi katerega naj bi četrti odstavek 44. člena ZSS prenehal veljati. Meni, da je zaradi
očitnega neskladja med četrtim odstavkom 44. člena ZSS in
prvim odstavkom 49. člena ZSPJS podano tudi neskladje z
2. členom Ustave.
35. Pomisleki predlagatelja v zvezi z veljavnostjo četrtega
odstavka 44. člena ZSS so neutemeljeni. Sklicevanje na prvi
odstavek 52. člena ZSPJS o prenehanju veljavnosti predpisov
o plačah zaposlenih v javnem sektorju z dnem uveljavitve
ZSPJS 13. 7. 2002 namreč z vidika sedanje veljavnosti te
zakonske določbe ni bistveno. Vsebina te zakonske določbe
je bila nazadnje spremenjena z Zakonom o spremembah in
dopolnitvah Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 57/07
– ZSS-H) leta 2007, kar pomeni, da, vsaj od takrat dalje, ni
mogoče dvomiti v njeno veljavnost. Med to določbo in drugim
odstavkom 49. člena ZSPJS tudi ni očitnega neskladja, saj je
s slednjo določbo sodnikom ob prehodu na nov plačni sistem
zagotovljena plača v višini, kot so jo prejemali pred uveljavitvijo
novega plačnega sistema. Gre torej za določbo, ki sodnike
varuje pred znižanjem plače in ji ni mogoče očitati, da pomeni
podlago za sistemsko znižanje plač sodnikov.
36. Očitek predlagatelja o neskladju četrtega odstavka
44. člena ZSS s 125. členom Ustave je utemeljen. Ustavno
sodišče je ureditev, ki je prepovedovala zgolj posege v sodnikovo osnovno plačo, presojalo že z odločbo št. U-I-60/06.
Odločilo je, da, upoštevaje 125. člen Ustave, pred znižanjem
ne more biti varovana samo sodnikova osnovna plača. Varstvo
pred znižanjem plače posameznega sodnika, če naj zagotavlja
njeno stabilnost in s tem sodnikovo neodvisnost, je treba namreč razumeti kot varstvo pred vsakršnimi posegi, ki povzročijo
znižanje sodnikove plače, s katero je lahko sodnik utemeljeno
računal ob nastopu sodniške funkcije. Gre torej za varstvo
sodnikove osnovne plače in dodatkov k plači, ki pomenijo
stalni del sodnikove plače.10 Navedeno sicer ne pomeni, da
se po 125. členu Ustave zagotavlja varstvo pred znižanjem
posameznih delov sodnikove plače kot takšnih, temveč gre
za varstvo sodnikove plače kot vsote vseh njenih stalnih delov
(varstvo plače kot celote). O posegih v 125. člen Ustave zato
ni mogoče govoriti v primeru znižanj posameznih stalnih delov
plače, če pride do povišanja plače iz kakšnega drugega naslo10 Takšno varstvo pred znižanjem se seveda ne nanaša na
primere, ko prejme sodnik nižjo plačo zato, ker ni (več) upravičen
do različnih dodatkov k sodniški plači, ki pripadajo sodnikom zaradi
opravljanja določenih del (npr. dodatek za mentorstvo in položajni
dodatek) oziroma zaradi opravljanja dela v določenih okoliščinah
oziroma pod določenimi pogoji (npr. dodatki za delo v manj ugodnih
delovnih pogojih in v manj ugodnem delovnem času), in do plačila
katerih so upravičeni le v obdobju, ko dejansko opravljajo takšno
delo oziroma delo pod temi pogoji. Enako velja glede morebitnih
plačil iz naslova delovne uspešnosti.
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va ali če je sodniku na kakršenkoli drug način zagotovljeno, da
se njegova plača kot celota ne bo znižala. Če se plača sodnika
kot celota zniža, pa to posega v 125. člen Ustave (kar bi bilo
lahko dopustno samo v izjemnih primerih). Omejitev varstva
pred znižanjem sodnikove plače na zgolj en element sodnikove
plače, kot to določa izpodbijani četrti odstavek 44. člena ZSS,
je zato v neskladju s 125. členom Ustave.
37. Vlada sicer zatrjuje, da je bila kljub nespremenjeni
vsebini četrtega odstavka 44. člena ZSS neustavnost te zakonske določbe odpravljena, ker naj bi iz drugega odstavka
44. člena ZSS izhajalo, da je zakonodajalec urejanje drugih
delov sodniških plač (razen osnovne plače) prepustil ZSPJS.
Glede na to, da ZSPJS nima določbe, ki bi tako, kot je to s
četrtim odstavkom 44. člena ZSS določeno za osnovno plačo,
prepovedovala znižanje drugih stalnih delov sodnikove plače,
pa omenjene navedbe Vlade ne morejo vplivati na odločitev o
neustavnosti te zakonske določbe.
Presoja ustavnosti četrtega odstavka 5. člena ZSPJS
(usklajevanje sodniških plač)
38. Predlagatelj zahteva presojo ustavnosti 5. člena
ZSPJS in četrtega odstavka 44. člena ZSS, ker ne določata
usklajevanja sodniških plač s povprečno plačo v Republiki
Sloveniji oziroma z inflacijo. Glede na to, da je usklajevanje
plač po ZSPJS urejeno s četrtim odstavkom 5. člena ZSPJS,
so lahko takšni očitki bistveni le z vidika te zakonske določbe.
Zato je Ustavno sodišče presojo omejilo le nanjo.
39. Četrti odstavek 5. člena ZSPJS se glasi: »Vrednosti
plačnih razredov se usklajujejo praviloma enkrat letno. Višina
uskladitve se dogovori s kolektivno pogodbo za javni sektor.
Pogajanja se pričnejo najkasneje do 1. maja in se praviloma
zaključijo najkasneje 30 dni pred rokom, določenim za predložitev predloga državnega proračuna Državnemu zboru.«
40. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-60/06 presodilo, da ima poleg višine sodniških plač ključno vlogo pri zagotavljanju sodniške neodvisnosti tudi njihova relativna stabilnost
(64. točka obrazložitve). V omenjeni odločbi je zavzelo tudi
stališče, da je prav tako kot prepoved zniževanja sodniških plač
pomembno tudi njihovo redno usklajevanje (84. točka obrazložitve).11 Znižanje sodniških plač, prepovedano s 125. členom
Ustave, lahko namreč povzroči tudi dokajšen padec njihove
realne vrednosti. Zato iz 125. člena Ustave izhaja tudi zahteva, v skladu s katero mora zakonodajalec predvideti ustrezne
mehanizme, ki bodo to preprečevali.
41. Izpodbijana določba sicer določa, da se vrednosti
plačnih razredov po ZSPJS usklajujejo praviloma enkrat letno.
Vendar pa s tem, ko določitev konkretne višine uskladitve
prepušča ureditvi s kolektivno pogodbo za javni sektor, dejansko uskladitev veže na sklenitev takšnega dogovora med
strankami kolektivne pogodbe za javni sektor. Glede na to, da
je sklenitev takšne kolektivne pogodbe odvisna od vsakokratnega dogovora strank kolektivne pogodbe, katerega sklenitev
je lahko tudi negotova in pri sklepanju katerega sodniki niti
ne morejo sodelovati, takšna ureditev ne ustreza zahtevam v
zvezi z usklajevanjem sodniških plač, navedenih v prejšnji točki
obrazložitve te odločbe. Zato je izpodbijana ureditev že iz tega
razloga v neskladju s 125. členom Ustave. Na to ugotovljeno
neustavnost tudi ne more vplivati dejstvo, da se na podlagi petega odstavka 5. člena ZSPJS morebiti dogovorjena uskladitev
iz četrtega odstavka tega člena prenese v zakon.
Presoja tretjega odstavka 25. člena ZSPJS (dodatek za
delovno dobo)
42. Predlagatelj zahteva presojo ustavnosti tretjega odstavka 25. člena ZSPJS, kolikor se nanaša na sodnike. Po tej
11 Zahteva po rednem usklajevanju sodniških plač izhaja tudi
iz 62. točke mnenja Posvetovalnega sveta evropskih sodnikov št. 1,
ki se glasi: »Potrebne so posebne zakonske določbe o varstvu
sodniških plač pred znižanjem in o rasti plač sorazmerno z rastjo
življenjskih stroškov.« Gre za svetovalno telo Sveta Evrope, katerega akte je Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-60/06, ne glede na
to, da ne gre za mednarodno zavezujoč instrument, upoštevalo kot
razlagalno orodje pri določanju vsebine 125. člena Ustave.
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zakonski določbi pripada funkcionarju za vsako zaključeno leto
delovne dobe dodatek v višini 0,3% od osnovne plače. Ta določba je z uveljavitvijo novele ZSPJS-I prenehala veljati. Šesti
odstavek 23. člena ZSPJS-I je namreč določil, da z dnem uveljavitve kolektivne pogodbe za javni sektor za funkcionarje veljajo dodatki v višini, določeni s to kolektivno pogodbo. KPJS je
začela veljati hkrati z novelo ZSPJS-I, to je 11. 6. 2008 (53. člen
KPJS in 24. člen ZPSJS-I). Člen 35 KPJS določa dodatek za
delovno dobo v višini 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe, ženskam pa se ta dodatek poveča še
za 0,10% za vsako zaključeno leto delovne dobe nad 25 let.12
Neveljavne predpise presoja Ustavno sodišče ob pogojih iz
47. člena ZUstS. Glede na to, da vlaga predlagatelj zahtevo v
zvezi z odprtimi sodnimi postopki, so ti pogoji izpolnjeni.
43. Predlagatelj zatrjuje, da je na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZSPJS prišlo do znižanja plač sodnikov, takšno
znižanje pa naj bi bilo v neskladju z načelom sodniške neodvisnosti, z varstvom pridobljenih pravic in s prepovedjo diskriminacije na podlagi starosti. Na podlagi izpodbijane določbe
so sodniki upravičeni do nižjega dodatka za delovno dobo, kot
jim je pripadal pred spremembo ureditve sodniških plač v letu
2006. Pred omenjeno spremembo ureditve je ZSS namreč
določal, da se sodniška plača poveča za 0,5% za vsako začeto leto delovne dobe, vendar največ za 20%, pri čemer se
je odstotek 0,5% za sodnice, ki so imele več kot petindvajset
let delovne dobe, povečal še za 0,25% za vsako začeto leto
nad petindvajset let delovne dobe (tretji odstavek 46. člena
Zakona o sodniški službi, Uradni list RS, št. 23/05 – ur. p. b. –
ZSS-UPB1). Z novelo ZSS leta 2006 (Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o sodniški službi, Uradni list RS, št. 17/06
– v nadaljevanju ZSS-F) je bila ureditev o dodatku za delovno
dobo spremenjena, in sicer tako, da je bil določen dodatek za
delovno dobo v višini 0,3% osnovne plače za vsako zaključeno
leto delovne dobe (prva alineja 38. člena ZSS-F).
44. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-60/06 ob presoji
vsebinsko enake določbe (prve alineje 38. člena ZSS-F), kot
je bila določba tretjega odstavka 25. člena ZSPJS, ugotovilo
njeno neskladje z Ustavo. Presodilo je, da izpodbijana ureditev
ni zagotavljala, da na njeni podlagi ne bi moglo priti do individualnega znižanja plač sodnikov, in da z razlogi, ki jih je navedla
Vlada (potreba po zagotovitvi sredstev za nagrajevanje sodnikov po delovni uspešnosti in zagotovitvi enakosti med javnimi
uslužbenci in funkcionarji), ni mogoče utemeljiti sicer izjemoma
ustavno dopustnega znižanja sodniških plač (93. do 97. točka
obrazložitve navedene odločbe).
45. ZSPJS je bil dopolnjen z določbama prvega odstavka
49. člena oziroma sedmega odstavka 49.f člena. Prvi odstavek
49. člena ZSPJS določa, da se sodniku, ki bi po določitvi plače
v skladu z 49.f členom tega zakona prejel plačo v nižjem znesku, kot je znesek plače, določene po predpisih, ki so se uporabljali do začetka obračuna plač po tem zakonu, do izenačitve
obeh zneskov izplačuje razlika do prejšnjega zneska plače. Po
sedmem odstavku 49.f člena ZSPJS se, če je primerljivi znesek
plače sodnika po prejšnjih predpisih višji od primerljivega zneska plače po ZSPJS, znesku sodnikove plače po ZSPJS doda
razlika do primerljivega zneska plače po prejšnjih predpisih. Na
podlagi navedenih določb je bilo torej sodnikom zagotovljeno,
da se jim neposredno ob prehodu na nov plačni sistem plača
(iz naslova stalnih delov sodnikove plače) nominalno ni mogla
znižati. Ker se varstvo pred znižanjem plače po 125. členu
Ustave ne nanaša na varstvo posameznih delov sodnikove
plače, temveč se s to določbo Ustave varuje sodnikova plača
kot celota, je moralo Ustavno sodišče presoditi, ali je bil, upoštevaje navedene določbe, tretji odstavek 25. člena ZSPJS
o znižanju dodatka za delovno dobo še vedno v neskladju s
125. členom Ustave.
12 V primeru, da v skladu z zakonodajo pride do izenačitve
dolžine pokojninske dobe za ženske in moške, se povečani dodatek iz tega naslova preneha izplačevati (drugi stavek drugega
odstavka 35. člena KPJS).
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46. Iz navedene določbe Ustave izhaja tudi prepoved
znižanja sodniških plač, ki bi bilo posledica dokajšnjega padca
njihove realne vrednosti. Po petem odstavku 49.f člena ZSPJS
se kot primerljivi znesek plače po prejšnjih predpisih upošteva
plača za mesec pred prvim izplačilom plač po ZSPJS (to je
plača za mesec december 2007), ne da bi bilo kakorkoli zagotovljeno ohranjanje realne vrednosti tega zneska. Navedeno
pomeni, da se je z zakonsko ureditvijo sodnikom varoval le
nominalni znesek plače, do katere so bili upravičeni tik pred
uveljavitvijo reforme, varstvo pred dokajšnjim znižanjem njene
realne vrednosti pa jim ni bilo zagotovljeno. Zato je bil tretji
odstavek 25. člena ZSPJS, kolikor se je nanašal na sodnike,
še vedno v neskladju s 125. členom Ustave. Ker ni predmet
zahteve v tej zadevi, Ustavno sodišče ni posebej presojalo še
določbe šestega odstavka 23. člena ZSPJS-I. Vendar ob tem
zakonodajalca opozarja, da ureditev po tej določbi ni bistveno
drugačna od ureditve v izpodbijani določbi, za katero je ugotovljena neustavnost. Ustavno sporna bi lahko bila ta določba
z vidika 125. člena Ustave že zato, ker prepušča ureditev sodniških plač kolektivni pogodbi. Načelu sodniške neodvisnosti
namreč ustreza, kot je Ustavno sodišče ugotovilo že z odločbo
št. U-I-60/06, le urejanje plačnega položaja sodnikov z zakonom (točke od 73 do 76 odločbe št. U-I-60/06).
B. – IV.
Presoja drugih zakonskih določb
Presoja tretjega odstavka 23. člena ZSPJS (v zvezi z
očitki o ukinitvi dodatka za nezdružljivost)
47. Predlagatelj zahteva tudi presojo ustavnosti tretjega
odstavka 23. člena ZSPJS, ker ne določa, da pripada sodnikom
tudi dodatek za nezdružljivost. Izpodbijani določbi očita, da je
v neskladju s 125. členom Ustave in da nedopustno posega v
pridobljene pravice sodnikov. Podano naj bi bilo tudi neskladje
s tistim izmed načel pravne države, iz katerega naj bi izhajala
zahteva po konsistentnosti in koherentnosti pravnega reda.
48. Očitki predlagatelja o neskladju izpodbijane ureditve z
2. členom Ustave zaradi očitnih nasprotij znotraj pravnega reda
so neutemeljeni. Zatrjevano neskladje naj bi bilo v tem, da je
dodatek za nezdružljivost še vedno omenjen v točki c) šestega
odstavka 49.a člena in v petem odstavku 49.f člena ZSPJS.
Na podlagi 23. člena ZSPJS je jasno, da posebnega dodatka
za nezdružljivost nova zakonska ureditev ne pozna več, v
omenjenih določbah pa se ta dodatek omenja le v povezavi s
prejšnjo zakonsko ureditvijo.
49. Neutemeljeni so tudi očitki o neskladju izpodbijane določbe s 125. členom Ustave. Kot izhaja že iz odločbe
št. U-I-60/06, mora zakonodajalec pri določanju sodniških plač,
da bodo te skladne s 125. členom Ustave, upoštevati, da
mora plača sodnika varovati pred pritiski, ki bi lahko vplivali
na njegovo odločanje (80. točka obrazložitve). Pri tem ne sme
spregledati omejitev, ki za sodnike izhajajo iz nezdružljivosti njihove funkcije z opravljanjem drugih funkcij oziroma dejavnosti,
in to ustrezno upoštevati pri določanju višine sodniških plač.
Vendar pa iz 125. člena Ustave ne izhaja zahteva, da bi moralo
biti plačilo, ki pomeni nadomestilo sodnikom zaradi navedenih
omejitev, izraženo kot poseben del plače sodnikov.
50. V zvezi s tem so neutemeljeni tudi očitki predlagatelja,
da pomeni ukinitev dodatka za nezdružljivost poseg v pridobljene pravice sodnikov. Kot izhaja iz prehodnih določb ZSPJS, je
bil namreč dodatek za nezdružljivost upoštevan kot podlaga
za prevedbo osnovnih plač sodnikov oziroma sodniških funkcij
v plačne razrede po novih predpisih (prvi odstavek 49.a člena
v zvezi s točko a) 49.b člena in točka c) šestega odstavka
49.a člena ZSPJS). To pa pomeni, da dejansko sodnikom ni
bila ukinjena odmena za nezdružljivost njihove funkcije z opravljanjem drugih funkcij oziroma dejavnosti. Glede na navedeno
izpodbijana določba ni v neskladju z Ustavo.
Presoja tretjega odstavka 22.b člena ZSPJS (redna delovna uspešnost)
51. Predlagatelj zahteva presojo ustavnosti tretjega odstavka 22.b člena ZSPJS, kolikor se nanaša na sodnike. Ta za-
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konska določba se glasi: »Predsednik sodišča vrednoti delovne
rezultate sodnika ob smiselni uporabi kriterijev iz 29. člena
Zakona o sodniški službi.« Gre za določbo o merilih za odločanje o upravičenosti sodnika do dela plače iz naslova redne
delovne uspešnosti, ki je sicer urejeno še z drugimi določbami
22.b člena ZSPJS.
52. Predlagatelj izpodbijani ureditvi očita, da merila za nagrajevanje sodnikov po delovni uspešnosti v zakonu niso opredeljena oziroma niso opredeljena dovolj določno, pri čemer ga
moti zlasti sklicevanje na smiselno uporabo meril iz 29. člena
ZSS. Meni, da s tem ni zadoščeno zahtevi iz 125. člena Ustave, po kateri mora biti plača sodnikov določena z zakonom,
kot naj bi to izhajalo iz odločbe št. U-I-60/06. V zvezi s tem je
treba predlagatelju pojasniti, da v obravnavani zadevi ne gre
za enak primer kot v zadevi št. U-I-60/06, ko je zakonodajalec
ureditev meril za nagrajevanje sodnikov po delovni uspešnosti
prepustil ureditvi s podzakonskimi predpisi oziroma s kolektivnimi pogodbami, in na kar se je v omenjeni zadevi nanašala
ugotovitev Ustavnega sodišča, da morajo biti plače sodnikov
urejene z zakonom. Izpodbijana ureditev namreč ne odkazuje
na ureditev kriterijev za plačilo redne delovne uspešnosti s
podzakonskim aktom, temveč na smiselno uporabo kriterijev iz
29. člena ZSS, torej na drug zakon, ki takšne kriterije določa.
Očitki predlagatelja, da naj bi zaradi (zgolj) smiselne uporabe
v praksi prihajalo do različne uporabe teh kriterijev, bi bili lahko
pomembni z vidika 2. člena Ustave, iz katerega izhaja zahteva
po jasnosti oziroma določnosti zakonskih določb. Vendar so takšni očitki neutemeljeni. Napotilo na smiselno uporabo namreč
ne pomeni nič drugega kot zahtevo po razlagi predpisov, kar
pa ni v neskladju s to ustavno določbo. V zvezi s tem je neutemeljeno tudi sklicevanje predlagatelja na to, da bodo te kriterije
uporabljali različni organi. Enotna razlaga predpisov se namreč
zagotavlja v postopkih s pravnimi sredstvi, kar pomeni, da s
tem argumentom očitkov o neustavnosti izpodbijane ureditve
ni mogoče utemeljiti. Z vidika skladnosti izpodbijane ureditve
z Ustavo je neutemeljeno tudi sklicevanje predlagatelja na to,
da bi moral za določitev spornih meril zakonodajalec pooblastiti
Sodni svet, ker gre pri tem za vprašanje primernosti ureditve,
ki ne posega na ustavno raven.
53. Z vidika 125. člena Ustave bi lahko bili upoštevni
očitki predlagatelja, da med merili za nagrajevanje sodnikov po
delovni uspešnosti ni kvalitativnih meril. Kot je Ustavno sodišče
obrazložilo že v odločbi št. U-I-60/06, nagrajevanje sodnikov po
delovni uspešnosti, ki bi bilo usmerjeno zgolj v spodbujanje produktivnosti, ne bi bilo v skladu s to določbo Ustave. Vendar pa
očitki predlagatelja, da 29. člen ZSS vsebuje zgolj kvantitativna
merila, ne držijo. Člen 29 ZSS namreč med kriteriji za oceno
sodniškega dela določa tudi strokovno znanje, sposobnost
razreševanja pravnih vprašanj, varovanje ugleda sodnika in sodišča ter sposobnost ustnega in pisnega izražanja. Ob uporabi
navedenih kriterijev pa ocenjevanje sodnikovega dela ne more
biti usmerjeno zgolj v oceno števila rešenih zadev, temveč je
treba pri tem upoštevati tudi kvaliteto sodnikovega dela.
54. Glede na navedeno tretji odstavek 22.b člena ZSPJS
ni v neskladju z 2. in s 125. členom Ustave.
Presoja četrtega odstavka 22.f člena ZSPJS (delovna
uspešnost za povečan obseg dela)
55. Predlagatelj zahteva presojo ustavnosti četrtega odstavka 22.f člena ZSPJS. Gre za določbo v zvezi s plačilom
delovne uspešnosti sodnikov iz naslova povečanega obsega
dela, ki se v izpodbijanem delu glasi: »Podrobnejše pogoje,
merila in obseg plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela določi Sodni svet, ta pa morajo biti določena
tako, da se poleg števila rešenih zadev lahko upoštevajo tudi
narava, starost in vrsta zadev ter stopnja znanja in izkušenj, ki
so potrebna za odločanje.«
56. Izpodbijani določbi očita neskladje s 125. in z
2. členom Ustave, ker meril za nagrajevanje sodnikov po delovni uspešnosti ne opredeljuje z zakonom oziroma jih ne opredeljuje dovolj določno, ker plačila za povečan obseg dela ne
veže na kvalitativna merila (v smislu upravičenosti do plačila v
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odvisnosti od deleža razveljavljenih, potrjenih ali spremenjenih
sodnih odločb) in ker, upoštevaje dogovorjeni rok za dokončanje prevzetega dela, sodnikov ne varuje pred prevelikimi
pritiski v zvezi s pričakovanji glede predvidenega obsega dela.
Izpodbijani določbi očita tudi, da ne zagotavlja reševanja zadev
po vrstnem redu, kar naj bi bilo v neskladju z ustavnimi zahtevami po neodvisnem, nepristranskem in naravnem sodniku, ki
naj bi izhajale iz 23. in 125. člena Ustave. Ugotavlja, da so v
neskladju z Ustavo tudi Merila za povečan obseg dela, ki jih je
sprejel Sodni svet.
57. Kriteriji za nagrajevanje delovne uspešnosti iz naslova
povečanega obsega dela so v izpodbijani zakonski določbi
opredeljeni dovolj določno, da omogočajo podrobnejšo razčlenitev zakonske ureditve v podzakonskem aktu. Zato so
očitki o neskladju izpodbijane ureditve z 2. členom Ustave
neutemeljeni. Neutemeljen je tudi očitek o neskladju izpodbijane določbe s 125. členom Ustave, ker naj bi takšna ureditev
pomenila golo spodbujanje produktivnosti sodnikov. Pri določitvi meril za nagrajevanje iz naslova povečanega obsega dela
se morajo namreč poleg števila rešenih zadev upoštevati tudi
drugi kriteriji (narava, starost, vrsta zadev ter izkazana stopnja
znanja in izkušenj sodnika). Iz teh kriterijev izhaja jasen namen
zakonodajalca, da se pri nagrajevanju iz tega naslova ne sme
upoštevati golo število rešenih zadev, temveč tudi njihova teža
in kvaliteta sodnikovega dela. V okviru navedenih kriterijev pa
je mogoče upoštevati tudi delež razveljavljenih, potrjenih ali
spremenjenih sodnih odločb, kar bi moral biti po mnenju predlagatelja eden izmed kriterijev za presojo uspešnosti sodnikovega dela. Poleg tega iz zakonske ureditve plačila za delovno
uspešnost iz naslova povečanega obsega dela ne izhaja, da
bi se sodnik v dogovoru o povečanem obsegu dela zavezal,
da bo o zadevah, ki mu bodo na tej podlagi dodeljene v delo,
odločil v določenem roku. Navedeno torej pomeni, da so očitki
predlagatelja o neskladju četrtega odstavka 22.f člena ZSPJS
s 125. členom Ustave neutemeljeni. Morebitna neustavnost
Meril za povečan obseg dela kot podzakonskega predpisa, s
katerim je Sodni svet podrobneje razčlenil zakonsko ureditev,
pa ni predmet ustavnosodne presoje v tej zadevi.
58. Neutemeljen je tudi očitek predlagatelja o neskladju
izpodbijane določbe s 23. in s 125. členom Ustave, češ da ta
ne zagotavlja reševanja zadev po vrstnem redu, kar naj bi bilo
v neskladju z ustavnimi zahtevami po neodvisnem, nepristranskem in naravnem sodniku. Čeprav to z izpodbijano določbo
ni posebej določeno, je jasno, da uporaba instituta nagrajevanja sodnikov iz naslova povečanega obsega dela ne sme
povzročati zlorab vrstnega reda reševanja zadev. Morebitne
kršitve teh pravil, do katerih bi lahko prišlo v praksi, zato ne
morejo utemeljiti očitkov o neustavnosti izpodbijane ureditve.
Glede na to izpodbijana določba ni v neskladju z 2., s 23. in s
125. členom Ustave.
B. – V.
Presoja očitkov o nespoštovanju odločbe Ustavnega
sodišča
59. V točki E zahteve predlagatelj navaja, da se zakonodajalec ni držal stališč Ustavnega sodišča iz odločbe št. U-I-60/06,
ki se nanašajo na določbe, izpodbijane pod točkami od B do D
sklepa o prekinitvi postopka oziroma zahteve. Zato naj bi bilo
podano neskladje z načeli pravne države (2. člen Ustave) in z
načelom delitve oblasti (drugi odstavek 3. člena Ustave).
60. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-60/06 ugotovilo
neustavnost nekaterih zakonskih določb in v skladu z drugim
odstavkom 48. člena ZUstS zakonodajalcu določilo rok za njihovo odpravo. Načela pravne države (2. člen Ustave) in načelo
delitve oblasti (drugi odstavek 3. člena Ustave) zahtevajo med
drugim, da vsaka od vej oblasti izvršuje svoje pristojnosti in za
njihovo (ne)izvrševanje tudi odgovarja. Če se zakonodajalec
na odločitev Ustavnega sodišča, ki je zanj zavezujoča (tretji
odstavek 1. člena ZUstS), ne odzove v roku, ki mu ga je določilo Ustavno sodišče za odpravo ugotovljenih neustavnosti, in
neustavnosti ne poskusi odpraviti, krši 2. člen in drugi odstavek
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3. člena Ustave.13 Zakonodajalec se je na odločbo Ustavnega
sodišča odzval z novo zakonsko ureditvijo. Zato o kršitvi navedenih ustavnih določb zgolj s tega vidika ni mogoče govoriti.
Nova zakonska ureditev pa je predmet tokratne ustavnosodne
presoje – torej presoje njene skladnosti z Ustavo. Vendar je
očitno, da je zakonodajalec tudi tokrat posamezna vprašanja
uredil v neskladju z Ustavo, kar Ustavno sodišče s to odločbo
tudi ugotavlja.
B. – VI.
Presoja očitkov o neustavnosti ureditve postopka izdaje posamičnih odločb o plačah
61. Predlagatelj zahteva tudi presojo ustavnosti drugega
odstavka 3. člena, četrtega odstavka 3. člena, četrtega odstavka 3.a člena, drugega odstavka 48. člena in drugega stavka
četrtega odstavka 49.c člena kot določb, s katerimi naj bi bil
urejen postopek izdaje posamičnih odločb o določitvi plače
sodnikom ob prehodu na nov plačni sistem. Izpodbijanim določbam očita nejasnost in s tem neskladje z 2. členom in z drugim
odstavkom 120. člena Ustave, posledično pa naj bi bile te določbe tudi v neskladju s 23. in s 25. členom, s prvim odstavkom
50. člena in s 125. členom Ustave. Sklicuje se tudi na kršitev
načela prava EU o institucionalni uravnoteženosti.
62. Bistveni očitek predlagatelja izpodbijanim določbam
je, da so te nejasne. Ustavno sodišče se ob presoji teh očitkov
ni posebej ukvarjalo z vprašanjem, z vidika katere izmed navedenih ustavnih določb bi bili lahko takšni očitki pomembni.
Predpogoj za to, da je mogoče govoriti o neustavnosti predpisa
zaradi njegove nejasnosti z vidika katerekoli izmed naštetih
ustavnih določb, je, da predpisa ni mogoče razložiti z ustaljenimi metodami razlage, česar pa, kot bo obrazloženo v nadaljevanju, predlagatelj glede izpodbijanih določb ni izkazal.
63. Predlagatelj meni, da na podlagi izpodbijanih določb
ni jasno, kateri organ oziroma organi odločajo o posameznih
elementih sodnikove plače. Navaja, da je z uporabo metod
razlage mogoče ugotoviti, da mora Sodni svet ob prevedbi
sodnikom najprej izdati odločbo o uvrstitvi v plačni razred, o
vseh drugih elementih plače pa mora odločiti nek drug organ,
vendar ni jasno, kateri. Ob tem navaja, da iz drugega odstavka
48. člena ZSPJS izhaja, da mora sodniku plačo določiti delodajalec in da to ni Sodni svet. Iz navedenega izhaja, da je
predlagatelj z razlago predpisov očitno prišel do ugotovitve, da
je za izdajo odločbe o prevedbi sodnikove plače in o uvrstitvi
sodnikov v nove plačne razrede pristojen Sodni svet, o drugih
elementih sodnikove plače po ZSPJS pa bi moral odločiti
delodajalec oziroma tisti, ki v njegovem imenu izvaja pravice
oziroma obveznosti v razmerju do sodnikov. Glede na to o
nejasnosti predpisov, ki je ne bi bilo mogoče razrešiti z razlago
predpisov, ni mogoče govoriti. Očitki predlagatelja o neprimernosti izpodbijane ureditve pa so z vidika presoje njene ustavne
skladnosti brezpredmetni.
64. Enako velja glede očitkov predlagatelja o nejasnosti
ureditve v zvezi s pravnimi sredstvi, ki jih ima na voljo sodnik
zoper odločbo, s katero mu je določena plača. Glede na navedbe predlagatelja, da je pravno sredstvo zoper odločbo Sodnega
sveta urejeno v 25. členu ZSS, pravna sredstva zoper odločbe
v zvezi s plačo, izdane na podlagi ZSPJS, pa so urejena v
3.a členu ZSPJS, je očitno, da je predlagatelj tudi ureditev v
tem delu uspel razložiti. Kot izhaja iz njegovih nadaljnjih navedb, je bistvo njegovih očitkov v zvezi z izpodbijano ureditvijo
v tem, da se predlagatelj s takšno ureditvijo pravnih sredstev
ne strinja. Meni namreč, da sodnik nima pritožbe zoper odločbo o plači, temveč lahko, upoštevaje četrti odstavek 3.a člena
ZSPJS, če se z njo ne strinja, od delodajalca šele po izplačilu
plače pisno zahteva, naj ugotovi nezakonitost odločitve in
ravna v skladu z zakonom (tako, da mu izplača razliko med
izplačano in zakonito plačo). To naj bi pomenilo, da sodnik nima
učinkovitega sodnega varstva za preprečitev nezakonitega in
13 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-114/95 z dne
7. 12. 1995 (Uradni list RS, št. 8/96 in OdlUS IV, 120).
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neustavnega posega v njegovo zakonsko pravico do plače.
Očitek predlagatelja o neučinkovitosti sodnega varstva bi sicer
lahko bil pomemben z vidika prvega odstavka 23. člena Ustave,
vendar pa je sam po sebi pavšalen in ga Ustavno sodišče kot
takšnega ni moglo preizkusiti. Kolikor gre za očitek, povezan
z navedbami predlagatelja, da je na podlagi četrtega odstavka
3.a člena ZSPJS sodno varstvo zagotovljeno javnim uslužbencem, pa je mogoče ugotoviti, da se možnost vložitve tožbe v
drugem stavku te določbe res omenja le za javne uslužbence,
vendar pa predlagatelj ne pojasni, zakaj meni, da tega pravnega sredstva z uporabo analogije ne bi bilo mogoče priznati
tudi funkcionarjem.
65. Neutemeljeni so tudi očitki predlagatelja o nejasnosti
ureditve glede vprašanja, ali pritožba sodnika zoper odločbo o
plači zadrži njeno izvršitev. V zvezi s tem se namreč predlagatelj sklicuje na več zakonskih določb, pri čemer pa ne pojasni,
zakaj na njihovi podlagi ne bi mogel odločiti o tem vprašanju.
Nasprotno je zahtevo mogoče razumeti tako, da predlagatelj
meni, da pritožbe zoper plačne odločbe ob prehodu na nov
plačni sistem niso imele suspenzivnih učinkov, pa bi jih po
njegovem mnenju morale imeti. Glede na to, da v nadaljevanju ta problem izpostavlja le v zvezi z učinki takšnih pravnih
sredstev v bodoče, Ustavno sodišče teh očitkov v tej zadevi,
v kateri vlaga predlagatelj zahtevo v zvezi z obravnavo tožbe
zoper plačno odločbo, izdano ob prehodu na nov plačni režim,
ni posebej presojalo.
66. Glede na navedeno zatrjevano neskladje izpodbijanih
določb z Ustavo ni podano. Sklicevanje predlagatelja na načelo
institucionalne uravnoteženosti pa je, kot je bilo že navedeno, v
okviru presoje ustavnosti izpodbijanih določb brezpredmetno.
B. – VII.
Odločitev Ustavnega sodišča
67. Ustavno sodišče je ugotovilo, da so drugi odstavek
10. člena v zvezi s Prilogo 3 ZSPJS in četrti odstavek 5. člena
ZSPJS, kolikor se nanašata na sodnike, ter četrti odstavek
44. člena ZSS v neskladju z Ustavo (1. točka izreka). Glede
tretjega odstavka 25. člena ZSPJS, kolikor se je nanašal na
sodnike, je Ustavno sodišče na podlagi 47. člena ZUstS ugotovilo, da je bil v neskladju z Ustavo (2. točka izreka). Ker je bila
neustavnost teh določb ugotovljena že iz razlogov, navedenih
v obrazložitvi te odločbe, Ustavno sodišče ni presojalo drugih
zatrjevanih neskladij teh določb.
68. Zakon, ki je v neskladju z Ustavo, lahko Ustavno sodišče v celoti ali delno razveljavi (43. člen ZUstS). Če Ustavno
sodišče oceni, da je zakon ali drug predpis protiustaven zato,
ker določenega vprašanja, ki bi ga moral urediti, ne ureja ali ga
ureja na način, ki ne omogoča razveljavitve oziroma odprave,
sprejme o tem ugotovitveno odločbo (prvi odstavek 48. člena
ZUstS). Ustavno sodišče je v obravnavani zadevi izdalo ugotovitveno odločbo (1. točka izreka), s katerimi sta urejeni osnovna
plača sodnikov in usklajevanje sodniških plač, bi namreč pomenila, da to sploh ne bi bilo več urejeno z zakonom, zaradi česar
njihova razveljavitev ni mogoča.
69. Odločba Ustavnega sodišča v tem primeru pomeni,
da se bo morala do izdaje novih plačnih predpisov, s katerimi
bo moral zakonodajalec odpraviti ugotovljene neustavnosti,
še naprej uporabljati izpodbijana plačna ureditev. Določitev
načina izvršitve po drugem odstavku 40. člena ZUstS na način,
kot ga je Ustavno sodišče določilo v odločbi št. U-I-60/06, ko
je podaljšalo uporabo prejšnje plačne ureditve, namreč v tej
zadevi, ko se je nova ureditev že začela uporabljati, ni mogoča.
Prav tako ni mogoče, da bi Ustavno sodišče za čas do odprave
ugotovljenih neustavnosti samo uredilo vprašanja v zvezi z
ureditvijo sodniških plač, na katera se nanašajo ugotovitve o
neustavnosti.
70. Da bi ugotovljeno neustavno stanje trajalo čim manj
časa, je Ustavno sodišče zakonodajalcu določilo najkrajši možni rok, v katerem bo lahko zakonodajalec po presoji Ustavnega sodišča z gotovostjo odpravil ugotovljene neustavnosti.
Odločilo je, da mora zakonodajalec ugotovljene neustavnosti
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odpraviti v roku šestih mesecev (3. točka izreka). Upoštevalo
je, da bo obravnavana problematika že tretjič zaporedoma
predmet zakonodajnega urejanja in bo zato za pripravo in
sprejem nove ureditve potrebno manj časa. Pri tem Ustavno
sodišče opozarja, da bosta morala predlagatelj zakona in zakonodajalec v postopku sprejemanja zakona zaradi odprave
ugotovljenih neustavnosti zagotoviti sodelovanje sodnikov, saj
gre za zakonsko ureditev, ki ureja njihov položaj (71. točka
obrazložitve odločbe št. U-I-60/06).
71. Glede določb drugega in četrtega odstavka 3. člena,
četrtega odstavka 3.a člena, tretjega odstavka 23. člena, drugega odstavka 48. člena in drugega stavka četrtega odstavka
49.c člena ZSPJS, kolikor se nanašajo na sodnike, ter tretjega
odstavka 22.b člena in četrtega odstavka 22.f člena tega zakona je Ustavno sodišče odločilo, da niso v neskladju z Ustavo
(4. točka izreka).
C.
72. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21., 47. in 48. člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS,
št. 86/07) v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in
sodniki mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar,
dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno,
razen glede prve alineje 1. točke izreka, glede katere je odločbo
sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik
Mozetič, ki je dal odklonilno ločeno mnenje. Sodnica Klampfer
je dala pritrdilno ločeno mnenje.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik
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Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek
14. člena in drugi odstavek 14.a člena Zakona
o gasilstvu nista v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-61/06-14
Datum: 11. 12. 2008

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije, Ljubljana, ki ga zastopa Vida Mali Lemut, odvetnica v Ajdovščini,
na seji 11. decembra 2008

o d l o č i l o:
Tretji odstavek 14. člena in drugi odstavek 14.a člena
Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93, 28/2000, 91/05 in
113/05 – ur. p. b.) nista v neskladju z Ustavo.

Obrazložitev
A.
1. Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije zahteva presojo ustavnosti tretjega odstavka 14. člena Zakona o gasilstvu
(v nadaljevanju ZGaS), ki določa, kdaj je možno poklicnemu
gasilcu odpovedati pogodbo o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti. Izpodbijani določbi očita neskladje s 4. členom Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 158 o prenehanju
delovnega razmerja na pobudo delodajalca (Uradni list SFRJ,
MP, št. 4/84, Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Unesca, mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem prometu,
konvencij MOD, konvencij mednarodne pomorske organiza-
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cije, carinskih konvencij in nekaterih drugih mednarodnih večstranskih pogodb, Uradni list RS, št. 54/92, MP, št. 15/92 – v
nadaljevanju Konvencija MOD št. 158) in z 8. členom Ustave.
Zakonodajalec naj ne bi upošteval, da je nesposobnost poklicnega gasilca za opravljanje njegovega dela lahko tudi prehodne narave. Za resen razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi
iz razloga nesposobnosti je treba po mnenju predlagatelja šteti
le tako pomemben, resen, utemeljen razlog, ki trajno onemogoča nadaljevanje delovnega razmerja. Odpoved delovnega
razmerja naj bi bilo zato skrajno sredstvo, ki se uporabi le, če
se ne more poseči po milejših ukrepih za ohranitev zaposlitve.
Predlagatelj izpodbija tudi 14.a člen ZGaS, ki omejuje pravico
do kolektivnega dogovarjanja za pravice in obveznosti poklicnih
gasilcev, določeno z ZGaS in Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94 in nasl. – v
nadaljevanju ZVNDN). Meni, da izpodbijana določba omejuje in
praktično onemogoča eno temeljnih nalog sindikata – varstvo
ekonomskih in socialnih interesov delavcev. Zakonodajalcu
očita, da je prekomerno posegel v akcijsko svobodo sindikata.
Zatrjuje neskladje z 2. in s 76. členom Ustave ter s Konvencijo
MOD št. 87 o sindikalnih svoboščinah in varstvu sindikalnih
pravic (Uradni list FNRJ, št. 8/58, Akt o notifikaciji nasledstva,
Uradni list RS, št. 54/92, MP, št. 15/92 – v nadaljevanju Konvencija MOD št. 87), po kateri se z nacionalno zakonodajo ne
sme ogrožati ali kakorkoli neutemeljeno omejevati sindikalnih
pravic.
2. Državni zbor meni, da zatrjevana neustavnost izpodbijanih določb ni izkazana. S tretjim odstavkom 14. člena ZGaS
je zaradi specifičnosti in zahtevnosti opravljanja gasilske službe
kot pogoj določen predpisan preizkus psihofizične sposobnosti. Ta preizkus ter zdravniški pregled se opravljata periodično
tudi v času delovnega razmerja, kar pomeni, da mora poklicni
gasilec zaradi narave svojega dela oba pogoja izpolnjevati ves
čas trajanja delovnega razmerja. Če se pri preizkusu psihofizične sposobnosti in zdravniškem pregledu ugotovi, da poklicni gasilec ni več sposoben za svoje delo, mora delodajalec
najprej preveriti, ali ga je mogoče zaposliti pod spremenjenimi
pogoji. Če te možnosti ni, se poklicnemu gasilcu pogodba o
zaposlitvi odpove. Meni, da je neizpolnjevanje pogoja psihofizične sposobnosti in zdravstvene zmožnosti, kar onemogoča
nadaljevanje delovnega razmerja, po svoji naravi resen in
utemeljen razlog za odpoved delovnega razmerja. Navedena
ureditev je po mnenju Državnega zbora v skladu z Zakonom o
delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in nasl. – v nadaljevanju ZDR), spoštuje načelo varstva zaposlitve in je skladna
z zahtevami iz 4. člena Konvencije MOD št. 158. Glede drugega odstavka 14.a člena ZGaS pa Državni zbor poudarja, da
ZGaS in ZVNDN urejata le tiste posebne pravice in obveznosti
poklicnih gasilcev, ki so neposredno povezane s specifičnostjo
in zahtevnostjo opravljanja gasilske službe ter so nujne za
zagotovitev učinkovitosti opravljanja gasilske službe. Prisilna
narava teh določb je torej določena zaradi varstva javnega
interesa, saj omogoča učinkovito opravljanje gasilske službe,
ki je obvezna javna služba, in s tem učinkovito delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enega
od podsistemov nacionalne varnosti. Zato meni, da gre za
ustavno dopustno omejevanje kolektivnega dogovarjanja. Ta
omejitev pa je tudi skladna z načelom sorazmernosti, ker se
prepoved kolektivnega dogovarjanja nanaša le na tiste pravice
in obveznosti poklicnih gasilcev, določene z ZGaS in ZVNDN,
medtem ko glede drugih pravic in obveznosti poklicnih gasilcev,
določenih v splošnih predpisih in kolektivni pogodbi za javni
sektor, te prepovedi ni.
3. Po mnenju Vlade do skrajnih posledic iz tretjega odstavka 14. člena ZGaS ne more priti zaradi določenih prehodnih sprememb v psihofizičnem stanju poklicnega gasilca. Preizkus psihofizične sposobnosti in zdravniški pregledi poklicnih
gasilcev se namreč izvajajo vsako peto leto. Če je ugotovljena
nesposobnost poklicnega gasilca za opravljanje svojega dela,
je zagotovljena tudi postopnost ukrepov. Glede izpodbijanega
drugega odstavka 14.a člena ZGaS pa Vlada navaja, da je
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bila ta določba vključena v zakon na pobudo Zveze svobodnih
sindikatov Slovenije. Poudarja, da ZGaS ureja pravice in obveznosti poklicnih gasilcev, ki so neposredno povezane z naravo,
organizacijo in potrebami gasilske službe (javni interes) in jih že
iz tega razloga s kolektivnimi pogodbami ni mogoče urejati drugače oziroma ugodneje, saj bi s tem lahko izgubile svoj namen.
Ob tem navaja, da so navedene določbe ZGaS po svoji naravi
kogentne in jih kolektivna pogodba tudi iz tega razloga ne more
spreminjati ali urejati drugače. Izpodbijana ureditev ne posega
prekomerno v akcijsko svobodo sindikata, saj omejuje le manjši
del pravic in obveznosti poklicnih gasilcev, v vsem preostalem
delu pa akcijska svoboda ni omejena oziroma je omejena, kot
to velja za celoten uslužbenski sistem oziroma kot to določajo
splošni delovnopravni predpisi.
4. Odgovor Državnega zbora in mnenje Vlade sta bila
poslana predlagatelju, ki nanju ni odgovoril.
B. – I.
5. Sindikatu poklicnih gasilcev Slovenije je Ustavno sodišče priznalo status predlagatelja. Na podlagi osme alineje
prvega odstavka 23. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 15/94 – ZUstS/94), ki je veljala v času, ko je omenjeni Sindikat vložil zahtevo, je lahko imel položaj predlagatelja v
postopku le reprezentativni sindikat za območje države, če so
bile ogrožene pravice delavcev. Vendar pa se je z uveljavitvijo
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 51/07 – v nadaljevanju ZUstS-A)
ta ureditev spremenila, tako da lahko zahtevo v skladu z enajsto alinejo prvega odstavka 23.a člena Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju
ZUstS), če so ogrožene pravice delavcev, vloži tudi reprezentativni sindikat za območje države za posamezno dejavnost
ali poklic. Skladno s prvim odstavkom 38. člena ZUstS-A se
postopki v zadevah, v katerih do uveljavitve tega zakona Ustavno sodišče še ni odločilo, po njegovi uveljavitvi nadaljujejo po
določbah tega zakona. Iz priložene kopije odločbe Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve št. 121-02-0047/93-003
z dne 8. 3. 1999 izhaja, da je Sindikat poklicnega gasilstva
Slovenije reprezentativni sindikat v poklicu. Z izpodbijano ureditvijo (odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi nesposobnosti in
omejitev pravice do kolektivnega pogajanja) so lahko ogrožene
pravice delavcev.
B. – II.
Presoja tretjega odstavka 14. člena ZGas
6. Tretji odstavek 14. člena ZGas določa: »Če je bilo pri
preizkusu psihofizičnih sposobnosti in zdravniškem pregledu
iz prvega odstavka tega člena ugotovljeno, da poklicni gasilec
ni sposoben za opravljanje svojega dela, je delodajalec dolžan
preveriti, ali ga je mogoče zaposliti pod spremenjenimi okoliščinami, in mu ponuditi novo pogodbo o zaposlitvi, oziroma če
to ni mogoče, se mu odpove pogodba o zaposlitvi iz razloga
nesposobnosti.« Predlagatelj zatrjuje neskladje izpodbijane
določbe s 4. členom Konvencije MOD št. 158 in posledično z
8. členom Ustave. Ta med drugim določa, da morajo biti zakoni
in drugi predpisi v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo
Slovenijo.
7. Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba, katere trajno in nemoteno opravljanje zagotavljajo občine in država, in
humanitarna dejavnost, ki se izvaja v javnem interesu (2. člen
ZGas). Naloge gasilstva izvajajo gasilske organizacije: prostovoljna gasilska društva in njihove enote, gasilske zveze,
poklicne gasilske enote, organizirane kot javni zavodi, režijski
obrati ali druge organizacijske oblike, ki poklicno opravljajo
gasilsko službo (15. točka 5. člena ZGas). Za delovna razmerja poklicnih gasilcev (delavcev v poklicni gasilski enoti ali
v poklicnem jedru druge gasilske enote oziroma delavcev, ki
opravljajo operativne naloge gasilstva v gospodarski družbi,
zavodu ali drugi organizaciji) veljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja javnih uslužbencev, kolektivna pogodba za javni
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sektor in kolektivna pogodba dejavnosti, če z ZGas ali ZVNDN
posamezno vprašanje ni urejeno drugače (3. točka 5. člena
in prvi odstavek 14.a člena ZGas). Za javne uslužbence, ki
opravljajo naloge javne službe, veljajo določbe prvega dela
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in nasl.
– v nadaljevanju ZJU), ki urejajo skupna načela in druga
skupna vprašanja sistema javnih uslužbencev (prvi odstavek
2. člena ZJU). V skladu z določbo prvega odstavka 5. člena
ZJU veljajo za delovna razmerja poklicnih gasilcev določbe
ZDR in kolektivne pogodbe, če poseben zakon ne določa
drugače. Da namen zakonodajalca ni bil v izenačitvi pravic in
dolžnosti poklicnih gasilcev s pravicami in dolžnostmi javnih
uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti,
za katere veljajo posebne določbe drugega dela ZJU, potrjuje
tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
gasilstvu – ZGas-B (Poročevalec, št. 39/05, stran 15, 61, 63),
v katerem zakonodajalec pojasnjuje, da predlagane rešitve temeljijo na načelni izenačitvi pravic in dolžnosti, ne glede na to,
kje so poklicni gasilci zaposleni, in na urejanju delovnih razmerij
poklicnih gasilcev s splošnimi predpisi, ki veljajo za javni sektor,
ter s kolektivno pogodbo dejavnosti, razen glede vprašanj, ki
se zaradi narave in posebnih zahtev gasilske službe urejajo z
ZGas oziroma ZVNDN.
8. ZGas je posebni zakon, ki predpisuje pogoje za poklicno opravljanje nalog gasilstva. Psihofizična sposobnost je
pogoj, ki ga mora izpolnjevati poklicni gasilec ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi in med njenim trajanjem. Na podlagi 3. točke
prvega odstavka 13. člena ZGas je preizkus psihofizične sposobnosti poseben pogoj za sklenitev delovnega razmerja: kandidat za poklicnega gasilca mora izkazati, da je uspešno opravil
predpisani preizkus psihofizične sposobnosti. Določba prvega
odstavka 14. člena ZGas nalaga poklicnemu gasilcu, da periodično opravlja predpisane preizkuse psihofizičnih sposobnosti
in zdravniške preglede, kar pomeni, da mora poklicni gasilec
tudi med trajanjem delovnega razmerja izkazovati psihofizično
sposobnost. Določbi drugega in tretjega odstavka 14. člena
ZGas urejata situacijo, ko je bilo pri preizkusu psihofizičnih sposobnosti in zdravniškem pregledu ugotovljeno, da poklicni gasilec ni (več) sposoben za opravljanje svojega dela. Po določbi
drugega odstavka 14. člena ZGas mora delodajalec poklicnega
gasilca prerazporediti na delovno mesto, ki ustreza njegovim
psihofizičnim in zdravstvenim sposobnostim. Po izpodbijanem
tretjem odstavku 14. člena ZGas, ki je bil uveljavljen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu (Uradni
list RS, št. 91/05 – ZGas-B), pa mora delodajalec preveriti,
ali je mogoče poklicnega gasilca zaposliti pod spremenjenimi
okoliščinami in mu ponuditi novo pogodbo o zaposlitvi, če to ni
mogoče, pa mu odpovedati pogodbo o zaposlitvi.
9. Konvencija MOD št. 158 ureja vprašanje varstva zaposlitve, in sicer varstvo delavca pred neutemeljeno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca. Člen 4 Konvencije MOD št. 158 z generalno klavzulo določa, da delavcu
delovno razmerje ne preneha, če za to ni resnega razloga v
zvezi s sposobnostjo ali z obnašanjem delavca ali v zvezi z
operativnimi potrebami podjetja, ustanove ali službe; v 5. in
6. členu pa izrecno našteva, katere okoliščine ne morejo biti
resen razlog za prenehanje delovnega razmerja. Kdaj se
Ti so:
– članstvo v sindikatu ali udeležba pri dejavnostih sindikata
izven delovnega časa ali v delovnem času, če za to da soglasje
delodajalec,
– potegovanje za funkcijo delavskega predstavnika oziroma
sedanje ali prejšnje nastopanje v tem statusu,
– vložitev pritožbe ali udeležba v postopku zoper delodajalca
zaradi zatrjevane kršitve zakonov ali predpisov ali obračanje na
pristojne upravne organe oblasti,
– rasa, barva, spol, zakonski stan, družinske obveznosti,
nosečnost, veroizpoved, politično mnenje, nacionalna pripadnost
ali socialno poreklo,
– odsotnost z dela med porodniškim dopustom,
– začasna odsotnost z dela zaradi bolezni ali poškodbe.
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šteje, da je podan resen razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca, je odvisno od tega, ali posamezen
razlog izpolnjuje vsebinske zahteve iz 4. člena Konvencije
MOD št. 158, kar je zakonodajalec upošteval pri določitvi
razlogov za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu s
strani delodajalca. V prvem odstavku 88. člena ZDR so kot
utemeljeni razlogi, ki upravičujejo redno odpoved, določeni: poslovni razlog, razlog nesposobnosti, krivdni razlog in
nezmožnost za delo. Razlog nesposobnosti po drugi alineji
prvega odstavka 88. člena ZDR je nedoseganje pričakovanih
delovnih rezultatov, ker delavec dela ne opravlja pravočasno,
strokovno in kvalitetno (subjektivna nesposobnost), ter kot
neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, določenih z
zakoni in drugimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona (objektivna nesposobnost), in zato delavec ne izpolnjuje oziroma
ne more izpolnjevati pogodbenih ali drugih obveznosti iz
delovnega razmerja. V primeru izpodbijane določbe gre torej
za objektivno nesposobnost delavca.
10. Z izpodbijano določbo tretjega odstavka 14. člena
ZGas je zakonodajalec določil, da je nesposobnost, ki izvira iz
neizpolnjevanja predpisanega pogoja psihofizične sposobnosti, okoliščina, ki ne dovoljuje nadaljevanja dela pod nespremenjenimi pogoji pogodbe o zaposlitvi. Ker poklicni gasilec
ne izpolnjuje (več) predpisanih pogojev za opravljanje dela,
je s tem po oceni Ustavnega sodišča podan resen razlog,
povezan s sposobnostjo delavca v smislu 4. člena Konvencije
MOD št. 158, da je mogoče odpovedati pogodbo o zaposlitvi.
Neizpolnjevanje predpisanega pogoja za opravljanje dela je
namreč razlog, da poklicni gasilec objektivno ne more več
izpolnjevati pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega
razmerja, kar pomeni, da ni mogoče nadaljevanje dela pod
pogoji iz pogodbe o zaposlitvi. Ugotovitev, da je podana
objektivna nesposobnost, po izpodbijani določbi ZGas tudi ni
odvisna od volje delodajalca. Glede na navedeno tretji odstavek 14. člena ZGas ni v neskladju s Konvencijo MOD št. 158
in z 8. členom Ustave.
11. Tudi ni utemeljen očitek predlagatelja, da zakonodajalec pri izpodbijani ureditvi ni upošteval temeljnega delovnopravnega načela, da je odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani
delodajalca skrajno sredstvo (načelo ultima ratio). V skladu z
navedenim načelom je odpoved pogodbe o zaposlitvi skrajni
ukrep, ki je dopusten le, če ni mogoče nadaljevanje delovnega
razmerja med strankama, če torej ni mogoče poseči po milejših
ukrepih, pri katerih se ohrani zaposlitev. To načelo konkretizira
izpodbijana določba. Delodajalca zavezuje, da najprej preveri,
ali je mogoče nadaljevati zaposlitev pod spremenjenimi okoliščinami. Delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi iz
razloga nesposobnosti le, če ni možnosti, da bi poklicnemu
gasilcu ponudil novo pogodbo o zaposlitvi, s katero bi mu ponudil delo na delovnem mestu, ki glede na ugotovitev, da ni več
sposoben za poklicno opravljanje operativnih nalog gasilstva,
ustreza njegovim zdravstvenim in psihofizičnim sposobnostim.
Takšna ureditev je po oceni Ustavnega sodišča skladna z načelom ultima ratio. Ker razporeditev, ki jo ureja drugi odstavek
14. člena ZGas, ni združljiva s pogodbenim načelom delovnega
razmerja, kot ga je vzpostavil ZDR, je zaradi poznejše drugačne ureditve ta določba prenehala veljati. Izpodbijana določba
tretjega odstavka 14. člena ZGas pa celovito ureja dolžnosti delodajalca v primeru ugotovitve, da poklicni gasilec ne izpolnjuje
več zakonskih pogojev za opravljanje svojega dela. Iz navedb
udeležencev v postopku pa ne izhaja, da bi takšna ureditev
povzročila pravno nejasnost.
 B. Kresal, Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem, GV
Založba, Ljubljana 2008, str. 413. Tako tudi M. Klampfer, Postopek pred odpovedjo s strani delodajalca, Delavci in delodajalci
št. 2/2003, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,
str. 192.
 Razporeditev je delovnopravni institut, ki ga ZDR ne pozna
več. Značilnost tega instituta je bila, da je delodajalec lahko z enostranskimi sklepi prerazporejal delavce, če so za to bili izpolnjeni
pogoji.
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Presoja drugega odstavka 14.a člena ZGas
12. Drugi odstavek 14.a člena ZGas določa: »S kolektivno
pogodbo dejavnosti pravic in obveznosti poklicnih gasilcev,
ki jih določa ta zakon ali zakon o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami, ni mogoče urediti drugače ali ugodneje.«
Predlagatelj zatrjuje neskladje izpodbijane določbe z 2. in s
76. členom Ustave ter s Konvencijo MOD št. 87. Meni, da izpodbijana določba prekomerno posega v akcijsko svobodo
predlagatelja in mu onemogoča izvajanje ene od njegovih
temeljnih nalog, tj. varstva ekonomskih in socialnih interesov
delavcev v smislu izboljšanja položaja ter pravic delavcev, ki jih
predlagatelj zastopa.
13. Člen 76 Ustave določa, da je ustanavljanje in delovanje sindikatov ter včlanjevanje vanje svobodno. V področje
navedene pravice oziroma svoboščine sodi tudi pravica do
kolektivnega pogajanja. Pravica do kolektivnega pogajanja
temelji na svobodnem in prostovoljnem sklepanju kolektivnih
pogodb ter na avtonomiji pogodbenih strank. Omejevanje
te pravice bodisi na subjektivni bodisi objektivni podlagi zato
pomeni poseg v to pravico. V primeru izpodbijane določbe je
zakonodajalec izvzel iz vsebine kolektivnega pogajanja pravice in obveznosti poklicnih gasilcev, ki jih določa ZGas oziroma
ZVNDN, kar pomeni, da je posegel v to pravico.
14. Posegi v človekove pravice ali temeljne svoboščine so
po ustaljeni ustavnosodni presoji dopustni, če so v skladu z načelom sorazmernosti. Presojo, ali je poseg v človekovo pravico
dopusten, opravi Ustavno sodišče na podlagi t. i. strogega testa
sorazmernosti (glej odločbo št. U-I-18/02 z dne 24. 10. 2003, Uradni list RS, št. 108/03 in OdlUS XII, 86). Pri tem upošteva, da se
po določbi tretjega odstavka 15. člena Ustave človekove pravice in
temeljne svoboščine lahko omejijo v primerih, ko jih določa Ustava, in zaradi pravic drugih oziroma zaradi javne koristi. Ustavno
sodišče mora najprej ugotoviti (presoditi), ali je zakonodajalec
zasledoval ustavno dopusten cilj. Ob ugotovitvi, da poseg zasleduje ustavno dopusten cilj in da s tega vidika torej ni nedopusten,
je treba vselej oceniti še, ali je ta v skladu z načeli pravne države
(2. člen Ustave), in sicer s tistim izmed teh načel, ki prepoveduje
prekomerne posege (splošno načelo sorazmernosti). Oceno, ali
ne gre morda za prekomeren poseg, opravi Ustavno sodišče na
podlagi t. i. strogega testa sorazmernosti. Ta test obsega presojo
treh vidikov: 1) ali je poseg sploh nujen (potreben) za dosego zasledovanega cilja; 2) ali je ocenjevani poseg primeren za dosego
zasledovanega cilja v tem smislu, da je ta cilj s posegom dejansko
mogoče doseči; 3) ali je teža posledic ocenjevanega posega v prizadeto človekovo pravico proporcionalna koristim, ki bodo zaradi
posega nastale (načelo sorazmernosti v ožjem pomenu oziroma
načelo proporcionalnosti). Le če poseg prestane vse tri vidike
testa, je ustavno dopusten.
15. Specialne delovnopravne določbe, ki se nanašajo
na položaj poklicnega gasilca, so urejene v določbah 13. do
15. člena ZGaS. Gre za določbe, ki se nanašajo na pogoje za
 Prim. M. Blaha v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike
Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije,
Ljubljana 2002, str. 750.
 Pomemben vidik sindikalne svobode je pravica do kolektivnega pogajanja, ki temelji na svobodnem in prostovoljnem
sklepanju kolektivnih pogodb ter avtonomiji pogodbenih strank. K
razvoju te pravice je veliko prispevala MOD. Že na podlagi Konvencije MOD št. 87 je delavcem in delodajalcem zagotovljeno, da
lahko brez nepotrebnih ovir ustanavljajo svoje organizacije in se
vanje svobodno včlanjujejo. Nadgradnja te konvencije je Konvencija MOD št. 98 o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega dogovarjanja (Uradni list FLRJ, št. 11/58), ki spodbuja razvoj
postopkov prostovoljnega dogovarjanja s kolektivnimi pogodbami,
sklenjenimi med delodajalci in njihovimi organizacijami ter delavci
in organizacijami delavcev, s katerimi se urejajo delovni pogoji. Dopolnitev te konvencije pa je Konvencija MOD št. 154 o spodbujanju
kolektivnega pogajanja (Uradni list RS, št. 121/05, MP, št. 22/05), ki
določa, da ukrepi, sprejeti za spodbujanje kolektivnega pogajanja,
ne smejo biti zasnovani ali uporabljeni tako, da bi lahko ovirali svobodo kolektivnega pogajanja. Pravica do kolektivnega pogajanja
ima tudi na ravni EU status temeljne pravice.
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vstop in poklicno opravljanje gasilske službe ter na posebne pogoje dela, v katerih so poklicni gasilci dolžni opravljati svoje delo
(delo v delovnem času, ki je za poklicne gasilce manj ugoden,
delo v manj ugodnih pogojih dela, nevarnostih ali s posebnimi
obremenitvami). Državni zbor in Vlada poudarjata, da so navedene določbe prisilne narave zaradi varstva javnega interesa, ki
se odraža v zagotovitvi učinkovitosti opravljanja gasilske službe.
Po oceni Ustavnega sodišča zakonodajalec z izpodbijano ureditvijo zasleduje ta ustavno dopusten cilj. Dopustnost omejevanja
pogodbene avtonomije na področju kolektivnega pogajanja s
prisilnimi določbami je torej utemeljena z javno koristjo, tj. s potrebo po zagotavljanju nemotenega in učinkovitega opravljanja
gasilske službe kot dela sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prav tako je obravnavani poseg zakonodajalca
nujen in primeren (ukrep) za zagotovitev zasledovanega cilja. Po
oceni Ustavnega sodišča tudi ne gre za poseg, ki bi prekomerno
posegel v pravice predlagatelja. Omejitev kolektivnega pogajanja se nanaša le na tiste določbe prisilne narave, ki urejajo
pravice in obveznosti poklicnega gasilca, neposredno povezane
s specifičnostjo in z zahtevnostjo opravljanja gasilske službe
(razporeditev delovnega časa, delo v izmenah, dežurstvo itd.) ter
so nujne za zagotovitev učinkovitosti opravljanja gasilske službe.
Za druge pravice in obveznosti poklicnega gasilca, določene v
splošnih delovnih pravnih predpisih in kolektivni pogodbi za javni
sektor, te prepovedi ni.
16. Glede na navedeno izpodbijana zakonska ureditev ni
v neskladju s 76. členom Ustave. Iz navedenih razlogov tudi ni
v neskladju z 2. členom Ustave in s Konvencijo MOD št. 87.
C.
17. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice
in sodniki mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar,
dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
5339.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov

Na podlagi 9. točke 109. člena v zvezi s 140. členom in z
8. točko 139. člena in na podlagi 2. točke 256. člena Zakona o
zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 9/07, 102/07 in 69/08) izdaja Agencija za zavarovalni
nadzor

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov
1. člen
V drugem stavku drugega odstavka 2. člena Sklepa o
pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov (Uradni list RS,
 Pravice in obveznosti poklicnih gasilcev, ki izhajajo iz ZGas,
se nanašajo na posebne pogoje dela, zavarovanje za primer
smrti, invalidnosti ter pravica do priznavanja zavarovalne dobe s
povečanjem oziroma obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (14.a člen), delo v izmenah (14.b člen), dežurstvo ter izraba
letnega dopusta (14.c člen) in stavka (15. člen). ZVNDN pa ureja
še pravico do dodatnega dopusta (prvi odstavek 106.d člena) ter
pravico poklicnega gasilca do brezplačne pravne pomoči (drugi
odstavek 106.e člena).
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št. 125/06 in 118/07; v nadaljevanju Sklep) se za besedilom
»Zavarovalnice morajo« doda besedilo »na letnem nivoju«.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena Sklepa se za besedilom
»... predpisani z obrazci od St-1/A do St-19/A« doda besedilo
», St-50/A«.
3. člen
V drugem odstavku 2. člena Sklepa se za besedilom »Zavarovalnica mora obrazce St-1/A do St-19/A« doda besedilo
», St-50/A«.
4. člen
V 2. členu Sklepa se doda tretji odstavek:
»(3) Prejšnji odstavek ne velja za pozavarovalnice.«.
5. člen
V tretjem odstavku 3. člena Sklepa se za besedilom »Zavarovalnice morajo« doda besedilo »za obdobja navedena v
prvem odstavku tega člena«.
6. člen
Izbriše se četrti odstavek 3. člena Sklepa.
7. člen
V 4. členu se doda nov tretji odstavek:
»(3) V obrazcih od St-1 do St-20 ter v obrazcih od St-1/A
do St-19/A se postavke Število polic (Število zavarovancev,
Število zavarovanj) nanašajo na v obdobju sklenjeno število
polic (število zavarovancev, število zavarovanj).«
8. člen
Obrazce St-2, St-2/A, St-9, St-9/A, St-10, St-10/A, St-13,
St-13/A, St-14, St-14/A, St-15, St-15/A, St-16, St-16/A, St-18,
St-18/A, St-19, St-19/A, St-20, St-29, St-37 in St-38, ki so priloga Sklepa in so njegov sestavni del, se nadomesti z obrazci,
ki so priloga tega sklepa.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Zavarovalnice prvič poročajo po določbah tega sklepa po stanju na dan 31. 3. 2009 in za obdobje
od 1. 1. 2009 do 31. 3. 2009.
Ljubljana, dne 15. decembra 2008
EVA 2008-1611-0163
Predsednik Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.

Priloge

Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih zunaj R Slovenije

Druga dodatna in vzporedna zdravstvena zavarovanja po doloþilih 3. in 4. odstavka 61. þlena ZZVZZ

Vsa druga zdravstvena zavarovanja

4

5

6

______________, dne _____20___

* ne vsebuje cenilnih stroškov

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje po doloþilih 12. odstavka 14. þlena Zzavar

Nadomestno zdravstveno zavarovanje po doloþilih 2. odstavka 61. þlena ZZVZZ

2

b

Zavarovanje

3

SKUPAJ (2 do 6)

1

a

Zap. št.
vrstice

Obdobje:
Poslovno leto:

Zdravstveno zavarovanje

Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

Zavarovalnica:

Žig

1

polic
2

zavarovancev

Število

Zavarovanja

3

Obraþunana
zavarovalna
premija

Sestavil:

4

SKUPAJ
(5 + 6)

povraþilo
stroškov
zdravljenja
5

Število škod

6

drugo

Zneski v EUR

7

Odg. delavec:

8

povraþilo stroškov
zdravljenja

9

drugo

Obraþunana kosmata zavarovalnina *
SKUPAJ
(8 + 9)

Škode

St-2
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Druga dodatna in vzporedna zdravstvena zavarovanja po doloþilih 3. in 4. odstavka 61. þlena ZZVZZ

Vsa druga zdravstvena zavarovanja

5

6

______________, dne _____20___

* ne vsebuje cenilnih stroškov

Nadomestno zdravstveno zavarovanje po doloþilih 2. odstavka 61. þlena ZZVZZ

Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih zunaj R Slovenije

4

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje po doloþilih 12. odstavka 14. þlena Zzavar

3

2

b

SKUPAJ (2 do 6)

1

a

Zavarovanje

Žig

1

polic
2

zavarovancev

Število

3

Obraþunana
zavarovalna
premija

Sestavil:

4

SKUPAJ
(5 + 6)
5

povraþilo
stroškov
zdravljenja

Število škod

6

drugo

Zneski v EUR

7

SKUPAJ
(8 + 9)

Odg. delavec:

8

povraþilo
stroškov
zdravljenja

9

drugo

Obraþunana kosmata zavarovalnina *

Škode

Št.

Zap. št.
vrstice

Zavarovanja

St-2/A

16086 /

Obdobje:
Poslovno leto:

Zdravstveno zavarovanje

Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Naþin opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:
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Zavarovanje posevkov in plodov

Zavarovanje živali

Zavarovanje domske asistence

Zavarovanje opreme v zakupu (leasing)

Kombinirana premoženjska zavarovanja

Zavarovanje blaga pred mehanskimi poškodbami

Zavarovanje opreme za distribucijo in sprejem satelitske in kabelske TV

Turistiþno zavarovanje

Vsa ostala druga škodna zavarovanja

15

16

17

18

19

20

21

22

Sestavil:

Obraþunana zavarovalna
premija
2

Odg. delavec:

3

Število škod

Zneski v EUR
Obraþunana kosmata
zavarovalnina *
4

Škode
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______________, dne _____20___

Žig:

Zavarovanje stekla

14

Število
zavarovanj
1

Zavarovanja

St-9

Št.

* ne vsebuje cenilnih stroškov

Zavarovanje nevarnosti vloma in ropa

13

Zavarovanje blaga v hladilnicah

8

Zavarovanje nevarnosti v PTT prometu

Zavarovanje raþunalnikov

7

12

Zavarovanje filmske proizvodnje

6

11

Montažno zavarovanje

5

Stanovanjsko zavarovanje

Gradbeno zavarovanje

4

Zavarovanje rudnikov

Strojelomno zavarovanje opreme elektrogospodarskih podjetij

3

10

Strojelomno zavarovanje

2

9

SKUPAJ (2 do 22)

b

Zavarovanje

1

a

Zap. št.
vrstice

Obdobje:
Poslovno leto:

Drugo škodno zavarovanje

Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

Zavarovalnica:
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Zavarovanje stekla

Zavarovanje posevkov in plodov

Zavarovanje živali

Zavarovanje domske asistence

Zavarovanje opreme v zakupu (leasing)

Kombinirana premoženjska zavarovanja

Zavarovanje blaga pred mehanskimi poškodbami

Zavarovanje opreme za distribucijo in sprejem satelitske in kabelske TV

Turistiþno zavarovanje

Vsa ostala druga škodna zavarovanja

14

15

16

17

18

19

20

21

22

______________, dne _____20___

Žig:

Zavarovanje nevarnosti vloma in ropa

13

Sestavil:

Število
zavarovanj
1

Obraþunana zavarovalna
premija
2

Odg. delavec:

3

Število škod

Obraþunana kosmata
zavarovalnina *
4

Zneski v EUR
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* ne vsebuje cenilnih stroškov

Zavarovanje nevarnosti v PTT prometu

Zavarovanje blaga v hladilnicah

8

12

Zavarovanje raþunalnikov

7

11

Zavarovanje filmske proizvodnje

6

Stanovanjsko zavarovanje

Montažno zavarovanje

5

Zavarovanje rudnikov

Gradbeno zavarovanje

4

10

Strojelomno zavarovanje opreme elektrogospodarskih podjetij

3

9

Strojelomno zavarovanje

2

b

SKUPAJ (2 do 22)

1

a

Zavarovanje

Škode

Št.

Zap. št.
vrstice

Zavarovanja

St-9/A
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Obdobje:
Poslovno leto:

Drugo škodno zavarovanje

Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Naþin opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

Stran
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Zavarov. prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu

Zavarovanje odgovornosti v železniškem prometu

Vsa druga zavarovanja odgovornosti pri uporabi motornih vozil

3

4

5

______________, dne _____20___

Žig:

Zavarovanje lastnikov cestnih motornih vozil proti odgovornosti za škodo,
povzroþeno tretjim osebam

2

* ne vsebuje cenilnih stroškov

SKUPAJ (2 do 5)

b

Zavarovanje

1

a

Zap. št.
vrstice

Obdobje:
Poslovno leto:

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

Zavarovalnica:

Sestavil:

Število
zavarovanj
1

Obraþunana zavarovalna
premija
2

Zavarovanja

Odg. delavec:

3

Število škod

Obraþunana kosmata
zavarovalnina *
4

Škode

Zneski v EUR

St-10
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Zavarovanje odgovornosti v železniškem prometu

Vsa druga zavarovanja odgovornosti pri uporabi motornih vozil

4

5

______________, dne _____20___

Žig:

Zavarov. prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu

3

* ne vsebuje cenilnih stroškov

Zavarovanje lastnikov cestnih motornih vozil proti odgovornosti za škodo,
povzroþeno tretjim osebam

2

b

SKUPAJ (2 do 5)

1

a

Zavarovanje

Sestavil:

Število
zavarovanj
1

Obraþunana zavarovalna
premija
2

Odg. delavec:

3

Število škod

Zneski v EUR
Obraþunana kosmata
zavarovalnina *
4

Škode

Št.

Zap. št.
vrstice

Zavarovanja

St-10/A
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Obdobje:
Poslovno leto:

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Naþin opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

Stran

120 / 22. 12. 2008
Uradni list Republike Slovenije

Zavarovanje odgovornosti filmskega producenta
Obvezno zavarovanje odgovornosti raþunovodskih in revizijskih družb

Obvezno zavarovanje projektantske odgovornosti

Obvezno zavarovanje odvetniške odgovornosti

Obvezno zavarovanje zdravniške odgovornosti

Obvezno zavarovanje notarske odgovornosti

13

14

15

16

Obvezno zavarovanje odgovornosti overiteljev kvalificiranih potrdil elektronskih podpisov

Obvezno zavarovanje odgovornosti gorskih vodnikov
Obvezno zavarovanje odgovornosti geodetskih podjetij

Obvezno zavarovanje odgovornosti certifikacijskih organov za potrejevanje skladnosti gradbenih proizvodov

Obvezno zavarovanje odgovornosti upravljavcev strelišþ

Zavarovanje odgovornosti varnostnikov

Vsa druga splošna zavarovanja odgovornosti

20

21
22

23

24

25

26

Sestavil:

Odg. delavec:

3

Število škod

Obraþunana kosmata
zavarovalnina *
4

Zneski v EUR

Stran

______________, dne _____20___

Žig:

Obvezno zavarovanje odgovornosti sodnih izvršiteljev

19

Obraþunana zavarovalna
premija
2

Škode

120 / 22. 12. 2008 /

* ne vsebuje cenilnih stroškov

Obvezno zavarovanje odgovornosti proizvajalcev zdravil in medicinskih pripomoþkov

Obvezno zavarovanje odgovornosti zavarovalnih posredniških družb

18

Število
zavarovanj
1

Zavarovanja

St-13

Št.

17

12

Zavarovanje odgovornosti nepremiþninskih posrednikov

Zavarovanje špediterske odgovornosti v mednarodnem prometu

7

11

Zavarovanje garancije proizvajalca, prodajalca ali dobavitelja

6

10

Zavarovanje pogodbene odgovornosti izvajalca montažnih del

5

Zavarovanje špediterske odgovornosti v domaþem prometu

Zavarovanje pogodbene odgovornosti izvajalca gradbenih del

4

Zavarovanje odgovornosti uprave in nadzornega sveta

Zavarovanje proizvajalþeve odgovornosti za izdelke

3

9

Zavarovanje splošne odgovornosti

2

8

SKUPAJ (2 do 26)

b

Zavarovanje

1

a

Zap. št.
vrstice

Obdobje:
Poslovno leto:

Splošno zavarovanje odgovornosti

Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

Zavarovalnica:

Uradni list Republike Slovenije

16091

Zavarovanje odgovornosti filmskega producenta
Obvezno zavarovanje odgovornosti raþunovodskih in revizijskih družb

Obvezno zavarovanje projektantske odgovornosti

Obvezno zavarovanje odvetniške odgovornosti

Obvezno zavarovanje zdravniške odgovornosti

Obvezno zavarovanje notarske odgovornosti

13

14

15

16

Obvezno zavarovanje odgovornosti overiteljev kvalificiranih potrdil elektronskih podpisov

Obvezno zavarovanje odgovornosti gorskih vodnikov
Obvezno zavarovanje odgovornosti geodetskih podjetij

Obvezno zavarovanje odgovornosti certifikacijskih organov za potrejevanje skladnosti gradbenih proizvodov

Obvezno zavarovanje odgovornosti upravljavcev strelišþ

Zavarovanje odgovornosti varnostnikov

Vsa druga splošna zavarovanja odgovornosti

19

20

21
22

23

24

25

26

______________, dne _____20___

Žig:

Obvezno zavarovanje odgovornosti sodnih izvršiteljev

18

Sestavil:

Število
zavarovanj
1

Obraþunana zavarovalna
premija
2

Odg. delavec:

3

Število škod

Obraþunana kosmata
zavarovalnina *
4

Zneski v EUR

120 / 22. 12. 2008

* ne vsebuje cenilnih stroškov

Obvezno zavarovanje odgovornosti proizvajalcev zdravil in medicinskih pripomoþkov

Obvezno zavarovanje odgovornosti zavarovalnih posredniških družb

17

12

Zavarovanje odgovornosti nepremiþninskih posrednikov

11

Zavarovanje špediterske odgovornosti v mednarodnem prometu

7

10

Zavarovanje garancije proizvajalca, prodajalca ali dobavitelja

6

Zavarovanje špediterske odgovornosti v domaþem prometu

Zavarovanje pogodbene odgovornosti izvajalca montažnih del

5

Zavarovanje odgovornosti uprave in nadzornega sveta

Zavarovanje pogodbene odgovornosti izvajalca gradbenih del

4

9

Zavarovanje proizvajalþeve odgovornosti za izdelke

3

8

Zavarovanje splošne odgovornosti

2

b

SKUPAJ (2 do 26)

1

a

Zavarovanje

Škode

Št.

Zap. št.
vrstice

Zavarovanja

St-13/A

16092 /

Obdobje:
Poslovno leto:

Splošno zavarovanje odgovornosti

Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Naþin opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

Stran

Uradni list Republike Slovenije

______________, dne _____20___

Žig:

Sestavil:

Število
zavarovanj
1

Obraþunana zavarovalna
premija
2

Zavarovanja

Odg. delavec:

3

Število škod

Zneski v EUR
Obraþunana kosmata
zavarovalnina *
4

Škode

St-14

Št.

* ne vsebuje cenilnih stroškov

Zavarovanje terjatev iz plaþilnih in kreditnih kartic

Vsa druga kreditna zavarovanja in zavarovanja terjatev

11

12

Zavarovanje kreditov pravnim osebam

7

Zavarovanje terjatev iz pogodb o zakupu

Zavarovanje kreditov zasebnikom

6

10

Zavarovanje stanovanjskih kreditov

5

Zavarovanje limitov na transakcijskih raþunih zasebnikov

Zavarovanje potrošniških kreditov

4

Zavarovanje limitov na transakcijskih raþunih za osebni namen

Zavarovanje terjatev v notranji trgovini

3

8

Zavarovanje terjatev v mednarodni trgovini

2

b

9

SKUPAJ (2 + 12)

Zavarovanje

1

a

Zap. št.
vrstice

Obdobje:
Poslovno leto:

Kreditno zavarovanje

Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

Zavarovalnica:

Uradni list Republike Slovenije

120 / 22. 12. 2008 /
Stran

16093

Vsa druga kreditna zavarovanja in zavarovanja terjatev

12

______________, dne _____20___

Žig:

Zavarovanje terjatev iz plaþilnih in kreditnih kartic

Sestavil:

Število
zavarovanj
1

Obraþunana zavarovalna
premija
2

Odg. delavec:

3

Število škod

Obraþunana kosmata
zavarovalnina *
4

Zneski v EUR

120 / 22. 12. 2008

* ne vsebuje cenilnih stroškov

Zavarovanje terjatev iz pogodb o zakupu

11

Zavarovanje kreditov pravnim osebam

7

10

Zavarovanje kreditov zasebnikom

6

Zavarovanje limitov na transakcijskih raþunih zasebnikov

Zavarovanje stanovanjskih kreditov

5

Zavarovanje limitov na transakcijskih raþunih za osebni namen

Zavarovanje potrošniških kreditov

4

8

Zavarovanje terjatev v notranji trgovini

3

9

Zavarovanje terjatev v mednarodni trgovini

2

b

SKUPAJ (2 + 12)

1

a

Zavarovanje

Škode

Št.

Zap. št.
vrstice

Zavarovanja

St-14/A

16094 /

Obdobje:
Poslovno leto:

Kreditno zavarovanje

Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Naþin opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Zavarovanje karnetov

Vsa druga kavcijska zavarovanja

9

10

______________, dne _____20___

Žig:

Zavarovanje garancije za plaþilne kartice

8

Sestavil:

Število
zavarovanj
1

Obraþunana zavarovalna
premija
2

Zavarovanja

Odg. delavec:

3

Število škod

Obraþunana kosmata
zavarovalnina *
4

Škode

Zneski v EUR

St-15

Št.

* ne vsebuje cenilnih stroškov

Zavarovanje vraþila predplaþila

Zavarovanje dobre izvedbe prevzetih obveznosti

5

Zavarovanje odprave napak v garancijskem roku

Zavarovanje resnosti ponudbe

4

6

Zavarovanje nesolventnosti organizatorjev turistiþnih potovanj

3

7

Zavarovanje carinskega dolga

2

b

SKUPAJ (2 + 10)

a

1

Zavarovanje

Zap. št.
vrstice

Obdobje:
Poslovno leto:

Kavcijsko zavarovanje

Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

Zavarovalnica:

Uradni list Republike Slovenije

120 / 22. 12. 2008 /
Stran

16095

Zavarovanje karnetov

Vsa druga kavcijska zavarovanja

9

10

Sestavil:

Število
zavarovanj
1

Obraþunana zavarovalna
premija
2

Odg. delavec:

3

Število škod

Obraþunana kosmata
zavarovalnina *
4

Zneski v EUR

120 / 22. 12. 2008

______________, dne _____20___

Žig:

Zavarovanje garancije za plaþilne kartice

8

* ne vsebuje cenilnih stroškov

Zavarovanje vraþila predplaþila

Zavarovanje dobre izvedbe prevzetih obveznosti

5

Zavarovanje odprave napak v garancijskem roku

Zavarovanje resnosti ponudbe

4

6

Zavarovanje nesolventnosti organizatorjev turistiþnih potovanj

3

7

Zavarovanje carinskega dolga

2

b

SKUPAJ (2 + 10)

a

1

Zavarovanje

Škode

Št.

Zap. št.
vrstice

Zavarovanja

St-15/A

16096 /

Obdobje:
Poslovno leto:

Kavcijsko zavarovanje

Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Naþin opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi strojeloma

Zavarovanje prireditev

Zavarovanje proti škodam zaradi odkupa valutnih falsifikatov

Zavarovanje nevarnosti odpovedi turistiþnih potovanj

Zavarovanje obratovalnega zastoja v storitveni dejavnosti

Vsa druga zavarovanja razliþnih finanþnih izgub

3

4

5

6

7

8

______________, dne _____20___

Žig:

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara

2

* ne vsebuje cenilnih stroškov

SKUPAJ (2 do 8)

b

Zavarovanje

1

a

Zap. št.
vrstice

Obdobje:
Poslovno leto:

Zavarovanje razliþnih finanþnih izgub

Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

Zavarovalnica:

Sestavil:

Število
zavarovanj
1

Obraþunana zavarovalna
premija
2

Zavarovanja

Odg. delavec:

3

Število škod

Zneski v EUR
Obraþunana kosmata
zavarovalnina *
4

Škode

St-16

Uradni list Republike Slovenije
Št.

120 / 22. 12. 2008 /
Stran

16097

Zavarovanje prireditev

Zavarovanje proti škodam zaradi odkupa valutnih falsifikatov

Zavarovanje nevarnosti odpovedi turistiþnih potovanj

Zavarovanje obratovalnega zastoja v storitveni dejavnosti

Vsa druga zavarovanja razliþnih finanþnih izgub

4

5

6

7

8

______________, dne _____20___

Žig:

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi strojeloma

3

* ne vsebuje cenilnih stroškov

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara

2

b

SKUPAJ (2 do 8)

1

a

Zavarovanje

Sestavil:

Število
zavarovanj
1

Obraþunana zavarovalna
premija
2

Odg. delavec:

3

Število škod

Zneski v EUR
Obraþunana kosmata
zavarovalnina *
4

Škode

Št.

Zap. št.
vrstice

Zavarovanja

St-16/A

16098 /

Obdobje:
Poslovno leto:

Zavarovanje razliþnih finanþnih izgub

Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Naþin opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

Stran

120 / 22. 12. 2008
Uradni list Republike Slovenije

Zavarovanje avtomobilske asistence

Zdravstveno zavarovanje z asistenco

Vsa druga zavarovanja pomoþi

3

4

______________, dne _____20___

* ne vsebuje cenilnih stroškov

SKUPAJ (2 do 4)

2

b

a

1

Zavarovanje

Zap. št.
vrstice

Obdobje:
Poslovno leto:

Zavarovanje pomoþi

Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

Zavarovalnica:

Žig:

Sestavil:

Število
zavarovanj
1

Obraþunana zavarovalna
premija
2

Zavarovanja

Odg. delavec:

3

Število škod

Obraþunana kosmata
zavarovalnina *
4

Škode

Zneski v EUR

St-18

Uradni list Republike Slovenije
Št.

120 / 22. 12. 2008 /
Stran

16099

Zdravstveno zavarovanje z asistenco

Vsa druga zavarovanja pomoþi

3

4

______________, dne _____20___

* ne vsebuje cenilnih stroškov

Zavarovanje avtomobilske asistence

2

b

SKUPAJ (2 do 4)

1

a

Zavarovanje

Žig:

Sestavil:

Število
zavarovanj
1

Obraþunana zavarovalna
premija
2

Odg. delavec:

3

Število škod

Zneski v EUR
Obraþunana kosmata
zavarovalnina *
4

Škode

Št.

Zap. št.
vrstice

Zavarovanja

St-18/A

16100 /

Obdobje:
Poslovno leto:

Zavarovanje pomoþi

Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Naþin opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

Stran

120 / 22. 12. 2008
Uradni list Republike Slovenije

- vsa druga zavarovanja s kapitalizacijo izplaþil

Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni-toþka 24

22

23

Sestavil:

2

zavarovancev

Število
3

Obraþunana
zavarovalna premija

Odg. delavec:

4

Število škod

Zneski v EUR

5

Obraþunana kosmata
zavarovalnina *

Škode

120 / 22. 12. 2008 /

______________, dne _____20___

** pri stolpcih 3, 4 in 5 se sešteje vrstice od 3 do 10

Žig:

- prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po ZPIZ-1

21

* ne vsebuje cenilnih stroškov

Tontine-toþka 22

- življenjsko zavarovanje vezano na enote kritnega sklada brez garancije

18

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil-toþka 23 (21 + 22)

- življenjsko zavarovanje vezano na enote kritnega sklada z garancijo

17

20

- življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov brez garancije

16

1

polic

Zavarovanja

St-19

Št.

19

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov oz. na enote kritnih skladov-toþka 21 (15 + … + 18)

- življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov z garancijo

- zavarovanje za primer rojstva

15

- zavarovanje za primer poroke

13

14

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva-toþka 20 (12 + 13)

12

8

- dodatna zavarovanja

- rentno zavarovanje - izplaþila po pokojninskih naþrtih po ZPIZ-1

- zavarovanje z vraþilom premije

7

11

- rentno zavarovanje (razen pod številko 7)

6

- vsa druga življenjska zavarovanja

- mešano zavarovanje

5

9

- zavarovanje za primer doživetja

4

10

Življenjsko zavarovanje-toþka 19 (3 + … + 9**)

- zavarovanje za primer smrti

2

b

Zavarovanje

3

SKUPAJ (2 + 11 + 14+ 19 + 20 + 23)

1

a

Zap. št.
vrstice

Vrsta pogodbe:
Obdobje:
Poslovno leto:

Življenjska zavarovanja

Statistiþni bilten za zavarovalne vrste pod toþkami 19 do 24 drugega odstavka 2. þlena ZZavar:

Zavarovalnica:

Uradni list Republike Slovenije
Stran

16101

______________, dne _____20___

** pri stolpcih 3, 4 in 5 se sešteje vrstice od 3 do 10

Žig:

- vsa druga zavarovanja s kapitalizacijo izplaþil

Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni-toþka 24

23

* ne vsebuje cenilnih stroškov

- prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po ZPIZ-1

- življenjsko zavarovanje vezano na enote kritnega sklada brez garancije

22

- življenjsko zavarovanje vezano na enote kritnega sklada z garancijo

18

21

- življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov brez garancije

17

Tontine-toþka 22

- življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov z garancijo

16

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil-toþka 23 (21 + 22)

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov oz. na enote kritnih skladov-toþka 21 (15 + … + 18)

15

20

- zavarovanje za primer rojstva

14

Sestavil:

1

polic
2

zavarovancev

Število
3

Obraþunana
zavarovalna premija

Odg. delavec:

4

Število škod

5

Obraþunana kosmata
zavarovalnina *

Zneski v EUR

120 / 22. 12. 2008

19

- zavarovanje za primer poroke

13

8

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva-toþka 20 (12 + 13)

- rentno zavarovanje - izplaþila po pokojninskih naþrtih po ZPIZ-1

- zavarovanje z vraþilom premije

7

12

- rentno zavarovanje (razen pod številko 7)

6

- dodatna zavarovanja

- mešano zavarovanje

5

11

- zavarovanje za primer doživetja

4

- vsa druga življenjska zavarovanja

- zavarovanje za primer smrti

3

9

Življenjsko zavarovanje-toþka 19 (3 + … + 9**)

2

b

10

SKUPAJ (2 + 11 + 14+ 19 + 20 + 23)

a

1

Zavarovanje

Škode

Št.

Zap. št.
vrstice

Zavarovanja

St-19/A

16102 /

Obdobje:
Poslovno leto:

Življenjska zavarovanja

Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Naþin opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistiþni bilten za zavarovalne vrste pod toþkami 19 do 24 drugega odstavka 2. þlena ZZavar:

Stran

Uradni list Republike Slovenije

- zavarovanje za primer rojstva

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov oz. na enote kritnih skladov-toþka 21 (15 + … + 18)

- življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov z garancijo

- življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov brez garancije

- življenjsko zavarovanje vezano na enote kritnega sklada z garancijo

- življenjsko zavarovanje vezano na enote kritnega sklada brez garancije

Tontine-toþka 22

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil-toþka 23 (21 + 22)

- prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po ZPIZ-1

- vsa druga zavarovanja s kapitalizacijo izplaþil

Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni-toþka 24

Zdravstvena zavarovanja (razen dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj)

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. þlena ZZavar

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

______________, dne _____20___

Žig:

1

polic

Sestavil:

2

zavarovancev

Število

3

Kosmata enkratna
premija
4

Zavarovalna vsota, rente
na letnem nivoju in ostale
koristi

Zavarovanja z enkratnim plaþilom premije

5

polic

Odg. delavec:

6

zavarovancev

Število

7

Kosmata letna
premija

Zneski v EUR

8

Zavarovalna vsota, rente
na letnem nivoju in ostale
koristi

Zavarovanja z obroþnim plaþilom premije

St-20

Št.

26
Vse druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati kritni sklad/matematiþno rezervacijo po 127. þlenu ZZavar
* pri stolpcih 3, 4, 7 in 8 se sešteje vrstice od 3 do 10

- zavarovanje za primer poroke

13

8

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva-toþka 20 (12 + 13)

- rentno zavarovanje - izplaþila po pokojninskih naþrtih po ZPIZ-1

- zavarovanje z vraþilom premije

7

12

- rentno zavarovanje (razen pod številko 7)

6

- dodatna zavarovanja

- mešano zavarovanje

5

11

- zavarovanje za primer doživetja

4

- vsa druga življenjska zavarovanja

- zavarovanje za primer smrti

3

9

Življenjsko zavarovanje-toþka 19 (3 + … + 9**)

2

b

10

SKUPAJ (2 + 11 + 14+ 19 + 20 + 23+24+25+26)

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

1

a

Zap. št.
vrstice

Vrsta pogodbe:
Obdobje:
Poslovno leto:

Dolgoroþna zavarovanja
Sklenjene pogodbe za dolgoroþna zavarovanja

Zavarovalnica:

Uradni list Republike Slovenije
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- mešano zavarovanje

- rentno zavarovanje (razen pod številko 7)

- rentno zavarovanje - izplaþila po pokojninskih naþrtih po ZPIZ-1

- zavarovanje z vraþilom premije

5

6

7

8

Zdravstvena zavarovanja

Vse druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati kritni sklad/matematiþno rezervacijo po 127. þlenu ZZavar

24

25

______________, dne _____20___

Žig:

Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni-toþka 24

23

* ne vsebuje cenilnih stroškov

- vsa druga zavarovanja s kapitalizacijo izplaþil

22

Tontine-toþka 22

19

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil-toþka 23 (21 + 22)

- življenjsko zavarovanje vezano na enote kritnega sklada brez garancije

18

- prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po ZPIZ-1

- življenjsko zavarovanje vezano na enote kritnega sklada z garancijo

17

21

- življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov brez garancije

16

1

Kosmata odškodnina oz.
zavarovalnina zavarovanj
in sozavarovanj*

Sestavil:

2

Znesek, oddan v
sozavarovanje*
3

Znesek, oddan v
pozavarovanje*
4

(1 - 2 - 3)

ýista odškodnina oz.
zavarovalnina*

Odg. delavec:

5

Znesek v odškodninah
sprejetih sozavarovanj*

120 / 22. 12. 2008

20

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov oz. na enote kritnih skladov- toþka 21 (15 + … + 18)

- življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov z garancijo

13

15

- zavarovanje za primer rojstva

12

14

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva-toþka 20 (12 + 13)

- zavarovanje za primer poroke

11

- dodatna zavarovanja

- zavarovanje za primer doživetja

4

- vsa druga življenjska zavarovanja

- zavarovanje za primer smrti

3

9

Življenjsko zavarovanje-toþka 19 (3 + … + 9**)

2

10

SKUPAJ (2 + 11 + 14+ 19 + 20 + 23 + 24 + 25)

b

a

1

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Št.

Zap. št.
vrstice

Zneski v EUR

St-29
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Obdobje:
Poslovno leto:

Odškodnine oz. zavarovalnine za dolgoroþna zavarovanja

Zavarovalnica:

Stran
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- mešano zavarovanje

- rentno zavarovanje (razen pod številko 7)

- rentno zavarovanje - izplaþila po pokojninskih naþrtih po ZPIZ-1

- zavarovanje z vraþilom premije

5

6

7

8

Vse druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati kritni sklad/matematiþno rezervacijo po 127. þlenu ZZavar

Sestavil:

3

Odg. delavec:

4

(1 - 2 - 3)

5

Metematiþna
rezervacija
sprejetih
sozavarovanj

Stran

Žig:

Zdravstvena zavarovanja

25

2

ýista matematiþna
rezervacija

120 / 22. 12. 2008 /

______________, dne _____20___

Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni-toþka 24

19

24

Tontine-toþka 22

18

- vsa druga zavarovanja s kapitalizacijo izplaþil

- življenjsko zavarovanje vezano na enote kritnega sklada brez garancije

17

23

- življenjsko zavarovanje vezano na enote kritnega sklada z garancijo

16

22

- življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov brez garancije

15

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil-toþka 23 (21 + 22)

- življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov z garancijo

14

- prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po ZPIZ-1

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov oz. na enote kritnih skladov- toþka 21 (15 + … + 18)

13

21

- zavarovanje za primer rojstva

12

1

Kosmata matematiþna
Znesek, oddan v Znesek, oddan v
rezervacija zavarovanj
sozavarovanje
pozavarovanje
in sozavarovanj

Zneski v EUR

St-37

zavarovanje

Št.

20

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva-toþka 20 (12 + 13)

- zavarovanje za primer poroke

11

- dodatna zavarovanja

- zavarovanje za primer doživetja

4

- vsa druga življenjska zavarovanja

- zavarovanje za primer smrti

3

9

Življenjsko zavarovanje-toþka 19 (3 + … + 9**)

2

10

SKUPAJ (2 + 11 + 14+ 19 + 20 + 23 + 24 + 25)

b

a

1

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Zap. št.
vrstice

Vrsta pogodbe:
Obdobje:
Poslovno leto:

Obraþunane rezervacije na zadnji dan:
Matematiþna rezervacija dolgoroþnih zavarovanj

Zavarovalnica:
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Vse druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati kritni sklad/matematiþno rezervacijo po 127. þlenu ZZavar

25

______________, dne _____20___

Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni-toþka 24

Zdravstvena zavarovanja

24

- vsa druga zavarovanja s kapitalizacijo izplaþil

Žig

1

2

Sestavil:

3

(1 - 2)

ýista matem.
rezervacija
sprejetih cesij

4

5

Kosmata matem. Znesek, oddan v
rezervacija
retrocesijo
sprejetih
sprejetih
retrocesij
retrocesij

Odg. delavec:

6

(4 - 5)

7

(3 + 6)

ýista matem.
rezervacija
skupaj

120 / 22. 12. 2008

23

- prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po ZPIZ-1

- življenjsko zavarovanje vezano na enote kritnega sklada brez garancije

22

- življenjsko zavarovanje vezano na enote kritnega sklada z garancijo

18

21

- življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov brez garancije

17

Tontine-toþka 22

- življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov z garancijo

16

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil-toþka 23 (21 + 22)

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov oz. na enote kritnih skladov- toþka 21 (15 + … + 18)

15

20

- zavarovanje za primer rojstva

14

19

- zavarovanje za primer poroke

13

8

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva-toþka 20 (12 + 13)

- rentno zavarovanje - izplaþila po pokojninskih naþrtih po ZPIZ-1

- zavarovanje z vraþilom premije

7

12

- rentno zavarovanje (razen pod številko 7)

6

11

- mešano zavarovanje

5

- vsa druga življenjska zavarovanja

- zavarovanje za primer doživetja

4

- dodatna zavarovanja

- zavarovanje za primer smrti

3

9

Življenjsko zavarovanje-toþka 19 (3 + … + 9**)

2

10

SKUPAJ (2 + 11 + 14+ 19 + 20 + 23 + 24 + 25)

1

b

a

Znesek, oddan v
retrocesijo
sprejetih cesij

Zneski v EUR

Št.

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Kosmata
matematiþna
rezervacija iz
sprejetih cesij

ýista matem.
rezervacija
sprejetih
retrocesij

St-38

pozavarovanje

16106 /

Zap. št.
vrstice

Obdobje:
Poslovno leto:

Obraþunane rezervacije na zadnji dan:
Matematiþna rezervacija dolgoroþnih pozavarovanj

Zavarovalnica:

Stran
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OBČINE
BENEDIKT
5340.

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto
2009

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT-B in 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07)
in 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06)
je Občinski svet Občine Benedikt na 19. redni seji dne 17. 12.
2008 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Benedikt za leto 2009

73

74

313.308,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3.197.763,00

40

TEKOČI ODHODKI

883.083,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

162.693,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

41

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.276.363,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.691.926,00

DAVČNI PRIHODKI

1.386.806,00

700 Davki na dohodek in dobiček

1.271.536,00

703 Davki na premoženje

58.950,00

704 Domači davki na blago in storitve

56.320,00

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

72

Znesek
v EUR

–
305.120,00

1.450,00

712 Denarne kazni

2.350,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

100.040,00

714 Drugi nedavčni prihodki

163.090,00

KAPITALSKI PRIHODKI

771.670,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

409 Rezerve

26.900,00

TEKOČI TRANSFERI

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

85.000,00

704.003,00
17.293,00
415.225,00
99.938,00
171.547,00

414 Tekoči transferi v tujino

–

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.601.497,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.601.497,00
43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

9.180,00

430 Investicijski transferi

9.180,00

III.

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

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

78.600,00

750 Prejeta vračila danih posojil

38.190,00

711 Takse in pristojbine

614.901,00
53.950,00

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

42

24.639,00

403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

706 Drugi davki
71

–

499.459,00

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

70

731 Prejete donacije iz tujine

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

I.

–
812.767,00

2. člen

Konto/Naziv

–

730 Prejete donacije iz domačih virov

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1. člen
S tem odlokom se za Občino Benedikt za leto 2009
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu proračun).

A.

PREJETE DONACIJE

TRANSFERNI PRIHODKI

1. SPLOŠNA DOLOČBA

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

686.670,00

V.

44

751 Prodaja kapitalskih deležev

–

752 Kupnine iz naslova privatizacije

–

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

–

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 DANA
POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

Stran
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441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

–

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

–

VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55

78.600,00

ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
avgustu (za 1. polletje) in konec leta z zaključnim računom o
realizaciji poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za
leto 2009 in njegovi realizaciji.

78.600,00

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–78.600,00

XI.

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

–78.600,00

0

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
31. 12. 2008

4.490

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:
področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa
na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavljata na spletni strani Občine Benedikt.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
– podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
Prihodki požarne takse po 59. člena zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
Prihodki od občanov za sofinanciranja investicij, prihodki
iz naslova vzdrževanja pokopališča, prihodki iz naslova vodarine in vzdrževanje vodovoda), ki se namenijo za namene, za
katere se pobirajo.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika proračuna)
med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe
odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika – župan.

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz
načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja
obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
– v letu 2010 50% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika poračuna (župan)
lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%,
mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski sklad)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Od prihodkov proračuna za leto 2009, izkazanih v bilanci
prihodkov in odhodkov, se oblikuje proračunska rezerva v višini
9.500,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višini 2.000,00 EUR
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Rezerva se uporablja za pokrivanje stroškov ukrepov ter
pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih
nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne
oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije,
živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci.
9. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov
v višini 17.400,00 EUR vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej
izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže,
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da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri
pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva
splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt
neposrednega uporabnika.

Št.

A.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

3.243.523,00

70

DAVČNI PRIHODKI

1.309.118,00

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.188.757,00

71

72

74

(uveljavitev odloka)

Št. 41002-003/2008-50
Benedikt, dne 18. decembra 2008

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

55.411,00

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

64.950,00

NEDAVČNI PRIHODKI
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Benedikt v letu
2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

1.450,00

712 DENARNE KAZNI

2.720,00

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

114.270,00

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

407.846,00

KAPITALSKI PRIHODKI

396.980,00

720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

7.260,00

722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ

389.720,00

TRANSFERNI PRIHODKI

971.439,00

740 PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA

555.923,00

741 PREJETA SREDSTVA IZ
DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ
SREDSTEV PRORAČUNA EU ZA
STRUKTURNO POLITIKO

415.516,00

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

817.118,00

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

153.639,00

41

24.868,00

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

568.001,00

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Benedikt za leto 2008 (Uradni list RS, št. 83/08) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

TEKOČI TRANSFERJI
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05, UPB-1), 29. in 40. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Benedikt
(Uradni list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine Benedikt na
19. redni seji dne 17. decembra 2008 sprejel

412 TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ.
IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
42

43

4.202.672,00

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
SOC. VARNOST

409 SREDSTVA IZLOČENA
V REZERVE

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Benedikt za leto 2008

39.700,00

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Benedikt za leto 2008

565.986,00

II.

Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

5341.

16109

Proračun leta
2008

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži za
investicije.

Stran

Skupina / podskupina kontov

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
pa lahko župan dolžniku do višine 200,00 EUR odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga.

120 / 22. 12. 2008 /

52.080,00
18.530,00
638.961,00
29.628,00
350.953,00
94.331,00
164.049,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.715.529,00

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

2.715.529,00

INVESTICIJSKI TRANSFERI

31.064,00

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI
NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
III.

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

31.064,00
–959.149,00

Stran

16110 /

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ.
(75)

75

Št.

120 / 22. 12. 2008

Uradni list Republike Slovenije

0,00

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
750 PREJETA POSOJILA DANIH POSOJIL
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽ. (44)

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH

0,00

440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽ. IN FINAN. NALOŽB
VI.

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

0,00

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (50)

1,000.000,00

50

ZADOLŽEVANJE

1,000.000,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

1,000.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)

75.800,00

55

ODPLAČILA DOLGA

75.800,00

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

75.800,00

IX.

SPREMEMBA STANJA SRED.
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–34.949,00

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

924.200,00

XI.

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

–959.149,00

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA

39.439,00

2. člen
Ostali členi odloka ostajajo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 41002-005/2007-25
Benedikt, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

5342.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika za vrednotenje programov športa
v Občini Benedikt

Na podlagi 3., 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni
list RS, št. 22/98 in 15/03), Nacionalnega programa športa v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), 21. in
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB2 in 76/08) ter 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni
list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine Benedikt na 19. seji
dne 17. 12. 2008 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
za vrednotenje programov športa v Občini
Benedikt
1. člen
V Pravilniku za vrednotenje programov športa v Občini
Benedikt (Uradni list RS, št. 123/03) se 4. člen spremeni tako,
da se spremenjen glasi:
»Občina Benedikt v skladu s sprejetim letnim programom
športa in razpoložljivimi sredstvi v proračunu občine sofinancira
naslednje vsebine programov športa:
a) interesna športna vzgoja otrok in mladine,
b) športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
c) športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
(z motnjami v razvoju),
d) športna dejavnost študentov,
e) kakovostni šport,
f) vrhunski šport,
g) športna rekreacija,
h) šport invalidov,
i) šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
j) izgradnja in vzdrževanje športnih objektov,
k) delovanje društev in zvez športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezne športne panoge in drugih asociacij v
športu ter izvedba njihovih programov na območju občine,
l) informatika v športu,
m) znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu,
n) informiranje o športu v medijih,
o) založniška dejavnost v športu,
p) propagandna dejavnost v športu,
q) razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize in
svetovanja,
r) športne prireditve.«
2. člen
Spremeni se 5. člen tako, da se spremenjen glasi:
''Občina Benedikt vsako leto objavi javni razpis na oglasni
deski občine in na svoji spletni strani. Javni razpis se lahko objavi
tudi v javnem časopisu. Razpis mora trajati najmanj 15 dni.
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– navedbo naročnika (naziv, sedež),
– programe, ki so predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati
prijavitelji,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa,
– določite obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– datum odpiranja prijav,
– rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega
razpisa.
Župan imenuje tričlansko komisijo za izbor in oceno prijavljenih športnih programov s sklepom. Mandat komisije traja
štiri leta in je vezan na mandat župana. Župan lahko člana komisije razreši pred iztekom mandata in imenuje novega člana.
Člani komisije morajo imeti ustrezne izkušnje s področja
športa, ki omogočajo strokovno presojo vlog. Člani komisije
med seboj izvolijo predsednika. Predsednik in člani komisije
ne smejo biti predsedniki ali poslovodni organi prijaviteljev, ki
kandidirajo za sredstva na razpisu za sofinanciranje športnih
programov.
Postopek odpiranja vlog vodi komisija. Odpiranje vlog se
izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.
V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo
po vrstnem redu prispetja.
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Št.
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Stran

16111

O odpiranju vlog in izboru izvajalcev mora komisija sproti
voditi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma nazive prijaviteljev,
– vrstni red odpiranja vlog,
– ugotovitev o pravočasnosti vlog,
– ugotovitev o popolnosti vlog.
Zapisnik podpišejo predsednik in člana komisije.
Občinska uprava s sklepom zavrže vloge, ki niso pravočasne. Če je vloga nepopolna, občinska uprava pozove prijavitelja, da v roku 5 delovnih dni od prejema pisnega obvestila
dopolni vlogo. Če prijavitelj tega ne stori v postavljenem roku,
občinska uprava s sklepom zavrže prijavo.
Zoper sklepa iz prejšnjega odstavka tega člena je dovoljena pritožba na župana Občine Benedikt v roku 8 dni od
vročitve sklepa.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, ki jih oceni
na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega pravilnika.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev, ki ga podpišejo predsednik in člani
komisije. V skladu s predlogom sofinanciranja občinska uprava
izda sklep, s katerim:
– obvesti izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih
finančnih sredstev za posamezne športne programe, za katere
so kandidirali na javnem razpisu,
– in zavrne prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba
na župana Občine Benedikt v roku 8 dni od dneva vročitve
sklepa. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu,
ki je odločbo izdal.
Za reševanje pritožb se smiselno uporabljajo določbe
Zakona o splošnem upravnem postopku.''

Benedikt glede na število članov posameznega športnega
društva:
– do vključno 50 članov – 50 točk,
– 51 do vključno 100 članov – 100 točk,
– nad 100 članov – 150 točk.
Kot člani društva se upoštevajo le tisti člani, ki so v tekočem letu registrirani kot igralci pri panožni zvezi oziroma plačali
članarino. Za ta sredstva lahko kandidirajo samo športna društva. Pogoj za pridobitev teh sredstev je, da društvo oziroma
klub v tekočem letu ni pridobilo sredstev za delovanje iz drugih
proračunskih postavk občinskega proračuna.''

3. člen
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov so opredeljeni v prilogi in so sestavni del Pravilnika za
vrednotenje programov športa v Občini Benedikt (Uradni list
RS, št. 123/03). Sprememba le-teh je opredeljena v prilogi in
je sestavni del tega pravilnika.

2. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od
1. 1. 2009 do sprejetja proračuna Občine Bistrica ob Sotli za
leto 2009 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2009.

4. člen
Ostala določila Pravilnika za vrednotenje programov
športa v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 123/03) ostanejo
nespremenjena.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

BISTRICA OB SOTLI
5343.

Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica
ob Sotli za leto 2009

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00) in 94. člena Statuta Občine Bistrica ob
Sotli (Uradni list RS, št. 49/99, 125/03, 73/06) izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli
za leto 2009
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto
2009 se financiranje funkcij Občine Bistrica ob Sotli ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno
nadaljujejo na podlagi proračuna Občine Bistrica ob Sotli za
leto 2008.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2008.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009.

Št. 67101-009/2008-3
Benedikt, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

Št. 410-0039/2008
Bistrica ob Sotli, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

PRILOGA
POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE
ŠPORTNIH PROGRAMOV – SPREMEMBA
V Pogojih, merilih in normativih za vrednotenje športnih programov se spremeni poglavje VII. DELOVANJE ZVEZ
ŠPORTNIH DRUŠTEV, tako da se spremenjeno glasi:
''VII. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
Na področju športa delujejo na lokalni ravni društva, ki za
svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje materialnih stroškov poslovanja.
Delovanje športnih društev se sofinancira v skladu z
višino sredstev iz sprejetega letnega programa športa Občine

BRASLOVČE
5344.

Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto
2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,

Stran
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56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena
Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00 in
16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na 17. redni seji dne
17. 12. 2008 sprejel

74

ODLOK
o proračunu Občine Braslovče za leto 2009
40

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Braslovče za leto 2009
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun)
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

41

Proračun
leta 2009

70

4.230.121

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.376.324

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

2.980.859

700 Davki na dohodek in dobiček

2.618.399

43

1.075.185

400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim

242.260
37.380
671.045

403 Plačila domačih obresti

69.500

409 Rezerve

55.000

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)

1.164.326
31.275

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

747.714

412 Transferi neprofitnim org.
in ustanovam

133.494

413 Drugi tekoči domači transferi

251.843
0

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.033.377

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

1.033.377

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)

1.416.161

387.950

190.310

704 Domači davki na blago
in storitve

432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom

1.028.211

172.150

III. PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ I.-II.

–458.928

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

395.465

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

711 Takse in pristojbine

5.200

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

712 Denarne kazni

6.300

750 Prejeta vračila danih posojil

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

6.300
319.760

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

160.530

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

75

57.905

714 Drugi nedavčni prihodki

720 Prihodki od podaje osnovnih
sredstev

73

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

703 Davki na premoženje

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

72

4.689.049

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso
proračunski upor.

706 Drugi davki
71

II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

414 Tekoči transferi v tujino
42

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

406.126

410 Subvencije

v eurih

A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

287.141

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

402 Izdatki za blago in storitve

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Besedilo

693.267

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost

2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Skupina/
Podskupina
Kontov

TRANSFERNI PRIHODKI (740)

75.930
0

84.600

PREJETE DONACIJE (730+731)

0

730 Prejete donacije iz domačih
virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
44

348
0
0
348

V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih
in drugih osebah j.p.
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

348
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Št.

C.

RAČUN FINANCIRANJA

50

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

401.070

500 Domače zadolževanje

401.070

55

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
81.790

550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.)

–139.300

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

319.280

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

458.928

XII. STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH DNE 31.12.
PRETEKLEGA LETA (ocena)

139.300

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk-kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se
objavita na spletnih straneh Občine Braslovče.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki: pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
požarna taksa, prispevek za priključitev na javni vodovodni
sistem, prispevek za priključitev na javni kanalizacijski sistem
in druge predpisane namenske dajatve.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov poveča obseg izdatkov in proračun.
Pravice porabe sredstev, ki so izkazane na proračunskih
postavkah za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna pri posameznem neposrednem uporabniku med glavnimi programi v okviru posameznega področja
proračunske porabe.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in o njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 70% pravic
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porabe po sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti
za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in
drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih
uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov uveljavljenega
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Proračunski skladi so: poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZFJ. V proračunsko rezervo občine se v letu 2009
izloči 45.000,00 EUR, oziroma največ do 1,5% prejemkov
proračuna. Rezerva se uporablja za financiranje izdatkov za
odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
do višine oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv in o tem
obvešča občinski svet pri polletnem izvrševanju proračuna in
ob zaključnem računu.
9. člen
Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno
proračunsko rezervacijo v višini 10.000,00 EUR.
Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže,
da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri
pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2009 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 200,00 EUR.
11. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do
višine 401.070,00 EUR.
13. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se v letu 2009 ne smejo zadolževati, prav tako Občina
Braslovče v letu 2009 ne bo izdajala poroštev.
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Braslovče v
letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410/02/08
Braslovče, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

5345.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del
območja urejanja PA29 – Grajska vas - Poljane

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B) in 30. člena Statuta
Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je
župan Občine Braslovče dne 15. 12. 2008 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja urejanja
PA29-Grajska vas-Poljane
1. Predmet sklepa
S tem sklepom se začne za območje PA 29, opredeljenim v Prostorskem redu (Uradni list RS, št. 16/08) priprava
občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju:
OPPN) za del območja PA29-Grajska vas-Poljane.
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Skladno z 2. členom Odloka o prostorskem redu Občine
Braslovče, so opredeljene enote urejanja za katere je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Znotraj naselja Grajska vas je za izdelavo OPPN predvideno
tudi območje PA 29.
Razlogi za pripravo OPPN so širitev območja individualne
stanovanjske gradnje in ureditev prometne, komunalne, energetske in ostale infrastrukture.
3. Območje OPPN
Okvirno ureditveno območje OPPN zajema zemljišča
parc. št. 785/43, del 826, del 827, vse v k.o. Grajska vas.
Površina ureditvenega območja znaša cca 2250 m2. Območje
OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom pridobi in financira
investitor.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN
podati smernice, k predlogu OPPN pa mnenja so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje
Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, Glavni
Trg 1, 3000 Celje
– Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
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– Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje
– Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek
5, 3310 Žalec
– Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska
cesta 49, 3000 Celje
– UPC Telemach d.o.o., Lendavska ulica 29, 9000 Murska
Sobota
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče
– drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku ugotovi
potreba po njihovem sodelovanju.
Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom
Zakona o prostorskem načrtovanju v roku 30 dni po prejemu
vloge podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
Ministrstvo za okolje in prostor v skladu z 58. členom
Zakona o prostorskem načrtovanju sporoči, ali je za OPPN
potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
6. Roki za pripravo OPPN
Okvirni roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih
faz:
– Priprava osnutka OPPN – 15 dni
– Pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti CPVO
– 45 dni
– Dopolnitev osnutka OPPN – 15 dni
– Javna razgrnitev in javna obravnava – 30 dni
– Priprava predloga OPPN – 30 dni po sprejemu stališč
do pripomb in predlogov
– Pridobitev mnenj – 45 dni
– Potrditev predloga OPPN – 45 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev
in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec
akta na to ne more imeti vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je
potrebno izvesti CPVO, se roki ustrezno spremenijo.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Pripravo in vodenje postopkov OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO
kolikor bo potrebna bo financiral pobudnik – investitor sam.
8. Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep
tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si) in ga pošlje
Ministrstvu za okolje in prostor.
Braslovče, dne 15. decembra 2008
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

5346.

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča v Občini Braslovče

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne 17. 12. 2008 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča v Občini Braslovče
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 uporabne stanovanjske površine, izračunane po SIST ISO 9836, zmanjšana
za stroške komunalnega urejanja zemljišča in za vrednost

Uradni list Republike Slovenije
stavbnega zemljišča, znaša na dan 31. 12. 2008 na območju
Občine Braslovče 1.132,26 €/m2.
2. člen
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče znaša 1 odstotek od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske
površine.
3. člen
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča se valorizirajo med letom v skladu z
indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih
storitev v Sloveniji, ki ga mesečno izračunava in objavlja
Združenje za gradbeništvo in IGM Slovenije pri Gospodarski
zbornici Slovenije.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422/01/08
Braslovče, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

5347.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) je Občinski svet Občine
Braslovče na seji dne 17. 12. 2008 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Braslovče v letu 2009 znaša 0,000364 € mesečno oziroma 0,00437 € letno.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
velja od 1. 1. 2009 dalje do določitve nove vrednosti točke.
Št. 422/02/2008
Braslovče, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

CELJE
5348.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka sprememb in
dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu
Lahovna – del

Na podlagi 50., 60. in 96. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 27. člena
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
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37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) župan
Mestne občine Celje s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega
osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o
zazidalnem načrtu Lahovna – del
I.
Župan Mestne občine Celje naznanja javno razgrnitev
dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o
zazidalnem načrtu Lahovna - del, ki ga je pod št. 053/07
izdelal načrtovalec IUP d.o.o. in je v skladu z Odlokom o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990
za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan
(Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91,
54/94, 25/98, 86/01).
II.
Zemljišče v delu Lahovne nad avtocesto je v Celjskem prostorskem planu predvideno za gradnjo objektov s
spremljajočimi dejavnostmi. Predlagano območje obsega
površino cca 1,45 ha zemljišča in leži severno od avtoceste
A 1 – odsek Celje–Arja vas in zahodno od lokalne ceste
Zg. Hudinja–Lahovna. Predvsem zaradi vpliva in pogojev
prometne in komunalne infrastrukture (prečka ga tudi trasa
magistralnega plinovoda) je v planskem aktu podan pogoj
izdelave podrobnejšega prostorskega akta.
III.
Gradivo iz prve točke bo od 30. 12. 2008 do 30. 1. 2009
javno razgrnjeno:
– v prostorih Mestne občine Celje, soba za stranke Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko
načrtovanje in evropske zadeve, III. nadstropje, Trg celjskih
knezov 9, Celje,
– na sedežu Mestne četrti Hudinja, Ulica frankolovskih
žrtev 17a, Celje.
IV.
Javna obravnava bo potekala 14. 1. 2009 s pričetkom
ob 14. uri v sejni dvorani Narodnega doma Mestne občine
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
V.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek zazidalnega načrta
(občinskega podrobnega prostorskega načrta). Pripombe in
predlogi se lahko do vključno 30. 1. 2009 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov,
lahko se pošljejo na naslov Mestna občina Celje, Oddelek za
okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje,
ali na elektronski naslov prostor@celje.si, pri čemer se v
rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »Lahovna«.
VI.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni
organ mestne četrti posredovati pripombe in svoja stališča
županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se
šteje, da se mestna četrt strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame
do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu
Mestne občine Celje.
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VII.
Javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Celje, dne 4. decembra 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
zanj
Podžupan
Mestne občine Celje
mag. Marko Zidanšek l.r.

5349.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za gradnjo
enodružinskih stanovanjskih hiš Babno
- Ložnica

Na podlagi 50., 60. in 96. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 27. člena
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) župan
Mestne občine Celje s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega
osnutka Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za gradnjo enodružinskih stanovanjskih
hiš Babno - Ložnica
I.
Župan Mestne občine Celje naznanja javno razgrnitev
dopolnjenega osnutka (s povzetkom za javnost) Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za gradnjo enodružinskih
stanovanjskih hiš Babno-Ložnica, ki ga je pod št. 405-08
izdelal načrtovalec RC Planiranje d.o.o. in je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94,
25/98, 86/01).
II.
Predmetna zemljišča so obravnavana kot površine za
stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti s pogojem
izdelave PA. Zemljišča ležijo v ureditvenem območju, katerega
prostorsko urejanje opredeljuje Odlok o sprejetju prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Babno (projekt izdelal RC Planiranje Celje, št. projekta 088/86-88, Uradni list RS, št. 36/88).
Predmetno območje predstavljajo zemljišča znotraj območja
»LKS«, Ložnica-Koprivnica-Sušnica, dolgoročno namenjena
širitvi mestnega območja.
III.
Gradivo iz prve točke bo od 30. 12. 2008 do 30. 1. 2009
javno razgrnjeno:
– v prostorih Mestne občine Celje, soba za stranke Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, Sektorju za prostorsko
načrtovanje in evropske zadeve, III. nadstropje, Trg celjskih
knezov 9, Celje,
– na sedežu Krajevne skupnosti Medlog, Babno 3a,
Celje.
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IV.
Javna obravnava bo potekala 13. 1. 2009 s pričetkom ob
14. uri v sejni dvorani Narodnega doma Mestne občine Celje,
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
V.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta. Pripombe in predlogi se lahko do
vključno 30. 1. 2009 podajo pisno na mestih javne razgrnitve
kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na
naslov Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, ali na elektronski naslov
prostor@celje.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo
ključne besede »Babno - Ložnica«.
VI.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni
organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se
šteje, da se krajevna skupnost strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih
stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne
občine Celje.
VII.
Javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00008/2008-4200DZ
Celje, dne 4. decembra 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
zanj
Podžupan
Mestne občine Celje
mag. Marko Zidanšek l.r.

5350.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Sprememb
in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
za območje Bežigrad - Bukovžlak

Na podlagi 50., 60. in 96. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 27. člena
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) župan
Mestne občine Celje s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega
osnutka Sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Bežigrad
- Bukovžlak
I.
Župan Mestne občine Celje naznanja javno razgrnitev
dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Bežigrad - Bukovžlak, ki ga
je pod št. 50/2007 izdelal načrtovalec Vizura–Vitez d.o.o.
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Celje in je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje
– Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88,
Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II.
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskega akta
je sprememba pogojev urejanja znotraj ureditvenega območja 8b in novi ureditveni območji z oznako 8bb in 10aa.
Spremembe in dopolnitve PUP se nanašajo na zemljišča
s parc. št. 1314/1, 1314/3, 1314/5, 1318 in 298 vse k.o.
Bukovžlak.
III.
Gradivo iz prve točke bo od 5. 1. do 5. 2. 2009 javno
razgrnjeno:
– v prostorih Mestne občine Celje, soba za stranke Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko
načrtovanje in evropske zadeve, III. nadstropje, Trg celjskih
knezov 9, Celje,
– na sedežu Krajevne skupnosti Teharje, Teharje 56,
3221 Teharje.
IV.
Javna obravnava bo potekala 14. 1. 2009 s pričetkom
ob 15. uri v sejni dvorani Narodnega doma Mestne občine
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
V.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek zazidalnega načrta
(občinskega podrobnega prostorskega načrta). Pripombe in
predlogi se lahko do vključno 5. 2. 2009 dajo pisno na mestih
javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov,
lahko se pošljejo na naslov Mestna občina Celje, Oddelek za
okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje,
ali na elektronski naslov prostor@celje.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »PUP Bukovžlak«.
VI.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni
organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni,
se šteje, da se mestna četrt strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame
do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu
Mestne občine Celje.
VII.
Javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-17/2007
Celje, dne 11. decembra 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
zanj
Podžupan
Mestne občine Celje
mag. Marko Zidanšek l.r.
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Javno naznanilo o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta Zg. Hudinja

Na podlagi 50., 60. in 96. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 27. člena
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) župan
Mestne občine Celje s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega
osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta Zg. Hudinja
I.
Župan Mestne občine Celje naznanja javno razgrnitev
dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta Zg. Hudinja, ki ga je pod št. 080/08 izdelal načrtovalec
IUP d.o.o. in je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list
RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II.
Predmet sprememb in dopolnitev je gradnja novega stanovanjsko poslovnega objekta na zemljišču s parc. št. 459/5
k.o. Zg. Hudinja severno od krožišča na Severni vezni cesti
in zahodno od Dobojske ulice pod drugačnimi pogoji, kot jih
določa veljavni ZN.
III.
Gradivo iz prve točke bo od 5. 1. 2009 do 5. 2. 2009 javno
razgrnjeno:
– v prostorih Mestne občine Celje, soba za stranke Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko
načrtovanje in evropske zadeve, III. nadstropje, Trg celjskih
knezov 9, Celje,
– na sedežu Mestne četrti Hudinja, Ulica frankolovskih
žrtev 17a, Celje.
IV.
Javna obravnava bo potekala 14. 1. 2009 s pričetkom ob
16. uri v sejni dvorani Narodnega doma Mestne občine Celje,
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
V.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek zazidalnega načrta
(občinskega podrobnega prostorskega načrta). Pripombe in
predlogi se lahko do vključno 5. 2. 2009 dajo pisno na mestih
javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko
se pošljejo na naslov Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, ali na elektronski naslov prostor@celje.si, pri čemer se v rubriki »zadeva«
navedejo ključne besede »Pasadena«.
VI.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni
organ mestne četrti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje,
da se mestna četrt strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih
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stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne
občine Celje.
VII.
Javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-10/2008
Celje, dne 11. decembra 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
zanj
Podžupan
Mestne občine Celje
mag. Marko Zidanšek l.r.

GRAD
5352.

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi
vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Grad

Na podlagi 21. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 56/01, 101/01 in 136/06)
ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS,
št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad
na 16. redni seji dne 12. decembra 2008 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnih
zemljišč v Občini Grad
1. člen
V Sklepu o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 83/01) se
1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grad znaša
0,0015 EUR.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009.
Št. 422-1163/08-OS
Grad, dne 12. decembra 2008
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
Občinski svet Občine Kuzma na 14. redni seji dne 10. decembra 2008 sprejel

ODLOK
o uporabi sredstev proračunske rezerve
za odpravo posledic neurja za leto 2008
1. člen
Ta odlok določa višino in namen uporabe proračunske
rezerve Občine Kuzma v rebalansu proračuna za leto 2008.
2. člen
Sredstva proračunske rezerve iz 1. člena tega odloka v
višini 20.896,15 € se uporabijo za odpravo posledic naravnih
nesreč na stvareh zaradi poplav in drugih posledic neurja s točo
v mesecu juliju in avgustu 2005, in sicer za izvedbo geotehničnih
ukrepov za zavarovanje stvari pri objektu na naslovu Dolič 149.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 900-3/2008-9
Kuzma, dne 10. decembra 2008
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

5354.

Pravilnik o uporabi službenih vozil Občine
Kuzma

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 ZLS – UPB1 in 21/06 – odl. US) in
15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07) je
Občinski svet Občine Kuzma na 14. redni seji dne 10. decembra 2008 sprejel

PRAVILNIK
o uporabi službenih vozil Občine Kuzma
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo uporaba, vzdrževanje in
vodenje evidence službenih vozil Občine Kuzma ter pravice in
dolžnosti upravičencev do uporabe službenih vozil.
2. člen
Službena vozila po tem pravilniku so vozila, ki so v lasti
Občine Kuzma in vozila, ki jih ima občina v finančnem zakupu
(leasingu) oziroma najemu (rent-a-car), razen vozil, ki jih je
občina oddala nekomu v upravljanje oziroma uporabo.
II. UPORABA SLUŽBENIH VOZIL

KUZMA
5353.

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
za odpravo posledic neurja za leto 2008

Na podlagi četrtega odstavka 49. člena Zakona o javnih
financah ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) in
15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07) je

3. člen
Službena vozila se izrecno uporabljajo za službene namene, tj. za opravljanje del in nalog v okviru službenih obveznosti
zaposlenih in funkcionarjev.
Za službene namene lahko javni uslužbenec ali funkcionar uporabi lastno oziroma privatno vozilo samo v primeru, če
službeno vozilo ni na razpolago, oziroma, če občinska uprava
ugotovi, da bi bila uporaba službenega vozila v konkretnem
primeru manj smotrna.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Službeno vozilo lahko uporablja le oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– da ima veljavno vozniško dovoljenje najmanj 2 leti,
– da je psihofizično sposoben upravljati z vozilom,
– da ima veljaven potni nalog za službeno vozilo.
5. člen
Upravičenec mora ob vrnitvi službenega vozila razen
potnega naloga oddati odgovorni osebi še listine o:
– oskrbi vozila z gorivom, če je oskrbel službeno vozilo
z gorivom,
– plačilu cestnine, če jo je poravnal,
– drugih stroških za povrnitev škode.
6. člen
Upravičencu se lahko povrnejo stroški uporabe službenega vozila samo ob predložitvi ustreznih listin.
III. VODENJE EVIDENCE SLUŽBENIH VOZIL
7. člen
Uporaba službenega vozila za službeno vožnjo se določi
z nalogom za službeno potovanje. Uporabnik službenega vozila je dolžan redno izpolnjevati potni nalog na za to predpisanem
obrazcu.
8. člen
Odgovorna oseba za izdajo in kontrolo potnih nalogov ter
drugih listin je javni uslužbenec oziroma uslužbenka, katero s
posebnim sklepom določi direktor občinske uprave.
Kontrolo nad izvajanjem tega pravilnika izvaja nadzorni
odbor Občine Kuzma.
9. člen
Službena vozila se lahko uporabljajo le na podlagi veljavnih potnih nalogov. Potne naloge izdaja odgovorna oseba
za službena vozila. V potnem nalogu, ki se glasi na ime uporabnika, mora biti opredeljen čas in relacija oziroma območje
uporabe službenega vozila ter drugi zahtevani podatki.
10. člen
Voznik službenega vozila mora vsakodnevno izpolniti potni nalog in ga naslednji dan predati Občini Kuzma. Upravičenec oziroma uporabnik službenega vozila mora odgovornemu
delavcu sporočiti datum in predviden čas uporabe avtomobila
v službeni namen vsaj en dan pred uporabo službenega vozila
(kar se smatra istočasno tudi za rezervacijo vozila), v izjemnih
primerih pa neposredno pred odhodom na službeno pot.
Službeno vozilo je lahko parkirano na parkirnem prostoru občinske zgradbe ali pa je v varstvu pri neposrednem uporabniku.
11. člen
Odgovorna oseba za službena vozila skrbi in je odgovorna za pravilno izpolnjevanje potnih nalogov uporabnikov službenih vozil. Vsakega voznika službenega vozila sproti opomni
na nepravilnosti pri izpolnitvi potnih nalogov za potniški promet
in zahteva, da se jih odpravi. Če voznik tega ne stori ali se te
napake ponavljajo, obvesti o tem občinski svet, ki lahko začasno prepove uporabo službenega vozila.
IV. POSTOPEK V PRIMERU POŠKODOVANJA VOZILA
12. člen
V primeru prometne nezgode ali poškodbe vozila iz kateregakoli razloga, mora uporabnik službenega vozila, obvezno
poklicati policijo in zagotoviti ogled vozila za ocenitev škode
pri zavarovalnici, kjer je vozilo zavarovano ter o tem obvestiti
župana oziroma odgovorno osebo.
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Ob morebitnem škodnem dogodku mora izpolniti ustrezni
obrazec o nezgodi (evropsko poročilo o prometni nezgodi).
V. VZDRŽEVANJE SLUŽBENIH VOZIL
13. člen
Službena vozila morajo biti redno in tekoče vzdrževana
ter servisirana.
14. člen
Glede tehničnih pregledov je potrebno upoštevati veljavne
predpise. Vozila morajo biti stalno opremljena z opremo, katero
predpisuje zakonodaja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Zaradi uporabe službenega vozila v nasprotju s tem pravilnikom ali nepravilno vodene dokumentacije se lahko:
– uporabnika opozori na nepravilnosti,
– predlaga odvzem pravice do uporabe službenega vozila, o čemer odloči občinski svet.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-3/2008-7
Kuzma, dne 10. decembra 2008
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

5355.

Sklep o začasnem financiranju Občine Kuzma
v obdobju januar–marec 2009

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) in 29. ter 98. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni
list RS, št. 33/07) je župan Občine Kuzma dne 11. decembra
2008 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Kuzma
v obdobju januar–marec 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Kuzma (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2008. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom
o proračunu Občine Kuzma za leto 2008 (Uradni list RS,
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št. 35/08) in Odlokom o rebalansu proračuna Občine Kuzma
za leto 2008 (Uradni list RS, št. 90/08; v nadaljevanju: odlok
o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/

I.
70

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

435.753

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

329.753

DAVČNI PRIHODKI

255.240

700 Davki na dohodek in dobiček

230.591

10.485
139.891

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

139.891

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi

9.666

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

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

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

5.375

75

–19.343

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

5.375

13.875

750 Prejeta vračila danih posojil

5.375

704 Domači davki na blago in storitve

10.774

751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

NEDAVČNI PRIHODKI

74.513

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

48.600

714 Drugi nedavčni prihodki

2.975

V.

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

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

22.938

KAPITALSKI PRIHODKI

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE

250

730 Prejete donacije iz domačih virov

250

731 Prejete donacije iz tujine

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

RAČUN FINANCIRANJA

105.750

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

105.750

500 Domače zadolževanje

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

455.096

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

40

TEKOČI ODHODKI

161.619

55

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

36.437

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

12.331

402 Izdatki za blago in storitve

100.692

5.375

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

TRANSFERNI PRIHODKI

41

50.709

III.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

74

413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI

712 Denarne kazni

73

34.493

703 Davki na premoženje

711 Takse in pristojbine

72

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

42

706 Drugi davki
71

57.899

414 Tekoči transferi v tujino

v EUR
Proračun
januar–
marec 2009

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

50

ZADOLŽEVANJE

ODPLAČILA DOLGA

8.050

550 Odplačila domačega dolga

8.050

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–22.018
–8.050

403 Plačila domačih obresti

8.462

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

409 Rezerve

3.697

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

102.877

19.343

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu
ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se Občina Kuzma za
odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu, ne sme
zadolžiti.

Št.
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SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Kuzma za leto 2009
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kuzma za leto 2009 znaša 0,0050
EUR.
2. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o
vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Občine Kuzma za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 119/07).
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009 dalje.
Št. 900-3/2008-4
Kuzma, dne 10. decembra 2008
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

5357.

Sklep o določitvi ekonomske cene
vzgojno-varstvenega programa v vrtcu pri
Osnovni šola Kuzma za leto 2009

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05, ZVrt-UPB2 in 25/08), 2., 4., 19. in 22. člena
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05
in 120/05) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS,
št. 33/07) je Občinski svet Občine Kuzma na 14. redni seji dne
10. decembra 2008 sprejel

5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009
dalje.
Št. 900-3/2008-10
Kuzma, dne 11. decembra 2008
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

5356.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Kuzma za leto 2009

Na podlagi 180. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03), v zvezi s 56. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 17. člena
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 40/01) in 15. člena
Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski
svet Občine Kuzma na 14. redni seji dne 10. decembra 2008
sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomske cene
vzgojno-varstvenega programa v vrtcu pri
Osnovni šola Kuzma za leto 2009
1.
Ekonomska cena vzgojno-varstvenega programa v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole Kuzma
– enota vrtca, znaša na otroka za starostno skupino od 3. leta
do vstopa v šolo mesečno 358,88 €.
2.
Za dneve odsotnosti, ko ni zagotovljeno varstvo, se za
vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje odbitek celotne
dnevne oskrbnine. Dneve odsotnosti otroka v primeru bolezni,
se staršem višina plačila zniža za stroške neporabljenih živil.
Za izostanek do dveh dni, se stroški neporabljenih živil
ne odbijejo.
Za izostanek do dveh dni, se stroški neporabljenih živil
odbijejo le v primeru, če je otrokova odsotnost pisno napovedana najmanj dva dni pred izostankom.
3.
Če otrok zaradi bolezni ne obiskuje vrtca neprekinjeno
več kot 20 zaporednih delovnih dni, se staršem za dneve
odsotnosti obračuna 50% cene, ki jo plačujejo v skladu s
Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. Znižano
plačilo uveljavljajo starši s pisno izjavo o odsotnosti otroka
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zaradi bolezni (zdravniško potrdilo), ki jo predložijo vrtcu. Starši, ki uveljavljajo navedeno znižanje plačila, niso upravičeni
do zmanjšanja plačila stroškov hrane za dneve odsotnosti iz
2. člena tega sklepa.

4. člen
Centru za socialno delo se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi
sklenjene pogodbe.

4.
Za neprekinjeno odsotnost otroka v vrtcu v času od 1. 7.
2009 do 31. 7. 2009 plačajo starši 20% stroškov oskrbnine, ki je
bila staršem določena z odločbo o znižanem plačilu za program
vrtca. Starši 10 dni pred nastopom odsotnosti s pisno izjavo
obvestijo vzgojiteljico (izjavo dobijo v vrtcu).

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 900-3/2008-3
Kuzma, dne 10. decembra 2008

5.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v
vrtcu pri Osnovni šoli Kuzma za leto 2008 (Uradni list RS,
št. 119/07).
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009
dalje.
Št. 900-3/2008-12
Kuzma, dne 10. decembra 2008
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

5358.

Sklep k določitvi cene storitve pomoč družini
na domu in določitvi subvencioniranja cene
storitve pomoč družini na domu za leto 2009

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 36/04 – UPB, 105/06 in 114/06 – ZUTPG),
38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06) ter 15. člena
Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski
svet Občine Kuzma na 14. redni seji dne 10. decembra 2008
sprejel

SKLEP
k določitvi cene storitve pomoč družini na domu
in določitvi subvencioniranja cene storitve
pomoč družini na domu za leto 2009

Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

5359.

Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča
in uporabi mrliške vežice na območju Občine
Kuzma za leto 2009

Na podlagi 47. člena Odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Kuzma
(Uradni list RS, št. 12/01) in 15. člena Statuta Občine Kuzma
(Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Kuzma na
14. redni seji dne 10. decembra 2008 sprejel

SKLEP
o ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi
mrliške vežice na območju Občine Kuzma
za leto 2009
1. člen
Enoletna cena najemnine za najem prostora za vsak
posamezni grob znaša 14,00 EUR.
V ceno ni vračunan 20% davek na dodano vrednost.
2. člen
Cena uporabe mrliške vežice za en dan znaša 17,00 EUR,
za dva dni uporabe pa 28,00 EUR. V ceno ni vračunan 8,5%
davek na dodano vrednost.
S ceno se pokrivajo stroški čiščenja, ogrevanja, električne
energije in ostale komunalne storitve.
3. člen
Vzdrževalnina se poravna s plačilnim nalogom v enkratnem znesku.

1. člen
Občinski svet Občine Kuzma soglaša, da cena storitve
pomoč družini na domu s 1. 1. 2009 znaša 12,92 EUR.

4. člen
Zbrana sredstva iz 1. in 2. člena tega sklepa se namensko
uporabljajo za vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic.

2. člen
Kot osnova za plačilo cene storitve do upravičencev storitve pomoč družini na domu se določi cena v višini
6,46 EUR.
Razliko do polne cene storitve 12,92 EUR, to je 6,46 EUR,
Občina Kuzma priznava kot subvencijo k ceni storitve pomoč
družini na domu in jo bo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna na področju socialnega varstva.

5. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o ceni
vzdrževanja pokopališča in uporabi mrliške vežice na območju
Občine Kuzma za leto 2008 (Uradni list RS, št. 119/07).

3. člen
Občina Kuzma bo pokrivala iz proračunskih sredstev za
socialno varstvo še sredstva, ki zajemajo stroške strokovnega dela in računovodsko-administrativnega dela za storitev
pomoč družini na domu in niso vključeni v ceno storitve do
uporabnikov.
Ti stroški znašajo 2,23 EUR na uro.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. januarja 2009
dalje.
Št. 900-3/2008-5
Kuzma, dne 10. decembra 2008
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
5360.

Razveljavitev Pravilnika o merilih za določitev
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih
obratov na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v Občini Kuzma

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 ZLS – UPB1 in 21/06 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski
svet Občine Kuzma na 14. redni seji dne 10. decembra 2008
sprejel naslednjo

Razveljavitev
Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v Občini Kuzma, ki je bil objavljen v Uradnem listu
Republike Slovenije, št. 117/00 z dne 19. 12. 2000, se razveljavi.
Št. 900-3/2008-16
Kuzma, dne 14. decembra 2008
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

Št.

SKLEP
I.
Vrednost točke za odmero občinskih taks na območju
Občine Laško za leto 2009 znaša 0,0799 €.
II.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporablja pa se od 1. januarja 2009 dalje.
Št. 7-1/2008
Laško, dne 15. decembra 2008
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

LJUBLJANA
5362.

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne
občine Ljubljana za leto 2007

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) ter 27. člena
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07
– UPB) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 22. seji dne
15. 12. 2008 sprejel

16123

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine
Ljubljana za leto 2007.
2. člen
Proračun Mestne občine Ljubljana je bil realiziran v višini
248.943.780 eurov.
Realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov
in izdatkov proračuna Mestne občine Ljubljana je izkazana
v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in
naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem delu
zaključnega računa proračuna.
Realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ljubljana po proračunskih uporabnikih je prikazana
v posebnem delu zaključnega računa proračuna.
3. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine
Ljubljana za leto 2007 se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 410-89/2008-24
Ljubljana, dne 15. decembra 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih
taks

Na podlagi 6. člena Odloka o občinskih taksah (Uradni
list RS, št. 41/08) in 37. člena Statuta Občine Laško (Uradni
list RS, št. 99/07) je župan Občine Laško dne 15. 12. 2008
sprejel
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o zaključnem računu proračuna Mestne občine
Ljubljana za leto 2007

LAŠKO
5361.
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ŠKOCJAN
5363.

Sklep o začasnem financiranju Občine Škocjan
v obdobju januar–marec 2009

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) in 92. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list
RS, št. 101/06) je župan Občine Škocjan dne 18. 12. 2008
sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Škocjan
v obdobju januar–marec 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Škocjan (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2008. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o
proračunu Občine Škocjan za leto 2008 (v nadaljevanju: odlok
o proračunu).
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2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

413 Drugi domači transferi

2. člen

42

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto Naziv konta

v EUR

Znesek po
rebalansu
2008

1

2

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

770.747

TEKOČI PRIHODKI
(70+71)

495.807

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

477.130

700 Davki na dohodek in dobiček

446.460

70

71

14.080

704 Domači davki na blago in storitve

16.590

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

18.677

711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

74

3

703 Davki na premoženje

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

7.827
350
1.500
400
8.600

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

0

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

274.940
31.940

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU

243.000

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

769.010

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+404+409)

251.649

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

78.280

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

11.091

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

43

149.278
13.000
167.392
600
125.795
4.044

36.953

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

290.046

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

290.046

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430+431)

59.923

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

57.100

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

2.823

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)

1.737

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)

0

440 Dana posojila

0

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

0

V.

VI.

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

12.645

550 Odplačila domačega dolga

12.645

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–10.908

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–12.645

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)

–1.737

OCENA STANJA NA TRR RAČUNU
NA DAN 31. 12. 2008

150.000,00

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih
postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu ter se
objavijo na spletni strani občine (varianta: na oglasni deski
občine).
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 12.645 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga
v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine), uporablja pa se od 1. januarja 2009 dalje.
Št. 410-0010/2008
Škocjan, dne 18. decembra 2008
						
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

ŠKOFJA LOKA
5364.

Sklep o cenah najemnin za zemljišča
za leto 2009

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,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98,
12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 51/02 in 94/07) in 10. člena
Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 50/96,
58/97 in 69/98 in 50/05) je Občinski svet Občine Škofja Loka
na 19. redni seji dne 11. decembra 2008 sprejel

SKLEP
o cenah najemnin za zemljišča za leto 2009
Za zemljišča, ki so v lasti Občine Škofja Loka, na katerih
se opravlja pridobitna dejavnost gostinstva, trgovine in drugih
sorodnih dejavnosti:
Cenik najemnin zemljišč za leto 2009
Predmet najema

Cena v € za m2

postavitev letnega vrta

1,30/mesec

razstavljanje predmetov

1,30/mesec

postavitev stojnice – redno

3,26/mesec

postavitev stojnice – občasno

1,30/dan
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Tako določene cene se bodo uporabljale pri sklepanju
najemnih pogodb za leto 2009.
Št. 478-0074/2008
Škofja Loka, dne 11. decembra 2008
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

5365.

Sklep o cenah najemnin in zakupnin za
zemljišča za leto 2009

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,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98,
12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 51/02 in 94/07) in 18. člena
Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98)
je Občinski svet Občine Škofja Loka na 19. redni seji dne
11. decembra 2008 sprejel

SKLEP
o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča
za leto 2009
Za zemljišča, ki so v lasti Občine Škofja Loka in se
uporabljajo bodisi za povečanje funkcionalnih zemljišč k stanovanjskim hišam bodisi za zakup kmetijskih zemljišč, sta
sprejeta:
Cenik najemnin zemljišč za leto 2009
Površina

Cena letnega najema 2009
v EUR

do 50 m2

31,29

od 51 m2 do 75 m2

46,95

od 76 m2 do 100 m2

62,60

od 101 m2 do 150 m2

93,89

nad 151 m2

0,63 na m2

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2009
Katastrska kultura

Letna zakupnina 2008 v EUR/ha

njiva

130,07

travnik

105,84

pašnik

39,67

sadovnjak

148,89

Tako določene cene se bodo uporabljale pri sklepanju
pogodb za leto 2009 ter obračunu najemnin in zakupnin za
leto 2009.
Št. 478-0074/2008
Škofja Loka, dne 11. decembra 2008
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.
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Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US in 126/07) in 18. člena
Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98)
je Občinski svet Občine Škofja Loka na 19. redni seji dne
11. 12. 2008 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Občinski svet Občine Škofja Loka je odločil, da nepremičnini parc. št. 1355/10, travnik v izmeri 99 m2, k.o. Stari Dvor,
preneha status javnega dobra.
2.
Na nepremičnini iz prejšnje točke pridobi lastninsko pravico Občina Škofja Loka.
3.
Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine Škofja
Loka izda ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa.
4.
Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnje točke, Okrajno
sodišče v Škofji Loki, po uradni dolžnosti, pri nepremičnini iz
1. točke tega sklepa, izbriše zaznambo o javnem dobru.
5.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-0020/2008
Škofja Loka, dne 11. decembra 2008
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

Uradni list Republike Slovenije
– Retnje – komunalno proizvodna cona (v nadaljevanju OPPN),
ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova
64, Ljubljana, pod številko 5731 v novembru 2008.
2. člen
(vsebina OPPN)
OPPN vsebuje:
1. Besedilo, ki obsega:
I. Splošne določbe
II. Opis območja
III. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
IV. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
V. Načrt parcelacije
VI. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo zasnove
projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
VII. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne
dediščine, za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje
narave
VIII. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom
IX. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
X. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
XI. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN
XII. Seznam prilog k OPPN
XIII. Končne določbe.
2. Kartografski del, ki vsebuje:
1
1.1
2.
2.1
3.
3.1
3.2
3.3

TRŽIČ
5367.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za gradnjo Centralne čistilne naprave
Tržič v ureditvenem območju z oznako 16 IP1
– Retnje – komunalno proizvodna cona – CČN

Na podlagi 98. in 104. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 18. člena Statuta Občine
Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet Občine Tržič
na 18. seji dne 11. 12. 2008 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za gradnjo Centralne čistilne naprave Tržič
v ureditvenem območju z oznako 16 IP1 – Retnje
– komunalno proizvodna cona – CČN
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt za območje Centralne čistilne naprave z oznako 16IP1

3.4
3.5
4.
4.1
4.2
4.3

Načrt namenske rabe prostora:
Izsek iz dolgoročnega plana na preglednem katastrskem načrtu
Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora:
Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
Načrt območja z načrtom parcelacije:
Katastrski načrt s prikazom območja
OPPN
Geodetski načrt s prikazom območja
OPPN
Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč
Načrt zakoličbe
Načrt javnih površin
Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev
Ureditvena situacija z značilnimi
prerezi
Prometno tehnična situacija, idejna
višinska regulacija, načrt intervencijskih poti
Zbirni načrt komunalno energetskih
naprav

M 1:5000

M 1:1000

M 1:1000
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500

M 1:500
M 1:500
M 1:500.

II. OPIS OBMOČJA
3. člen
(opis prostorske ureditve)
Z OPPN se predvidi prostorska ureditev v območju urejanja 16IP1 – Retnje – komunalno proizvodna cona, ki zajema
gradnjo čistilne naprave Tržič s pripadajočo komunalno ureditvijo, gradnjo prometne, energetske in komunalne infrastrukture
in ureditev zelenih površin.
Območje OPPN, kjer je predvidena gradnja CČN Tržič, se
v naravi nahaja ob sotočju potoka Kovornik (Cikavec) in Tržiške
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Bistrice, in predstavlja travniško ravnico, ki jo omejujeta oba
vodotoka in lokalna dovozna pot, na tej lokaciji pa se končuje
tudi kanalizacijski zbirnik, ki odpadno vodo odvaja v potok
Kovornik (Cikavec).
Območje je po namenski rabi namenjeno komunalni in
proizvodni dejavnosti.
Obravnavano zemljišče je v naravi nepozidan travnik z
neurejeno hudourniško strugo.

vode na izpustu v Kovornik (Cikavec) v skladu z zahtevami, ki
jih predpisuje slovenska zakonodaja.
Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja so razvidne iz grafičnega načrta št. 2.1 »Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja«.

4. člen

Območje OPPN je sestavljeno iz ene prostorske enote
P1, ki obsega vse načrtovane objekte, parkirne površine pod
in ob njih ter zunanjo ureditev, vključno z vodnim zemljiščem
vodotoka Kovornik.
1. Zazidalna zasnova
V prostorski enoti P1 je načrtovana gradnja centralne
čistilne naprave Tržič (v nadaljevanju: CČN), ki je namenjena
čiščenju komunalnih odpadnih voda iz smeri Tržiča in Kovorja.
Zmogljivost CČN bo 16.400 PE. CČN obsega naslednje zaključene enote:
– tehnološka stavba (pisarniški in tehnološki del z mehanskim predčiščenjem),
– kontaktni bazen,
– sekvenčni biološki reaktor (SBR),
– UV dezinfekcija in merilno mesto,
– zgoščevalec odvečnega blata,
– biofilter,
– interno črpališče,
– zalogovnik blata,
– plato CČN,
– grobe grablje z vhodnim črpališčem,
– transformatorska postaja (z dvema trafo boksoma, SN
prostorom in NN prostoroma)
– hudournik Kovornik (Cikavec),
– javne prometne površine.
Tehnološka stavba (pisarniški in tehnološki del)
V tehnološki stavbi bosta ločena pisarniški in tehnološki
del. Pisarniški del bo namenjen obratovanju in vzdrževanju
CČN in bo sestavljen iz pisarniških, komandnih (upravljanje in
vodenje ČN), sanitarnih (WC) in energetskih (strojnica, agregat,
kompresorska postaja) prostorov. Tehnološki del bo namenjen
mehanskemu (pred)čiščenju odpadne vode z grabljami, peskolovom in maščobnikom ter dehidraciji blata.
Kontaktni bazen
V kontaktnem bazenu se izvede mešanje vsebine dotekajoče odpadne vode in aktivnega blata. Iz kontaktnega bazena
voda odteče izmenično v prvi ali v drugi bazen (komoro) sekvenčnega reaktorja. Objekt je prekrit s poliestrskimi pohodnimi
ploščami. Kontaktni bazen skupaj s SBR, UV dezinfekcijo in
merilnim mestom tvori zaključeno celoto objekta.
Sekvenčni biološki reaktor (SBR)
SBR je sestavljen iz dveh bazenov, v katerih odpadna
voda kroži in prehaja iz cone z nitrifikacijo v cono denitrifikacije, pri čemer se vnos zraka in s tem kisika izvaja skozi talna
vpihovala. Odvečno blato se na koncu cikla prečrpa s potopno
črpalko v zgoščevalec blata. Objekt je prekrit s poliestrskimi
pohodnimi ploščami.
Zgoščevalec odvečnega blata
V zgoščevalcu blata se zbira odvečno blato, ki se homogenizira. Po končani homogenizaciji se blato črpa na dehidracijo v tehnološki del upravne stavbe.
UV dezinfekcija in merilno mesto
V objektu za dezinfekcijo in se očiščena voda dezinfecira
s pomočjo UV dezinfekcijskih svetilnih naprav. Očiščena in
dezinfecirana voda nato odteka v merilni jašek, kjer se izvaja
merjenje in kontrola parametrov ČN pred iztokom očiščene
vode v Kovornik (Cikavec). Oba objekta sta prekrita s poliestrskimi pohodnimi ploščami.
Biofilter
V tehnološkem delu upravnega objekta v prostorih mehanskega predčiščenja in dehidracije blata ter v zgoščevalcu
blata se izvede prisilna lokalna ventilacija z odsesavanjem

(območje OPPN)
1. Obseg
Območje OPPN je opredeljeno v kartografskem delu
Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 109/99, 93/01) kot ureditveno območje z oznako 16IP1
– Retnje – komunalno proizvodna cona.
Območje OPPN obsega naslednja zemljišča parc. št. v
katastrski občini Kovor: del 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389,
390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401,
402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413,
414, in del 855.
Površina območja OPPN znaša 9279 m².
2. Meja
Severna meja območja poteka po parcelni meji zemljišč
parc. št. 333/1, k.o. Kovor, ki predstavlja mejo med območjem
16IP1 – Retnje – komunalno proizvodna cona in območjem
Komunalno proizvodna cona.
Zahodna meja območja poteka po parcelnih mejah zemljišč parc. št. 334/1, 335, 382, k.o. Kovor, po robu na novo
urejene lokalne ceste na delu parc. št. 855, k.o. Kovor, ki bo
ločevala območje 16IP1 – Retnje – komunalno proizvodna
cona od območja Komunalno proizvodna cona.
Vzhodna in južna meja območja poteka po parc. št. 332/1,
419 in 415, k.o. Kovor, ki predstavljajo mejo med območjem 16IP1
– Retnje – komunalno proizvodna cona in območjem 16 P2 ZN.
Meja območja OPPN je analitično prikazana s koordinatami lomnih točk obodne parcelacije.
Meja poteka območja OPPN je razvidna iz grafičnih načrtov 1.1. »Izsek iz dolgoročnega plana na preglednem katastrskem načrtu«, 3.1 »Katastrski načrt s prikazom območja
OPPN« in 3.2 »Geodetski načrt s prikazom območja OPPN«,
ki so sestavni deli odloka.
Načrta parcelacije in zakoličbe sta razvidna iz grafičnega
načrta 3.3 »Načrt obodne parcelacije zemljišč«, ki je sestavni
del odloka.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)
Na centralno čistilno napravo Tržič je predvidena navezava centralnega kanalizacijskega sistema Tržič, ki povezuje
naselja Tržič, Bistrico, Ročevnico, Slap, Pristavo, Loko, Križe
(severni del) in Kovor. Preko črpališča po tlačnem vodu je
na centralno čistilno napravo Tržič predvideno odvajanje tudi
komunalne odpadne vode s prispevnega področja Žiganja vas
iz naselij Retnje, Breg pri Bistrici, Sebenje, Križe (južni del),
Žiganja vas ter Zvirče.
Očiščena odpadna voda iz čistilne naprave odteka v
sprejemnik potok Kovornik (Cikavec).
Območje se prometno navezuje na predvideno rekonstruirano lokalno cesto preko predvidenega priključka na severozahodni strani območja OPPN.
Vzdolžno ob cesti so ob upravni stavbi urejena vzdolžna
parkirna mesta z direktnim izvozom na cesto.
Kompleks čistilne naprave je zasnovan tako, da se v največji možni meri vključuje v širšo krajinsko sliko območja.
Območje je kompleks centralne čistilne naprave, ki območju Občine Tržič zagotavlja čiščenje odpadnih voda in kvaliteto

6. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
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zraka oziroma smradu v biofilter. Biofilter je izveden v obliki
zabojnika, ki je napolnjen z biofilterno maso za čiščenje zraka.
Pri prehodu skozi biofilterno maso se zrak očisti ter očiščen
izhaja na prosto v ozračje. Odvod izcedne vode iz biofilterne
mase, ki se zbirajo na dnu biofiltra je izveden preko sifona v
interno kanalizacijo.
Interno črpališče
V interno črpališče poliestrske izvedbe se stekajo vse
vode s platoja ČN in voda iz sanitarij, dehidracije blata in pralne
vode iz biofiltra. Voda iz črpališča teče po tlačnem cevovodu v
začetno fazo čiščenja odpadne vode na ČN.
Zalogovnik blata
V zalogovniku za blato je potopno mešalo, ki zagotavlja
mešanje. Izločena blatenica se z vrha s pomočjo potopne črpalke prečrpava v kontaktni bazen. Zalogovnik je opremljen še
s prelivom, ki vodi v kontaktni bazen. Zalogovnik je pokrit.
Plato CČN
Plato CČN se nahaja na severni strani prostorske enote
med tehnološko stavbo in kontaktnim bazenom.
Izvede se z izkopanim materialom oziroma s pripeljanim
tamponskim materialom.
Cestišče, dvorišče in parkirišče se asfaltira in uredi z
betonskimi grednimi robniki.
CČN oziroma z njo povezane ureditve ne smejo v ničemer
onemogočiti vzdrževanje in dostopnost brežine Tržiške Bistrice.
Grobe grablje z vhodnim črpališčem
Na grobe grablje z vhodnim črpališčem se priključujeta
kanalizacijskega sistema iz smeri Tržiča in Kovorja.
Transformatorska postaja
Za potrebe oskrbovanja čistilne naprave z električno energijo je predvidena transformatorska postaja ob priključni cesti.
Hudournik Kovornik (Cikavec)
Hudournik Kovornik je vodotok 2. reda, ki se ga uredi
tako, da se zagotovi stabilnost brežin. V Kovornik se izvede
tudi iztok padavinske vode iz kanalov za odpadno padavinsko
vodo z dostopne ceste.
Javne prometne površine
V območje OPPN sega predvidena rekonstrukcija ceste.
Predvideno vozišče je široko 6m, z upoštevanjem razširitev v
krivinah za primer srečanja dveh tovornih vozil. Ob desnem
robu vozišča je predvidena asfaltna koritnica širine 0,5 m nagib
12% ob njej pa utrjena bankina širine 0,5 m, po levi strani pa je
predvidena utrjena bankina širine 1 m. Bankina se zaključi na
levi strani v nasipu, na desni pa v vkopu.
2. Zasnova zunanje ureditve
V prostorski enoti P1 je zunanja ureditev prilagojena tehnološkim potrebam CČN. Na platoju CČN se izvede asfaltirano
pot, da je zagotovljen dostop do vsakega tehnološkega objekta.
Ostale površine v območju gradbene parcele se humusira in
zatravi. Okrog CČN se postavi aluminijasta žična ograja z drsnimi vhodnimi vrati. V vhodnih vratih so manjša vrata za osebni
prehod. Vzdolž meje CČN je ob žični ograji predvideno zimzelena rastje. Parkirišče z vzdolžnimi parkirnimi mesti je urejeno
zahodno od upravno-tehnološke stavbe. Cestišče, dvorišče in
parkirišče je asfaltirano in urejeno z betonskimi grednimi robniki. Brežina vodotoka se uredi tako, da se brežino primerno utrdi
z naravnimi materiali in principi. Območje CČN je v neposredni
bližini objekta z grobimi grabljami utrjeno, preostala površina pa
je zatravljena in redko zasajena z avtohtonim rastjem.
Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta razvidni iz grafičnih načrtov št. 4.1. »Ureditvena situacija z značilnim
prerezom«.
IV. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE
IN GRADNJO
7. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)
Območje je namenjeno komunalni in proizvodni dejavnosti. Stanovanjska namembnost je izključena.
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8. člen
(vrste dopustnih gradenj)
denj:

Dopustne so naslednje vrste prostorskih ureditev in gra22232 Čistilne naprave
21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
21530 Dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni sistemi
22210 Distribucijski plinovodi
22221 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko
vodo
22231 Cevovodi za odpadno vodo
22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja
21520 Pregrade in jezovi
21410 Mostovi in viadukti
24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem
voda na ogroženih območjih.

Dopustna je gradnja objektov okoljske infrastrukture, namenjenih za zbiranje in čiščenje odpadne komunalne vode
oziroma gradnji CČN ter vseh spremljajočih infrastrukturnih
ureditev.
Dopustne so ureditve vodotoka Kovornik in ureditev iztokov padavinske vode vanj. Poleg tega so dovoljene še ureditve
cestnih mostov in opornih konstrukcij za gradnjo prometne
infrastrukture, če se z njimi ne zmanjšuje pretočna sposobnost
vodotoka in vse infrastrukturne ureditve za zagotavljanje opremljanja zemljišča za gradnjo oziroma infrastrukturne oskrbe
objektov pod pogojem, da te ureditve potekajo vsaj 1 m pod
dnom vodotoka, da so izvedene v sklopu konstrukcije mostov
ali da potekajo nadzemno tako, da se z njimi ne zmanjšuje
pretočna sposobnost vodotoka.
9. člen
(oblikovanje objektov)
Fasade upravne stavbe naj bodo zasnovane sodobno, s
kvalitetnimi in trajnimi materiali. Dopustne so višinske razlike
med posameznimi funkcionalnimi celotami upravne stavbe.
Ostali objekti morajo biti izvedeni kot kvalitetno oblikovani
tehnični objekti. Izbor materialov in barv mora biti enoten za
celotno CČN.
Nova ureditev vodotoka Kovornik naj bo smiselno vezana
na obstoječe gorvodne in dolvodne ureditve ter celotno sistematiko urejanja vodotoka.
Projektna rešitev ureditve mora slediti sonaravnim ureditvam, definirati koncept potrebne ureditve in utemeljiti predviden
obseg. Dimenzioniranje pretočnih profilov, stabiliziranje struge
in zavarovanje brežin mora biti projektirano gradbeno tehnično,
hidravlično in ekološko ustrezno ter skladno s predpisi.
10. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
V prostorski enoti P1 se bližnja okolica izven ograje zasadi z drevesi in zatravi z avtohtonimi rastlinami. Po dograditvi
platoja in vseh objektov se proste površine znotraj ograje primerno ozelenijo, izven ograje se proti reki ponovno vzpostavi
gostejšo obrežno grmovno ali drevesno zarast.
Ob Tržiški Bistrici se ohranja obvodna vegetacija in v čim
večji meri tudi ob potoku Kovornik. Potok Kovornik se ureja sonaravno, z uporabo avtohtonih skal in v čim bolj grobi izvedbi.
Na tak način se uredi tudi iztok iz čistilne naprave v Kovornik
(Cikavec).
Breg Tržiške Bistrice se lahko uredi za obisk javnosti z
nadelavo poti, razgledišč, počivališč, postavitvijo ograj, tabel
z informacijami, opozorili in podobno, tako da se bistveno
ne spremenijo lastnosti Tržiške Bistrice ter da je njena vidna
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podoba čim manj spremenjena. Naravno vrednoto ali njen del,
ki je posebej občutljiv na fizične učinke hoje, ki jih povzročijo
obiskovalci, se uredi tako, da se onemogoči ogrožanje.
Z namenom preprečitve erozije, neugodnega delovanja
zunanjih procesov in vegetacije, se naravno vrednoto lahko
fizično zaščiti (prekrije), odstrani vegetacijo in podobno.
11. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
1. Tlorisni gabariti
Tehnološka stavba:
Kontaktni bazen:
Biološki reaktor:
Zalogovnik blata:
Merilno mesto:
Grobe grablje z vhodnim
črpališčem:
Transformatorska postaja:

19,2 x 24 m
8,4 x 3,1 m
25,2 x 42,8 m
zunanji premer 10,7 m
2,5 x 6,2 m
15,2 x 21,8 m
4,72 x 4,14 m (TPR-D)
(zemljišče velikosti
30 m2)

2. Višinski gabariti
Tehnološka stavba
etažnost tehnološke stavbe:
višina strehe:
Kontaktni bazen
višina zidu bazena:
Biološki reaktor
višina zidu bazena:
Zalogovnik blata
višina zidu bazena:
Merilno mesto
višina merilnega jaška:
Transformatorska postaja:
višina transformatorske postaje
Plato čistilne naprave
kota platoja
Zunanja ureditev
Izhodiščna kota

P
4,8 m od kote terena
2,2 m od kote terena
2,2 m od kote terena
7,0 m od kote terena
0,2 m od kote terena
2,8 m od kote terena
459,50 m.n.v.
kota platoja: 459,50
m.n.v.

Absolutne višinske kote terena so v enotah m.n.v.
Višinske kote terena in kote finalnega tlaka objektov so
razvidne iz grafičnih načrtov 4.1. »Ureditvena situacija z značilnimi prerezi«, št. 4.2. »Prometno tehnična situacija, idejna
višinska regulacija«.
12. člen
(tehnologija čistilne naprave)
1. Linija vode
Na čistilno napravo dotekajo odpadne vode po glavnem
kanalizacijskem sistemu najprej na grobe grablje. V kanalu
pred grobimi grabljami je poglobitev, ki služi kot lovilec gramoza. Gramoz se odstranjuje s pomočjo grabilnika, ki se ga vodi
ročno in se ga po potrebi pripelje v sklopu tovornega vozila
za odvoz. Lokacija lovilca gramoza je na prostem, kar omogoča čiščenje. Namen grobih grabelj je odstranjevanje večjih
mehanskih nečistoč, ki so prisotne v odpadni vodi, in s tem
zaščita vhodnega črpališča. Mehanske nečistoče se zadržijo na
rešetkah. Iz rešetke se avtomatično čistijo in izločeni mehanski
delci se transportirajo v kontejner. Grobe grablje in vhodno
črpališče se nahajajo na platoju na levem bregu Kovornika, v
armirano betonskem vkopanem objektu v obliki kinete oziroma poglobljenega jaška za namestitev črpalk. Naprava grobih
grabelj se nahaja v lahkem objektu, ki omogoča zaščito pred
vremenskimi neprilikami.

120 / 22. 12. 2008 /

Stran

16129

Odpadna voda se iz grobih grabelj preliva v vhodno črpališče odpadnih vod. V črpališču so tri potopne črpalke.
Odpadna voda se iz vhodnega črpališča črpa na dotok
na kompaktno kombinirano enoto za mehansko predčiščenje.
Na napravo za mehansko predčiščenje je priključen tlačni
kanalizacijski vod, cevovod iz bazena za sprejem greznic in
iz internega črpališča. Naprava za mehansko predčiščenje
odstranjuje mehanske nečistoče na finih grabljah z razmikom
6 mm ter tudi pesek in maščobe. Enota je prezračevana in
opremljena s sistemom za odstranjevanje maščob. V enoti je
vključen tudi peskolov. Odstranjen pesek se iz kombinirane naprave za mehansko čiščenje transportira v pralnik peska, kjer
se opere. Spran pesek se s pomočjo transporterja odstranjuje
v kontejner. Vsi odpadki iz te enote so kompaktirani. Za primer
okvare je enota opremljena tudi z by-passom v biološki reaktor.
Kompletna naprava je locirana v pokritem prostoru.
Predvidena je vgradnja zračnega filtra za čiščenje odpadnega zraka. Na zračni filter se vodi zrak iz prostora mehanskega čiščenja in iz prostora dehidracije (strojnega odvodnjavanja
odvečnega blata).
Odpadna voda iz naprave za mehansko predčiščenje
doteka v kontaktni bazen, kjer se meša z aktivnim blatom.
Kontaktni bazen je opremljen s potopnim mešalom in deluje v
anaerobnih pogojih.
Odpadna voda iz kontaktnega bazena odteka v dva biološka reaktorja – SBR, ki sta pravokotne oblike z vmesno pregrado. Čiščenje vode po SBR postopku poteka v več stopnjah:
polnjenje z mešanjem, polnjenje z aeracijo, usedanje in odliv
očiščene vode. Polnjenje enega SBR reaktorja z odpadno vodo
poteka medtem, ko je drugi SBR reaktor v fazi usedanja ali v
fazi odliva očiščene vode. Nato pa se delovanje obeh SBR
reaktorjev zamenja.
Za potrebe prezračevanja so na dnu reaktorjev nameščena membranska prezračevala, ki uvajajo zrak in s tem kisik v
odpadno vodo. Komprimiran zrak se v prezračevala dovaja iz
kompresorske postaje. V kompresorski postaji so nameščena
tri puhala za dovajanje zraka v biološka reaktorja. Kompresorska postaja bo zvočno izolirana. Zrak bo dotekal skozi dušilce
hrupa. Odvečna toplota se bo odvajala z ventilatorjema skozi
dušilec zvoka. Dovajanje zraka v reaktorja se regulira preko
kisik sonde. V odvisnosti od količine raztopljenega kisika v vodi,
kisik sonda preko avtomatike vpliva na regulacijo in delovanje
puhal.
Za potrebe mešanja in preprečevanja usedanja aktivnega
blata sta v vsakem biološkem SBR reaktorju nameščeni dve
počasno vrteči potopni mešali. V vsakem biološkem SBR reaktorju je potopna črpalka za črpanje blata iz SBR v kontaktni
bazen.
Očiščena odpadna voda odteka iz SBR reaktorjev preko
odlivalnikov bistre tekočine z usedline v objekt merilnega mesta, ki omogoča merjenje količin odpadne vode in vzorčevanje
odpadne vode za potrebe spremljanja delovanja ČN in izvajanja obratovalnega monitoringa odpadnih vod. Opremljeno
je z merilcem pretoka, pH sondo, merilnikom koncentracije
amonijevega dušika in avtomatskim vzorčevalnikom.
Očiščena odpadna voda nato iz mernega mesta preko
naprave za dezinfekcijo odteka v sprejemnik Kovornik (Cikavec).
2. Linija blata
V SBR reaktorjih so nameščene črpalke za prečrpavanje
odvišnega blata v zalogovnik blata. Zalogovnik blata je opremljen s potopnim mešalom, ki meša vsebino, in z črpalko za
prečrpavanje izločene vode pri zgoščevanju. Zalogovnik je
namenjen za shranjevanje odvišnega blata in za zgoščanje
odvišnega blata.
Zgoščeno blato se preko monočrpalke črpa na napravo za
dehidracijo blata – centrifugo. Na napravi za dehidracijo blata
se blato dehidrira. Nastala blatnica pa odteka po interni kanalizaciji nazaj v vstopno črpališče. Za izboljšanje efekta strojne
dehidracije se blatu dodaja raztopina flokulanta, ki se pripravlja
v avtomatski postaji za pripravo in doziranje flokulanta.
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3. Sekundarni objekti
Čistilna naprava je opremljena s postajo za sprejem vsebine septičnih jam oziroma greznic ter malih čistilnih naprav. S
cisternami se vsebine septičnih jam dovaža na čistilno napravo. Vsebina iz pripeljanih cistern se prazni skozi napravo za
izločanje grobih delcev (separator) v bazen za skladiščenje
tekočega dela vsebine greznic. Grobi delci se v napravi operejo
in skompaktirajo in odlagajo v kontejner. Tekoči del, ki se zbira v
pokritem betonskem bazenu se s pomočjo potopne črpalke, locirane v bazenu, prečrpava v majhnih in enakomernih količinah
(kontrolirano doziranje) na dotok v napravo za odstranjevanje
peska in maščob. Naprava za separacijo je locirana na platoju,
pokritem z nadstreškom, poleg objekta predčiščenja.
V. NAČRT PARCELACIJE
13. člen
(načrt parcelacije)
Zemljiška parcela CČN obsega zemljišča s parcelnimi
številkami:
del 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392,
393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,
405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, del 855, vse
v katastrski občini Kovor.
Površina zemljiške parcele znaša 9279 m2.
Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu in so priloga OPPN.
Parcelacija zemljišč in lomne točke parcelacije so razvidne iz grafičnega načrta št. 3.3 »Načrt obodne parcelacije in
parcelacije zemljišč«.
14. člen
(površine namenjene javnemu dobru)
Površina namenjena javnemu dobru so del rekonstruirane
lokalne ceste, ki je del zemljišča s parcelno številko 855, k.o.
Kovor.
Površine namenjene javnemu dobru so razvidne iz grafičnega načrta št. 3.4 »Javne površine«.
VI. ZASNOVE PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
15. člen
(opremljenost s komunalno infrastrukturo)
Na delih, kjer komunalne ureditve potekajo v priobalnem
pasu, je zagotovljen najmanj 3,0 m odmik trase od zgornjega
roba brežine, da je omogočeno nemoteno izvajanje vzdrževalnih in sanacijskih del na vodotoku.
Projektno se detajlno obdela tudi detajl poteka komunalne
ureditve na odsekih, kjer vod poteka v 5,0 oziroma 15,0 m pasu
priobalnih zemljišč.
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske
in telekomunikacijske infrastrukture v ureditvenem območju
so:
– vsi objekti znotraj območja OPPN morajo biti priključeni
na obstoječe in predvideno komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturno omrežje, in sicer kanalizacijsko,
vodovodno, plinovodno, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje. Priključitev se izvede po pogojih posameznih
upravljavcev komunalnih vodov;
– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma
površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje
infrastrukturnih objektov in naprav;
– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje
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javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec
posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika
pridobiti služnost;
– trase komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih
vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z
upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov do
ostalih naravnih ali grajenih struktur;
– gradnja infrastrukture mora potekati usklajeno;
– dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov
zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora;
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v
skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti
izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve
posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih rešitvah
za to območje;
– obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske
vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivosti v skladu
s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju
veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z
njihovimi upravljavci;
– poleg s tem odlokom določenih ureditev komunalne
opreme je dovoljena tudi gradnja drugih linijskih komunalnih
vodov in naprav, v kolikor jih je treba zgraditi zaradi potreb
predmetnega območja ali sistemskih potreb infrastrukture na
širšem območju pod pogojem, da dodatne ureditve ne onemogočajo izvedbe ureditev po tem odloku;
– v primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil
neznano komunalno, energetsko ali telekomunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce
posameznih infrastrukturnih vodov.
16. člen
(prometno urejanje)
Prometno se območje OPPN v smeri proti severu navezuje na lokalno cesto proti Bistrici pri Tržiču. Dovoz na plato CČN
Tržič se uredi iz predvidene rekonstruirane ceste, ki vodi iz
naselja Brezovo do kmetije na lokaciji južno od čistilne naprave.
Rekonstrukcija ceste je predvidena po projektu »IDZ Dostopna
cesta do CČN Tržič, št. P-2409, Planingbiro, Kranj, maj 2008«.
Vozišče predvidene ceste je široko 6 m, z upoštevanjem razširitev v krivinah za primer srečanja dveh tovornih vozil.
Predvidena frekventnost prometa na čistilno napravo pri
normalnem obratovanju čistilne naprave so cca. 6 komunalnih
vozil in cca. 4 osebna vozila na dan.
Ob cesti se zagotavlja 4 vzdolžna parkirna mesta, namenjena zaposlenim in obiskovalcem.
Vse prometne površine so utrjene za vožnjo motornih
vozil do 10 ton osnega pritiska. Površine vozišč so asfaltirane
in omejene z betonskim ali kamnitim robnikom. Intervencijska,
komunalna in dostavna vozila uporabljajo občinsko dovozno
cesto in interne prometne površine znotraj kompleksa čistilne
naprave. Povozne površine so asfaltirane, urejen je odvod
padavinske vode.
Podane višine na trasi predvidene ceste so povzete iz
projekta IDZ – Dostopna cesta do CČN Tržič. Na višine predvidene ceste se navezujejo višine obeh priključkov in višina
severnega platoja. Višina južnega platoja je pogojena z maksimalnim možnim vzdolžnim sklonom interne dovozne ceste.
Višinska regulacija terena je idejna. Podrobna določitev
višinskih kot terena se izvede v fazi projektne dokumentacije.
Prometna ureditev je razvidna iz grafičnega načrta 4.2
»Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija, načrt
intervencijskih poti«.
17. člen
(vodovod in hidrantno omrežje)
Za potrebe delovanja čistilne naprave in požarne varnosti
se zgradi vodovodno omrežje. CČN Tržič se priključi na predvi-
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deni primarni vodovod mesta Tržič preko vodomernega jaška
za merjenje porabe vode. Po kompleksu čistilne naprave je
predviden krožni vodovod z ustrezno hidrantno mrežo. Priključni vod za potrebe CČN, ki je priključen na predvideni primarni
vod, je dimenzije 100 mm. V času gradnje mora biti zagotovljena nemotena oskrba s pitno vodo. Ureditev ustreznega pritiska
vodovodnega priključka bremeni investitorja.
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22. člen
(križanja in približevanja komunalnih vodov)
Pri izgradnji komunalne infrastrukture je potrebno upoštevati priporočljive minimalne razdalje približevanja in križanja
komunalnih vodov po veljavnih predpisih.
Komunalna in energetska ureditev je razvidna iz grafičnega načrta 4.3 »Zbirni načrt komunalno energetskih naprav«.

18. člen
(kanalizacijsko omrežje)
Do levega brega vodotoka Kovornik je kanalski sistem že
zgrajen. Predvidena je povezava glavnega zbiralnika iz Tržiča
in priključka iz smeri Kovorja, kar omogoča priključitev kanala
na lokacijo objekta grobih grabelj in vhodnega črpališča. Na
vhodno črpališče se priključujejo vsi zbirni kanali, ki gravitirajo
na CČN na Brezovem in črpalni vod kanalizacije s področja
Sebenje, Žiganje vasi, Retenj in Zvirč. Priključni tlačni vod se
opremi z merilcem pretoka. Preko mostu se uredi prečkanje
potoka Kovornik (Cikavec) in priključitev na napravo za mehansko predčiščenje.
Padavinske vode obravnavanega območja se prioritetno
ponikuje, pri tem so ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Če ponikanje ni možno, kar je
potrebno dokazati, se padavinske vode spelje v vodotok. Pri
tem se predvidi zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v
površinske odvodnike. Padavinska kanalizacija dostopne ceste
se odvede v najbližji vodotok. Odvodnjavanje s platoja za čiščenje cistern se vodi v dotok fekalij. S površin, kjer se opravlja
servisna dejavnost in pranje vozil, se kanali vodijo preko lovilca
maščob, ostale dvoriščne vode se vodijo v bližnji vodotok.
Pri načrtovanju, izvedbi in obratovanju biološke čistilne
naprave je potrebno upoštevati Uredbo o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni
list RS, št. 47/05, 45/07) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS,
št. 45/07).
19. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Preko južnega dela območja poteka trasa 20 kV daljnovoda, za katerega se predvidi njegovo kablitev.
Za napajanje porabnikov čistilne naprave se zgradi transformatorska postaja ustrezne moči s pripadajočim SN vodom
za vključevanje postaje v obstoječe SN omrežje. Do TP mora
biti zagotovljen 24 urni osebni dostop z možnostjo transportne
opreme. Velikost in lokacija transformatorske postaje je predvidena, se pa lahko morebitno spremeni, ko bodo poznane
potrebe po električni energiji v okviru okoliških pozidav. Kot
pomožni vir oskrbe v primeru izpada električne energije se
koristi diesel agregat.
Pred izgradnjo transformatorske postaje s pripadajočimi
SN vodi ter prestavitev daljnovoda je potrebno izdelati projekt
elektrifikacije, ki mora biti posredovan v pregled in potrditev
Elektro Gorenjska.
20. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Za CČN Tržič je predviden priključek na telekomunikacijsko omrežje v tehnološko stavbo. Novo predvidena kabelska
kanalizacija se bo navezovala na obstoječ TK.
21. člen
(ravnanje z odpadki)
Za odlaganje komunalnih odpadkov se mora na gradbeni
parceli urediti prostor s tipskimi zabojniki za odpadke, ki bo dostopen pooblaščeni organizaciji za odvoz. Odpadke je potrebno
odstraniti v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Uradni list
RS, št. 34/08). Urediti je potrebno ločeno zbiranje nevarnih
odpadkov in predajo pooblaščenim zbiralcem.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE, ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
23. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Na območju OPPN ni objektov zavarovane kulturne dediščine, ki bi bili vpisani v register kulturne dediščine.
24. člen
(varstvo okolja)
1. Splošno
Na obravnavanem območju je tangirana naravna vrednota reka Tržiška Bistrica od Pristave do izliva kot geomorfološka,
hidrološka in geološka naravna vrednota državnega pomena
(ev. št. 5475 V). S predmetnim posegom se v naravno vrednoto
ne posega.
Rešitve v zvezi z varovanjem okolja in rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje so zbrane v Poročilu o vplivih na okolje zaradi odvajanja in čiščenja odpadnih
vod v Občini Tržič, št. 60-527-00-2004 (izdelal Hidroinženiring
d.o.o. Ljubljana/Maribor, september 2005), kjer je opisano in
ocenjeno obstoječe stanje v prostoru, značilnosti posegov in
ovrednoteni njihovi vplivi na okolje.
2. Varstvo vode
Ureditev struge se izvede v sonaravni obliki – brez ravnih
odsekov, iz neenakih radiev in neenakih odsekov med njimi.
Širina struge se poenoti – predvsem zaradi preprečitve nadaljnjega zajedanja in nestacionarosti toka.
Na delih, kjer trasa komunalne ureditve poteka v priobalnem pasu, se zagotovi najmanj 3,0 m odmik trase od zgornjega
roba brežine, da bo omogočeno nemoteno izvajanje vzdrževalnih in sanacijskih del na vodotoku.
Ne slabša se kvalitete vode. Onesnaženo vodo se predhodno očisti. Temperatura vode se ne spreminja.
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedeni v strokovnem gradivu
»Naravovarstvene smernice za OPPN za gradnjo centralne
čistilne naprave Tržič v delu ureditvenega območja z oznako 16
IP1 – Retnje – komunalno proizvodna cona – CČN« (ZRSVN,
OE Ljubljana, december 2007), ki so priloga temu odloku.
Iztok očiščene vode ne sega v pretočni profil vodotoka,
oblikovan je v naklonu brežine. Kota dna iztoka je na spodnjem
robu brežine, pod koto nizke vode. Predvidi se ustrezna protierozijska zaščita struge v območju iztoka.
Na območju naravne vrednote je potrebno pri načrtovanju
in izvajanju predvidenih posegov upoštevati naslednje podrobnejše in konkretne varstvene usmeritve:
– ohranja se obvodna vegetacija ob Tržiški Bistrici in v čim
večji meri tudi ob potoku Kovornik (Cikavec);
– na naravno vrednoto je prepovedano odlagati odpadke;
– v Tržiško Bistrico in njene brežine se ne nasipa odkopanega materiala in gradbenih odpadkov, vse se odpelje na za ta
namen urejeno deponijo;
– objekte in naprave za različne namene se na naravni
vrednoti namešča oziroma se njihovo delovanje zagotavlja
tako, da se ne spreminja zveznosti vodnega toka, da se ne
spreminja ali bistveno ne spreminja količina vode in hitrost
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pretoka, prostorska in časovna razporeditev voda, smer toka,
oblika in dno struge vodotoka ter, da se bistveno ne spremenijo
vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote;
– vodnogospodarska dela se izvajajo sonaravno, tako
da se v največji možni meri ohranjajo vidne in funkcionalne
lastnosti naravne vrednote;
– v obrežno vegetacijo se minimalno posega s sekanjem,
obsekavanjem, redčenjem, zasajanjem.
3. Varstvo tal in podtalja
Zgornjo humusno plast se pravilno odstrani, deponira ter
ponovno uporabi.
Ves kanalizacijski sistem se zgradi v vodotesni izvedbi.
Predpisan je ustrezen preizkus vodotesnosti zgrajene kanalizacije. Odtok iz utrjenih in parkirnih površin se ustrezno uredi, da
je preprečeno onesnaževanje in iztok nevarnih snovi v podtalje
in vode. Prostor cisterne kurilnega olja mora imeti zadovoljivo
posodo iz nepropustnih materialov zaradi zadržanja tekočine
ob eventuelnem razlitju. Na iztočnem kanalu iz čistilne naprave
se predvidi jašek, kjer je mogoče odvzeti vzorec vode in zagotoviti kontrolo kvalitete vode v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih
za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07).
4. Varstvo zraka
Do dodatnih obremenitev moteče emisije vonjav bo predvidoma prihajalo na ožjem območju CČN zaradi razpršenih
emisij vonjav iz bazena, mehanskega predčiščenja in obdelave blata. Predvideni ukrepi pokrivanja bazenov zmanjšujejo
razpršene emisije snovi in vonjav v zrak. V kolikor se bodo
emisije vonjav prekomerno pojavljale v bližnji naseljeni okolici,
je potrebno predvideti tudi biofilter za čiščenje z vonjavami
onesnaženega zraka.
5. Varstvo pred hrupom
Dovoljena mejna raven hrupa na meji območja naprave
je 48 (dbA) ponoči in 58 (dbA) podnevi. Vse rešetke za zajem
zraka in odprtine prezračevalnih ventilatorjev in klimatskih
naprav v objektih in prostorih s prisilnim prezračevanjem ali
klimatizacijo so predvideni na jugozahodni fasadi upravne
stavbe.
V primeru, da bo za čiščenje odpadnega zraka iz prostorov mehanskega predčiščenja, dehidracije blata in skladišča
blata predvidena biofilterna čistilna naprava, je potrebno ventilator čistilne naprave protihrupno zaščititi.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
25. člen
Na obravnavanem območju ni poplavne, plazovite in požarne ogroženosti naravnega območja. Območje spada pod
VII. stopnjo potresne ogroženosti.
V OPPN so upoštevane zahteve Zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 3/07).
Voda za gašenje požarov se zagotovi iz hidrantnega
omrežja, ki bo vezano na vodovodni priključek z ustreznim
tlakom in pretokom. Predvideni so štirje zunanji nadzemni
hidranti. Manipulacijske površine ob objektih CČN morajo zagotavljati ustrezen dovoz in najmanj eno delovno površino za
intervencijska vozila.
Pri projektiranju objektov je potrebno predvideti vse pasivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom v skladu z zakonodajo s področja varstva pred požarom.
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Zaključene faze so naslednje:
– vse ureditve v zvezi z gradnjo CČN skupaj s prometnim
priključkom,
– rekonstrukcija lokalne ceste v območju OPPN,
– ureditve vodotoka in morebitnih komunalnih vodov.
X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
27. člen
Tlorisni gabariti objektov
Odstopanja so lahko do +1.00 m, navzdol ni omejitev.
Izven gabarita stavb lahko segajo nadstreški nad vhodi
in oblikovni poudarki posamezne fasade, ki ne presegajo 10%
tlorisne površine.
Višinski gabariti objektov
Odstopanja so lahko do +1.00 m, navzdol ni omejitev.
Višinska regulacija terena
Odstopanja so lahko do +1.00 m.
Komunalni vodi, objekti in naprave
Izjemoma so dopustne spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora pod pogojem,
da so ureditve v soglasju z njihovimi upravljavci in skladne z
njihovimi programi.
Odstopanja v poziciji objektov in manipulativnih površin
so dopustna v skladu z ostalimi parametri.
XI. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
28. člen
Po prenehanju veljavnosti OPPN so dovoljeni vsi posegi
v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji občine oziroma z
občinskim prostorskim načrtom.
XII. SEZNAM PRILOG K OPPN
29. člen
Priloge OPPN so:
1. Izvleček iz strateškega prostorskega plana
2. Prikaz stanja prostora
3. Strokovne podlage:
– IDZ Ureditev potoka Cikavec na območju OPPN Tržič,
št. H-106 (izdelal PHCE Projekta, hidrotehnika, cesta in ekologija d.o.o., 1118 Ljubljana, junij 2008)
– IDZ Dostopna cesta do CČN Tržič, št. P-2409 (izdelal
Planingbiro Kranj d.o.o., Kranj, maj 2008)
– Poročilu o vplivih na okolje zaradi odvajanja in čiščenja
odpadnih vod v občini Tržič, št. 60-527-00-2004 (izdelal Hidroinženiring d.o.o. Ljubljana/Maribor, september 2005)
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
6. Povzetek za javnost.
XIII. KONČNE DOLOČBE
30. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
26. člen
Zaradi različnosti posegov in relativne medsebojne neodvisnosti je možno prostorske ureditve v območju OPPN izvesti
fazno in medsebojno neodvisno.

V času gradnje so investitorji dolžni zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo
preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi
oziroma v primeru nezgod, zagotoviti takojšnje ukrepanje za to
usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča
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goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena
pred možnostjo izliva v tla in vodotok.
Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe
gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno
biotehnično, ekološko, krajinsko ustrezno urediti in sanirati
na lastne stroške. Pred začetkom gradnje je treba skupaj z
upravljalci vodov evidentirati stanje obstoječe infrastrukture in
zaščititi vse obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske objekte, vode in naprave. Gradbišče mora biti zavarovano tako, da se zagotovi varnost in nemotena raba sosednjih
objektov in zemljišč.
V času gradnje in v času obratovanja je treba zagotoviti
nemoteno prometno, komunalno, energetsko in telekomunikacijsko oskrbo obstoječih objektov. Sočasno z izgradnjo objektov mora biti zagotovljena prestavitev vseh infrastrukturnih
vodov, objektov in naprav, potrebnih za nemoteno delovanje
obstoječih objektov v času gradnje in po njej. Morebitne poškodbe okoliških objektov, vodov in naprav, nastalih v času
gradnje, mora investitor sanirati. Morebitne stroške prestavitev in poškodb glede na stanje, situacijo in globino vodov,
nosi investitor izvedbe občinskega podrobnega prostorskega
načrta.
Investitor mora nadomestiti izpad dohodka iz kmetijskih
površin, ki bodo morebiti začasno izvzete iz kmetijske rabe.
Po končani gradnji se začasno uporabljena kmetijska zemljišča
vzpostavi v prvotno stanje. Investitor je dolžan omogočiti dostop na kmetijska zemljišča v času izgradnje in po njej.
31. člen
(vpogled)
Kartografski del OPPN z mnenji in smernicami pristojnih
nosilcev urejanja prostora je stalno na vpogled pri:
– Občini Tržič, Uradu za urejanja prostora,
– Upravni enoti Tržič, Oddelku za kmetijske, gospodarske
in gradbene zadeve.
32. člen
(nadzorstvo)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
inšpekcijska služba.
33. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-0003/2007-31
Tržič, dne 11. decembra 2008
Župan
Občine Tržič
Borut Sajovic l.r.

5368.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008
in 2009 (Uradni list RS, št. 122/07, 64/08), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) ter 18. in 86. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS,
št. 15/99 s spremembami) je Občinski svet Občine Tržič na 18.
redni seji dne 11. 12. 2008 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009
1. člen
Besedilo četrtega odstavka 12. člena Odloka o proračunu
Občine Tržič za leti 2008 in 2009 se dopolni tako:
»Namenski prihodki proračuna so prihodki po Zakonu o
vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, in sicer
sorazmerni del, ki pripada lokalni skupnosti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 4101-150/2007-51
Tržič, dne 11. decembra 2008
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

5369.

Pravilnik o oddajanju nepremičnega
premoženja Občine Tržič v najem

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO) (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 15/99, 20/01, 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na
18. seji dne 11. 12. 2008 sprejel

PRAVILNIK
o oddajanju nepremičnega premoženja
Občine Tržič v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem Pravilnikom o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Tržič v najem (v nadaljevanju: pravilnik) se
ureja oddajanje nepremičnega premoženja, razen stanovanj
in bivalnih enot, v lasti Občine Tržič (v nadaljevanju: občina), ki
ga občina začasno ne potrebuje (v nadaljevanju: nepremično
premoženje) v najem.
(2) Za tisto, česar ta pravilnik glede postopka oddaje v
najem ne ureja, se uporabita zakon in uredba, ki urejata stvarno
premoženje države, pokrajin in občin (v nadaljevanju: zakon
in uredba).
2. člen
(1) Gospodarjenje in upravljanje z nepremičnim premoženjem občine je v pristojnosti župana in Urada za urejanje
prostora Občine Tržič (v nadaljevanju: urad), naloge v zvezi s
tem pa ob strokovni pomoči urada izvaja Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Tržič (v nadaljevanju: komisija).
(2) Register nepremičnega premoženja občine in register
sklenjenih najemnih pogodb za nepremično premoženje vodi
urad.
II. VODENJE POSTOPKA ODDAJE
3. člen
Celoten postopek oddaje nepremičnega premoženja v
najem po tem pravilniku vodi komisija, ki je imenovana s sklepom župana.
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4. člen
Pristojnosti in naloge komisije pri oddaji nepremičnega
premoženja v najem so zlasti naslednje:
– koordinira pripravo posamičnega programa oddaje v
najem v skladu z zakonom in uredbo ter uskladi njegovo vsebino;
– vodi in nadzira izvedbo vseh dejanj postopka oddaje
v najem;
– v okviru vodenja postopka oddaje v najem sprejema
odločitve, za katere je pristojna po tem pravilniku;
– opravlja druge naloge, ki jih ima po tem pravilniku, s
ciljem, da se doseže uspešna realizacija posamičnega programa oddaje.
III. POSTOPKI IN POGOJI ZA ODDAJANJE
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM
5. člen
Nepremično premoženje se odda v najem po eni izmed
naslednjih metod:
– javna dražba,
– javno zbiranje ponudb,
– metoda neposredne pogodbe.
6. člen
(postopek)
(1) Javna dražba, javno zbiranje ponudb in metoda neposredne pogodbe se izvedejo s smiselno uporabo zakona in
uredbe pod vodstvom komisije.
(2) Javna dražba in javno zbiranje ponudb se morata
poleg načina, ki ga določata zakon in uredba, objaviti tudi na
oglasni deski občine, lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega
obveščanja. Objava mora poleg podatkov, ki jih določata zakon
in uredba, vsebovati še:
– predvideno dejavnost oziroma prednostne dejavnosti
za katere se nepremično premoženje daje v najem oziroma
omejitve dejavnosti;
– čas za katerega se daje v najem;
– navedbo, da je treba ponudbi, v primeru javnega zbiranja ponudb oziroma prijavi v primeru javne dražbe priložiti
potrdilo o vplačani varščini v višini 10% letne izhodiščne najemnine;
– navedbo, da lahko komisija s soglasjem župana, do
sklenitve najemne pogodbe, postopek oddaje v najem ustavi;
– druge pogoje v zvezi s stanjem in ureditvijo poslovnega
prostora, ki jih mora ponudnik izpolniti.
(3) Objava javnega zbiranja ponudb ali javne dražbe za
oddajo garaž in garažnih boksov v najem se, poleg objave na
način iz prejšnjega odstavka tega člena, objavi tudi na oglasnih deskah stanovanjskih stavb v neposredni bližini garaž in
garažnih boksov.
7. člen
(1) V objavi javnega zbiranja ponudb ali v objavi javne
dražbe se navede, da morajo, ponudniki k ponudbi, dražitelji
pa do začetka javne dražbe, predložiti naslednja dokazila o
izpolnjevanju pogojev:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne
izkaznice ali potnega lista (za fizične osebe, samostojne podjetnike ter pooblaščence oziroma zastopnike);
– številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko;
– priglasitveni list DURS-a (le samostojni podjetniki posamezniki);
– redni izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni šteto do dneva javne dražbe oziroma odpiranja ponudb (le za pravne osebe);
– pisno notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na
javni dražbi, v primeru, da se javne dražbe v imenu dražitelja
udeleži pooblaščenec;
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– kopijo odločbe upravne enote oziroma odločbo o podelitvi statusa društva v javnem interesu – le društva;
– dokazilo o poravnanih davčnih obveznostih in dokazilo,
da račun ni blokiran, ki ne smeta biti starejša od 30 dni šteto do
dneva javne dražbe oziroma odpiranja ponudb;
– izjavo, da ima ponudnik poravnane vse zapadle obveznosti do občine;
– pisno in podpisano izjavo o sprejemu vseh pogojev
javne dražbe oziroma javnega zbiranja ponudb.
(2) Komisija lahko poleg navedenih pogojev določi še
druge.
8. člen
(1) Komisija v zapisniku o odpiranju ponudb ugotovi in
izbere najugodnejšega ponudnika.
(2) Komisija o izbiri najugodnejšega ponudnika obvesti
izbranega ponudnika ter ponudnike, ki so vložili pravočasne in
popolne ponudbe, pa niso bili izbrani.
(3) Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni izbran
noben ponudnik, komisija o tem obvesti vse ponudnike, ki so
oddali pravočasne in popolne ponudbe.
IV. NASTANEK NAJEMNEGA RAZMERJA
9. člen
(1) Najemno razmerje nastane s sklenitvijo najemne pogodbe v roku in na način, kot ga določata zakon in uredba.
(2) Najemna pogodba mora vsebovati:
– naslov, številko zemljiške parcele, katastrsko občino
in navedbo lastnika nepremičnega premoženja, ki se oddaja
v najem;
– površino oddanega nepremičnega premoženja v najem;
– višino najemnine in način njenega plačila;
– določila o obveznosti 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 v pogodbi;
– čas za katerega se sklene najemna pogodba;
– navedbo dejavnosti, ki se bo opravljala;
– način oddaje poslovnega prostora – javno zbiranje ponudb, neposredna pogodba, javna dražba, podaljšanje najemnega razmerja;
– določilo o dolžnosti glede vzdrževanja;
– določilo o oddaji v podnajem;
– določilo o možnosti uporabe skupnih delov stavbe in
naprav v njej – pogoji njihove souporabe;
– določilo, da pri večji obnovi ali preureditvi stavbe, delov stavbe ali prostorov, najemodajalec sklene z najemnikom
aneks k pogodbi, s katerim najemodajalec da soglasje za obnovo oziroma preureditev in s katerim se dogovori obseg del
ter povračila vlaganj;
– odpovedne roke ter načine in razloge za prenehanje
najemne pogodbe;
– določilo o pravici vstopa najemodajalca oddane stavbe
in prostore in pravici ogleda oziroma pregleda;
– določila o ostalih obveznostih najemnika, ki izhajajo iz
uporabe nepremičnega premoženja.
(3) Zapisnik o ugotovitvi vrednosti poslovnega prostora je
priloga k najemni pogodbi.
V. DOLOČITEV NAJEMNINE
10. člen
(najemnina)
(1) Mesečna najemnina za oddajanje nepremičnega
premoženja občine, katerega letna najemnina izkustveno ne
presega 2.000 €, razen za nepremično premoženje iz drugega
odstavka tega člena, se določi na podlagi letnega cenika, ki ga
na predlog komisije sprejme župan.
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(2) Mesečna najemnina za stavbe, dele stavb in prostore,
za katere letna najemnina izkustveno ne presega 2.000 €, se
določi v odvisnosti od gradbene vrednosti, območja in dejavnosti, ki se izvaja na tem nepremičnem premoženju.
(3) Mesečna najemnina za nepremično premoženje iz
drugega odstavka tega člena se določi skladno z določbami
11.–15. člena tega pravilnika.
11. člen
(določitev najemnine)
(1) Izračun mesečne najemnine (MN) se izračuna po
formuli:
MN = (GV x LSN) / (12 x 100)
MN – mesečna najemnina
GV – gradbena vrednost
LSN – letna stopnja najemnine izražena v odstotkih od gradbene vrednosti.
(2) Izračun gradbene vrednosti (GV) se izračuna po
formuli:
GV = ŠT x VT x UP x KF
ŠT – število točk
VT – vrednost točke
UP – uporabna površina
KF – korekcijski faktor.
(3) Število točk (ŠT), uporabna površina (UP) ter korekcijski faktor (KF) se ugotovijo po metodologiji predpisani
v Zapisniku o ugotovitvi vrednosti poslovnega prostora, ki je
priloga tega pravilnika.
(4) Vrednost točke (VT) se mesečno usklajuje z indeksom
rasti cen življenjskih potrebščin v RS v preteklem mesecu, ki ga
objavi Statistični urad RS.
(5) Župan sme s sklepom določiti nižjo vrednost točke od
novo usklajene vrednosti točke po prejšnjem odstavku, vendar
ta vrednost ne sme biti nižja od vrednosti, ki jo je imela točka
v zadnjem mesecu.
12. člen
(1) Komisija lahko izjemoma, na podlagi utemeljenega
predloga najemnika, ki po 12. členu tega pravilnika opravlja
dejavnost, razvrščeno v skupino B, zniža izračunano najemnino, ki pa ne sme biti nižja od 1/3 najemnine, ki bi jo najemnik
plačeval po določilih tega pravilnika.
(2) Komisija lahko v skladu z zakonom in uredbo nepremično premoženje odda tudi v brezplačno uporabo.
13. člen
Stavbe in prostori so glede na vrsto dejavnosti razvrščeni
v dve skupini dejavnosti:
1. Skupina dejavnosti A:
– pridobitne dejavnosti, ki jih opravljajo gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, razvrščene po Uredbi
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07);
– skladiščenje;
– garažiranje;
– ostale pridobitne dejavnosti.
2. Skupina dejavnosti B:
– stavbe oziroma prostori namenjeni za družbene dejavnosti, dejavnosti društev in političnih strank;
– ostale nepridobitne dejavnosti.
14. člen
(1) Stavbe in prostori so glede na lego razporejeni v naslednja tri območja:
I – ožje mestno območje, kamor spadajo:
Trg svobode, Balos, Partizanska ulica od št. 1 do
mostu čez Tržiško Bistrico, Koroška cesta od št. 1 do
št. 26, Cankarjeva cesta od št. 1 do št. 5, Predilniška
cesta od avtobusne postaje do Paviljona NOB, poslovni prostori v Bistrici pri Tržiču na območju Deteljice, Zelenice in Kovorske ceste.
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II – širše mestno območje, kamor spadajo:
mesto Tržič in Bistrica pri Tržiču (razen ulic zajetih v
območju A), naselje Slap, Ravne, Pristava in Križe.
III – obmestno območje, kamor spadajo:
ostala naselja, ki niso zajeta v območjih I in II.
(2) Območja so razvidna v prostorsko-informacijskem sistemu (PISO) na uradu.
15. člen
(1) Določitev letne stopnje najemnine (LSN) izražene v
odstotkih se izračuna na podlagi prejšnjih dveh členov po
naslednji tabeli:
Skupina
dejavnosti
A
B

Območje

I

II

III

11%
5%

8%
4%

5%
3%

(2) V primeru, ko se prostor, ki spada v območje I ali II, in
v katerem se opravlja dejavnost A, razen garažiranja, ne nahaja
v pritličju stavb, temveč v nadstropju ali kleti ali ima lokacija poslovnega prostora izrazito slabši vpliv na poslovanje najemnika,
se območje zaradi manj ugodne lege zniža za eno stopnjo.
VI. ODDAJANJE POSEBNIH PROSTOROV
16. člen
(1) Prostori kot so dvorane, sejne sobe in podobni prostori
se lahko oddajajo v najem po dnevih oziroma urah.
(2) Prostori iz prvega odstavka tega člena se oddajo v najem z neposredno pogodbo na podlagi pisne vloge prosilca.
(3) Cenik za oddajo prostorov iz prvega odstavka, na
predlog komisije, sprejme župan.
VII. VLAGANJA V POSLOVNE PROSTORE
17. člen
(1) Najemniku se lahko odda v najem v gradbeno-tehničnem smislu delno opremljena oziroma delno dokončana stavba
ali prostor, ki jo je potrebno za določeno dejavnost ustrezno
opremiti oziroma dokončati.
(2) Najemnik in najemodajalec se na podlagi predhodnega
ogleda stavbe oziroma prostora dogovorita o obsegu in načinu
izvedbe potrebnih del za usposobitev oziroma preureditev.
(3) O višini vrednosti del iz prejšnjega odstavka se najemnik in najemodajalec dogovorita na podlagi specificiranega
predračuna del, ki ga predloži najemnik, najemodajalec pa
višino vrednosti del preveri na trgu.
(4) Pred izvedbo del najemnik in najemodajalec skleneta
aneks k najemni pogodbi, v katerem opredelita dogovorjena
dela, njihov obseg, specificiran po vrsti in vrednosti del, in
pogoje, pod katerimi se najemniku upoštevajo dogovorjena vlaganja ter višino najemnine v času izvedbe dogovorjenih del.
18. člen
(1) Po opravljenih delih je najemnik dolžan najemodajalca
obvestiti o izvedbi dogovorjenih del.
(2) Najemodajalec najkasneje v roku 8 delovnih dni od
prejetja obvestila iz prejšnjega odstavka pregleda ustreznost
in kvaliteto izvedenih del z dogovorjenimi deli in o tem sestavi
zapisnik.
(3) Na podlagi zapisnika iz prejšnjega odstavka se vlaganja najemnika upoštevajo za določen čas pri najemnini in sicer
v obliki znižane ali v celoti oproščene najemnine, kar se določi
v aneksu k najemni pogodbi.
(4) Po preteku časa, v katerem je bila najemnina znižana
oziroma oproščena, se z novim točkovanjem iz 11. člena tega
pravilnika ponovno določi izhodiščna najemnina.
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SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2009

VIII. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA
19. člen
Najemna pogodba lahko preneha sporazumno, z odpovedjo, s potekom časa za katerega je bila sklenjena in z
odstopom od pogodbe.
20. člen
Najemodajalec lahko odstopi od najemne pogodbe in zahteva izpraznitev stavbe oziroma prostora oziroma ob vsakem
času, ne glede na pogodbene ali zakonske določbe o trajanju
najema, če najemnik tudi po pisnem opominu:
– uporablja najeto nepremično premoženje v nasprotju s
pogodbo ali ga uporablja brez potrebne skrbnosti, tako da se
dela večja škoda;
– če je najemnik v zamudi s plačilom najemnine dva meseca od dneva, ko ga je najemodajalec na to opomnil;
– če najemnik ne začne uporabljati stavbe ali prostora, ko
so za to izpolnjeni pogoji, oziroma brez upravičenega razloga
preneha uporabljati stavbo ali prostor za več kot dva meseca
oziroma ju uporablja le občasno;
– če najemnik odda stavbo ali prostor v podnajem ali ju
zamenja brez privolitve najemodajalca;
– če najemnik preneha opravljati dejavnost ali če namesto
dejavnosti, določeni v pogodbi, brez soglasja najemodajalca
opravlja drugo dejavnost, oziroma uporablja stavbo ali prostor
v drug namen kot je določeno s pogodbo;
– če najemnik odpove pri pristojnem organu obrtno dejavnost, ali mu je ta odvzeta, oziroma je zoper njega zaključen
stečajni postopek ter v vseh drugih primerih, ko najemnik preneha z dejavnostjo;
– če najemnik ne vzdržuje stavbe ali prostora s skrbnostjo
dobrega gospodarja ali po navodilih najemodajalca.

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče
ter za nezasedene poslovne prostore na območju Občine Tržič
za leto 2009 znaša 0,000239905 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 422-0125/2008-34
Tržič, dne 11. decembra 2008
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

ŽELEZNIKI
5371.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Železniki za leto 2008

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB2, 76/08), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 103. člena
Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski
svet Občine Železniki na 14. seji dne 18. 12. 2008 sprejel

21. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov
v najem (Uradni list RS, št. 2/05).

ODLOK
o spremembah odloka o proračunu
Občine Železniki za leto 2008

22. člen
Za že sklenjene najemne pogodbe se do poteka časa
najema uporablja Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov,
garaž in garažnih boksov v najem (Uradni list RS, št. 2/05). Za
podaljšanje najema se uporabi ta pravilnik.

1. člen
Odlok o proračunu občine Železniki za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 21/07 in 29/07) se v 2. členu spremeni tako, da se
glasi:
»Proračun Občine Železniki za leto 2008 obsega:
Splošni del proračuna na ravni podskupin – kontov se
določa v naslednjih zneskih:

23. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

A.

Št. 478-0-0137/2008-31
Tržič, dne 11. decembra 2008
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

I.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2009

Na podlagi 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni
list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01), 14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 135/03 in
1/05) je Občinski svet Občine Tržič na 18. redni seji dne 11. 12.
2008 sprejel

Proračun leta
2008 v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto

70

5370.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

7.963.768

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.776.804

DAVČNI PRIHODKI

4.211.944

700 Davki na dohodek in dobiček

3.798.153

703 Davki na premoženje

296.273

704 Domači davki na blago in storitve

117.518

706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI

564.860

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

166.545

711 Takse in pristojbine

6.200
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712 Denarne kazni

72

Št.

196.105

714 Drugi nedavčni prihodki

194.210

KAPITALSKI PRIHODKI

125.365

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

73

V.

44

125.365

PREJETE DONACIJE

54.254

730 Prejete donacije iz domačih virov

54.254

TRANSFERNI PRIHODKI

3.007.345

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

3.007.345

II.

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

41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

43

III.

97.028

440 Dana posojila

10.000

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

87.028

443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
VI.

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

49.017

1.739.399

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

700.000

50

ZADOLŽEVANJE

700.000

500 Domače zadolževanje

700.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

62.690

55

ODPLAČILA DOLGA

62.690

550 Odplačila domačega dolga

62.690

331.342
51.989
1.179.233
9.814
167.021
1.725.542

IX.

108.344
1.026.975
183.484

413 Drugi tekoči domači transferi

406.739

INVESTICIJSKI ODHODKI

6.887.007

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

6.887.007

INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.582.184

430 Investicijski transferi

1.582.184

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
–3.970.364

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

146.045

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

146.045

750 Prejeta vračila danih posojil

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

RAČUN FINANCIRANJA

B.

75

97.028

C.

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

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

11.934.132

414 Tekoči transferi v tujino
42

136.045

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

731 Prejete donacije iz tujine
74

16137

752 Kupnine iz naslova privatizacije

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

Stran

751 Prodaja kapitalskih deležev

1.800

713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
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10.000

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

3.284.037

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

637.310

XI.

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

3.970.364

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

3.284.037

9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +

3.284.037

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena
na, programe in podprograme ter proračunske postavke, te
pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim
kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt
razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na
spletni strani Občine Železniki.«
2. člen
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu RS,
uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.
Št. 015-7/2008-004
Železniki, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.
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ŽIRI
5372.

Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2009

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4,510.891,78

40

TEKOČI ODHODKI

1,282.664,72

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta
Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) je Občinski
svet Občine Žiri na 11. redni seji dne 16. 12. 2008 sprejel

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

ODLOK
o proračunu Občine Žiri za leto 2009

41

410 Subvencije

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Žiri za leto 2009 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

42

43

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov
I.
70

4,372.651,78

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3,503.070,83

DAVČNI PRIHODKI

2,910.302,85

700 Davki na dohodek in dobiček

2,630.661,00

704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni

72

74

Proračun
leta 2009

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

703 Davki na premoženje
71

v EUR

209.545,90

88.700,00
7.000,00
300,00

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

377.872,17

714 Drugi nedavčni prihodki

118.895,81

KAPITALSKI PRIHODKI

323.100,00

969.926,95
12.890,00
2.000,00
1,309.443,00
26.000,00

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

676.550,00

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

158.474,00

413 Drugi tekoči domači transferi

448.419,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

1,704.679,00

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

1,704.679,00
214.105,06

431 Investicijski transferi prav.,
fiz. os., ki niso prorač. upor.

108.370,00

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

105.735,06

III.

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

138.240,00

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

V.

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

0

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

0

VI.

70.095,95
592.767,98

41.036,48

INVESTICIJSKI TRANSFERI

2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del
proračuna se na ravni kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

TEKOČI TRANSFERI

256.811,29

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

212.000,00

50

ZADOLŽEVANJE

212.000,00

500 Domače zadolževanje

212.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

73.760,00

55

ODPLAČILA DOLGA

73.760,00

550 Odplačila domačega dolga

73.760,00

IX.

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

0

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

31.100,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

292.000,00

TRANSFERNI PRIHODKI

546.480,95

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

3.451,53

546.480,95

9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +

9.849,36

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

138.240,00

XI.

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

138.240,00

Uradni list Republike Slovenije
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF (sicer
donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki
od lastne dejavnosti, prihodki od prodaje ali zamenjave stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj), tudi
naslednji prihodki:
1. okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odpadnih voda
2. okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
3. požarna taksa
4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
5. sofinanciranje investicijskih projektov občin po
21. (starem 26.a) členu ZFO za regionalne spodbude
6. sofinanciranje izgradnje telovadnice pri Osnovni šoli
Jela Janežiča – Ministrstvo za šolstvo in šport, Fundacija za
šport
Pravice porabe na proračunskih postavkah, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti
namen.
5. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna najmanj v
mesecu juniju in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in
njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati
70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 – 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih – 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami,
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in pre-

Št.

120 / 22. 12. 2008 /

Stran

16139

vzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora
predhodno potrditi občinski svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Proračunski skladi so:
1. proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. stanovanjski sklad, ustanovljenega na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada (Uradni list RS,
št. 23/01)
3. sredstva za odpravljanje nesorazmerij med osnovnimi
plačami na podlagi ZSPJS.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini
2.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 25.800 EUR
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 50 EUR odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do
višine 212.000 EUR, in sicer za poplačilo gradbenih situacij za
projekt Komunalno opremljanje gospodarske cone P1 Žiri.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Žiri, v letu 2009 ne
sme preseči skupne višine glavnic 100.000 EUR.
Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine
5% zadnjega sprejetega proračuna. Soglasje ministrstva za
finance v tem primeru ni potrebno. Dolg iz tega naslova
mora občina odplačati do konca proračunskega leta, to je do
31. decembra.
11. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina), se
lahko v letu 2009 zadolžijo do višine 100.000 EUR pod pogojem, da predhodno pridobijo soglasje Občine Žiri.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje, se lahko v letu 2009 zadolžijo do skupne višine
100.000 EUR pod pogojem, da predhodno pridobijo soglasje Občine Žiri, in izdajo poroštva do skupne višine glavnic
50.000 EUR pod pogojem, da predhodno pridobijo soglasje
Občine Žiri.
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žiri v letu 2010,
če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in
sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-41/2008
Žiri, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

5373.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2009

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se po novem glasi: »Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada posameznemu upravičencu, se
ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb oziroma
drugih dokazil, ob upoštevanju določb 4. člena ZVVJTO.«
3. člen
V 7. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Z
upravičencem s seznama oziroma njegovim pravnim naslednikom bo sklenjena pisna poravnava, ki bo podlaga za izplačilo
sredstev.«
Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00201-0004/2002
Žirovnica, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

Občinski svet Občine Žiri je na podlagi določil 15. člena
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini
Žiri (UVG, št. 13/00) na 11. redni seji dne 16. 12. 2008 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v letu 2009
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Žiri za leto 2009 znaša
0,00527 EUR.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi. Vrednost točke se uporabi
pri odmeri nadomestila za leto 2009.
Št. 422-15/2008
Žiri, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
5375.

Sklep o začasnem financiranju Občine Sv. Jurij
ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2009

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) in 94. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
(Uradni list RS, št. 29/00) je župan Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
dne 10. 12. 2008 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Sv. Jurij ob
Ščavnici v obdobju januar–marec 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)

ŽIROVNICA
5374.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o določitvi seznama upravičencev za vračilo
vloženih sredstev v telekomunikacijsko
omrežje

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list
RS, št. 23/99, 71/01, 109/01 in UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni
list RS, št. 39/06) je Občinski svet Občine Žirovnica na 2. izredni seji dne 17. 12. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi
seznama upravičencev za vračilo vloženih
sredstev v telekomunikacijsko omrežje
1. člen
V Odloku o določitvi seznama upravičencev za vračilo vloženih sredstev v telekomunikacijsko omrežje (UVG, št. 29/02) se
v 4. členu črtajo besede »in v Uradnem vestniku Gorenjske«.

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu:
obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2008. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o
proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 52/07; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:

Uradni list Republike Slovenije
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

I.
70

Št.

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

125

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

125

750 Prejeta vračila danih posojil

125

584.106

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

479.898

DAVČNI PRIHODKI

448.555

700 Davki na dohodek in dobiček

395.122

703 Davki na premoženje

31.347

704 Domači davki na blago in storitve

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

75

751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

22.086

V.

31.343

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

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

6.041

711 Takse in pristojbine

159

712 Denarne kazni

581

440 Dana posojilo
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

24.562

VI.

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74

TRANSFERNI PRIHODKI

104.208

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

104.208

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

314.143

40

TEKOČI ODHODKI

113.670

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

4.343
80.408

409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

43

165.036
87

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

86.991

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

16.820

413 Drugi tekoči domači transferi

61.137

INVESTICIJSKI ODHODKI

32.233

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

32.233

INVESTICIJSKI TRANSFERI

3.204

430 Investicijski transferi

III.

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

ZADOLŽEVANJE

50

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILA DOLGA
55

ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

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

270.088
–269.963

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
9009 Splošni sklad za drugo (- ali 0 ali +)
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu
sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen

431 Investicijski transferi fizič. in pravnim
osebam, ki niso prorač. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

125

DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.458

414 Tekoči transferi v tujino
42

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

C.

26.461

403 Plačila domačih obresti
41

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

73

16141

v EUR

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

NEDAVČNI PRIHODKI

Stran

Proračun
januar–
marec 2009

706 Drugi davki
71

120 / 22. 12. 2008 /

(uporaba predpisov)
3.204
269.963

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.

Stran

16142 /

Št.

120 / 22. 12. 2008

Uradni list Republike Slovenije
ŠKOCJAN

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu
proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

5376.

Na podlagi prvega odstavka 95. člena in drugega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08) in 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni
list RS, št. 37/99 in 51/01) je Občinski svet Občine Škocjan na
19. redni seji dne 16. 12. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnih
planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov
občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta
1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme
zadolževati.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009
dalje.
Št. 410-7/2008
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 10. decembra 2008
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
dolgoročnih planov občin Novo mesto in
Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in družbenih planov občin Novo mesto in
Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990
za območje Občine Škocjan

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin
Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990
za območje Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 15/98, 112/00,
12/01, 19/01, 119/02, 75/04), ki se nanašajo na:
– spremembe namenske rabe prostora,
– spremembe načinov urejanja,
– območja ohranjanja narave in območja varstva nepremične kulturne dediščine v skladu s posredovanimi podatki s
strani nosilcev javnih pooblastil.
2. člen
V poglavju 6. PROSTORSKE SESTAVINE DRUŽBENEGA
PLANA se za seznamom »6.5. SEZNAM POSEGOV NA NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA« doda naslednja tabela:

Tabela 6.5a: Posegi za spremembo namenske rabe prostora:

Št.

Oznaka
posega

List TTN

K.o.

1

P2_05

Krško 41

2

P7_05

3

P8_05

4
5

P9_05
P11_05

Način
urejanja
Naselje

Parc. št.

Stanje po
planu

Namen spremembe

Dole

446-del, 463-del,
445-del

druga kmet.
zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (Sk) PUP

Zloganje

Krško 41

Bučka

250/1-del,
druga kmet.
250/2-del, 250/3-del zemlj.

obm. stavbnih zemlj.(S)

PUP

Jerman
Vrh

Mokronog 49

Zagrad

2313, 2315-del,
2316-del

najboljša
kmet. zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (Sk) PUP

Zagrad

Dole

330/1-del,
329/2-del

najboljša
kmet. zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (Sk) PUP

Brinjevec

Stara vas

398/5-del

druga kmet.
zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (Sk) PUP

Zavinek

Stara vas

2107-del, 2184/7,
2184/6, 2108-del,
2110/2-del,2111-del, druga kmet.
2110/3-del
zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (S)

Stara
Bučka

Krško 41
Kostanjevica 1

6

P13_05

Krško 41

7

P14_05

Mokronog 50,
Novo mesto 10 Zbure

640; 2784/40

najboljša
kmet. zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (Sk);
obm. stavbnih zemlj. (PC) PUP

Zalog pri
Škocjanu

8

P16_05

Kostanjevica 1

Stara vas

1065-del,
1064/1-del

najboljša
kmet. zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (Sk) PUP

Dolnja
Stara vas

9

P17_05

Krško 41

Stara vas

2177/1-del

gozd

obm. stavbnih zemlj. (S)

Reber

519-del

druga kmet.
zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (Sk) PUP

10

P20_05

Krško 41

Dole

PUP

PUP

Zloganje

Uradni list Republike Slovenije

Št.
11

Oznaka
posega
P22_05

List TTN
Krško 41

Št.

Stanje po
planu

K.o.

Parc. št.

Dole

najboljša
745-del, 3195-del kmet. zemlj.
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Stran

16143

Namen spremembe

Način
urejanja
Naselje

obm. stavbnih zemlj. (S)

PUP

Zloganje

obm. stavbnih zemlj. (Sk) PUP

Hrastulje

12

P23_05

Krško 41

Stara vas

2038-del

druga kmet.
zemlj.

13

P24_05

Mokronog 49

Zagrad

1784/1-del

najboljša
kmet. zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (IG) PUP

Velike
Poljane

14

P28_05

Tomažja
Kostanjevica 11 vas

1182/3-del

najboljša
kmet. zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (S)

PUP

Stranje pri
Škocjanu

15

P4_06

Krško 42

Bučka

3480, 3481-del

druga kmet.
zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (S)

PUP

Štrit

Zagrad

2381-del,
2379-del

najboljša
kmet. zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (IG) PUP

2293/1-del

druga kmet.
zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (ZP) OPPN Zagrad

1533-del,
1538/2-del

najboljša
kmet. zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (Sk) PUP

Dolenje
Dole

Novo mesto 10 Zbure

442/1-del

najboljša
kmet. zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (S)

Zalog pri
Škocjanu
- Kamnike

Mokronog 50

najboljša
60/4-del, 63/2-del kmet. zemlj.

16

P7_06

Mokronog 50

17

P8_06

Mokronog 50

18

P15_06

Krško 31, Krško
41
Dole

19

20

23
24
25

26

P20_06

P29_06

P3_07
P16_07
P20_07

P21_07

Krško 41
Kostanjevica 1
Krško 42

Krško 32

Zagrad

Zagrad

PUP

obm.stavbnih zemlj. (Sk) PUP

Zagrad

Goriška
vas pri
Škocjanu

2531-del

najboljša
kmet. zemlj.;
obm. stavbnih
zemlji.
obm. stavbnih zemlj. (S)

3240, 3239

druga kmet.
zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (Sk) PUP

Zavinek

Bučka

2511/1

najboljša
kmet. zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (Sk) PUP

Dule

Bučka

501-del, 437/28-del, druga kmet.
437/32-del, *76/2, zemlj.,
437/34-del
gozd

obm. stavbnih zemlj. (Sk) PUP

Močvirje

obm. stavbnih zemlj. (C)

Dobrava
pri Škocjanu

Stara vas
Stara vas

PUP

Stopno

P23_07

Kostanjevica 12 Dobrava

1653, 1654

najboljša
kmet. zemlj.

30

P33_07

Gorenja
Novo mesto 10 vas

857

druga kmet.
zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (Sk) PUP

Osrečje

31

P39_07

Mokronog 49

2331/1-del,
*295/1-del

najboljša
kmet. zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (Sk) PUP

Zagrad

obm. stavbnih zemlj. (S)

PUP

Jerman
Vrh

27

Zagrad

PUP

32

P41_07

Krško 41

Bučka

*297-del

druga kmet.
zemlj.

33

P46_07

Krško 41

Bučka

361/4

druga kmet.
zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (S)

PUP

Bučka

Bučka

360/2-del

druga kmet.
zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (S)

PUP

Bučka

druga kmet.
zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (S)

PUP

Bučka

obm. stavbnih zemlj. (S)

PUP

Dobruška
vas

34

P47_07

Krško 41

35

P48_07

Krško 41

Bučka

361/1-del, 360/1,
360/5-del, 360/6

36

P53_07

Kostanjevica 1

Dobrava

druga kmet.
1003-del, *98-del zemlj.

38

P58_07

Kostanjevica 1

Stara vas

1206

najboljša
kmet. zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (Sk) PUP

Dolnja
Stara vas

28

P31_07

Mokronog 50

Zagrad

5-del

najboljša
kmet. zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (Sk) PUP

Goriška
vas

29

P32_07

Krško 42

Bučka

2746/1-del

najboljša
kmet. zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (S)

PUP

Štrit

P30_06

Mršeča
Kostanjevica 2 vas

2169-del

najboljša
kmet. zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (S)

PUP

Hudenje

21

Stran

16144 /

Št.

Oznaka
posega

List TTN

43

P88_07

Tomažja
Kostanjevica 11 vas

44

P90_07

Kostanjevica 1

45

P91_07

Mršeča
Kostanjevica 12 vas

Št.
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K.o.

Stara vas

Uradni list Republike Slovenije

Parc. št.

Stanje po
planu

Namen spremembe

Način
urejanja
Naselje

1181/2-del

najboljša
kmet. zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (C)

PUP

428-del

najboljša
kmet. zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (Sk) PUP

Zavinek

2095-del

najboljša
kmet. zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (Sk) PUP

Čučja
Mlaka
Dobrava
pri Škocjanu

PUP

Brinjevec

obm. stavbnih zemlj. (Sk) PUP

Dolnja
Stara vas
(zahod)

46

P94_07

Kostanjevica 12 Dobrava

1971, 1972-del

obm. stavbnih zemlj. (S) najbolj. kmet. zemlj. (K1) PUP

47

P96_07

Krško 41

338/2, 387/2-del,
388/1-del

najboljša
kmet. zemlj.

48

37

39

P98_07

P56_07

P60_07

Dole

obm. stavbnih zemlj. (S)

Stranje pri
Škocjanu

Novo mesto 10 Stara vas

1584-del,
1572/2-del,1585-del, najboljša
3065-del
kmet. zemlj.

Krško 32, 33

Bučka

2138/1, 2137/8,
2139/3-del,
2138/2-del, 2137/7,
2137/6, 2137/5,
2137/4, 2137/3,
2141/1-del,
2141/3-del,2141/4-del,
3410/2, 2137/30,
2137/29, 2137/2,
2137/1, 2142/2,
gozd, druga
2142/1, 2152/1
kmet. zemlj.

obm. drugih zemlj. (LN)

Vejer (SV
od Dolenjih
OPPN Radulj)

Stara vas

577/2, 578/1,
578/2, 580
in 577/1 del,
574-del,

obm. stavbnih zemlj. (C)

PUP

Dole

395/8-del,
395/1-del, 395/9,
3186-del,
395/11-del,408/3-del,
411/1-del,395/12-del, najboljša
395/10-del
kmet. zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (IG);
obm. stavbnih zemlj. (S);
obm. stavbnih zemljišč
(PC)
OPPN Brinjevec

Kostanjevica 1

gozd, najboljša kmet.
zemlj.

Dolnja
Stara vas

40

P70_07

Krško 41

41

P84_07

Tomažja
Kostanjevica 1 vas

najboljša
460-del, 458, *79 kmet. zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (Sk) PUP

obm. stavbnih zemlj. (IG) OPPN Grmovlje

42

P86_07

Kostanjevica 1

Dobrava

gozd, naj2044-del,1015/1-del, boljša kmet.
1246/1-del
zemlj.

49

P99_07

Kostanjevica 1

Stara vas

1015/1

50

P102_07

Mokronog 50

Zbure

51

P103_07

Krško 31

52

P106_07

Mokronog 50

53
22

PUP

Dolnja
Stara vas

*89, 567-del,
najboljša
580-del, 2794-del kmet. zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (Sk) PUP

Zalog pri
Škocjanu

Bučka

944/2-del,
944/5-del

najboljša
kmet. zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (S)

PUP

Močvirje

Zagrad

19/1-del, 19/2;
2714-del

najboljša
kmet. zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (S);
obm. stavbnih zemlj. (PC) PUP

Goriška
vas

Stara vas

1948/1-del,
1954/2-del,1954/1-del,
1962-del, 1963-del,
1964/1-del,1965-del,
1966-del,1967/2-del,
1967/1-del,1971-del,
2018/1-del,2018/2-del, najboljša
3052/1-del,3022/1-del kmet. zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (S)

PUP Hrastulje

1085/4,
(2935/3-pot)

obm. stavbnih zemlj. (A)

PUP

P108_07

Krško 41

P32_06

Gorenja
Novo mesto 20 vas

druga kmet.
zemlj.

Tomažja
vas

druga kmet.
zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (S)

Vinji Vrh

Uradni list Republike Slovenije

Št.
54

Št.
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Stran

16145

Način
urejanja
Naselje

Oznaka
posega

List TTN

P2_08

Tomažja
Kostanjevica 11 vas

obm. stavbnih zemlj. (E)

Dobruška
OPPN vas

K.o.

Parc. št.

Stanje po
planu

Namen spremembe

376, 387-del,
1196-del, *16

najboljša
kmet. zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (CU) PUP

Tomažja
vas

55

P3_08

Dobruška
Kostanjevica 1 vas

varianta 1:352/4,
2043-del,
1364-del,1363/3-del,
1362/2-del,1363/1-del, najboljša
350/5-del
kmet. zemlj.

56

P4_08

Kostanjevica 1

Stara vas

92-del, 99/4-del,
99/5

druga kmet.
zemlj.

obm. stavbnih zemlj. (C)

PUP

Škocjan

Dobrava;
Tomažja
vas

350/7-del,350/2-del,
1254/17-del,
350/3, 350/5-del,
1357/2, 1357/1,
1356/3-del, 1356/2,
1350/2-del, 1361,
1360,1359,1358-del,
1929-del; 85/2-del,
82/2, *1

najboljša
kmet. zemlj., obm. stavbnih zemlj.
obm. promet. (PC), druga kmet. zemlj.
inf.
(K2)

PUP

Dobruška
vas

57

P5_08

Kostanjevica
1, 11

Legenda* k tabeli:
Obm. stavbnih zemljišč
Obm. stavbnih zemljišč
Obm. stavbnih zemljišč
Obm. stavbnih zemljišč
Obm. stavbnih zemljišč
Obm. stavbnih zemljišč
Obm. stavbnih zemljišč
Obm. stavbnih zemljišč
Obm. stavbnih zemljišč
Obm. kmetijskih zemljišč
Obm. kmetijskih zemljišč
Obm. drugih zemljišč

S
SK
C
CU
IG
ZP
PC
E
A
K1
K2
LN

-

Območja stanovanj
Površine podeželskega naselja
Območja centralnih dejavnosti
Osrednja območja centralnih dejavnosti
Gospodarske cone
Parki
Površine cest
Območja energetske infrastrukture
Površine razpršene poselitve
Najboljša kmetijska zemljišča
Druga kmetijska zemljišča
Površine nadzemnega pridobivalnega prostora

ZN – zazidalni načrt
PUP –
prostorsko ureditveni pogoji
OPPN –
občinski podrobni prostorski načrt
* v skladu s Prilogo 1 (Vrste območij osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora) Pravilnika o vsebini, obliki in načinu
priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev
naselij (Uradni list RS, št. 99/07)

3. člen
Za območje posegov, kjer je predvideno urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, je potrebno ob izdelavi
le-tega upoštevati naslednje usmeritve:
– sprememba P8_06
Na podlagi 1. in 4. točke prvega odstavka 44. člena ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) se območje sprememb P8_06
namenja izključno za potrebe ureditve etnološkega parka z
Rangusovo hišo (Klenovik, EŠD 7718).
Konkretne varstvene usmeritve s področja kulturne dediščine:
– enota kulturne dediščine: Klenovik – Rangusovo hišo
(EŠD 7718) območje se namenja samo za potrebe parka – prezentacije Rangusove hiše in prenosa tradicionalnih gospodarskih stavb v sklopu nastajajoče tradicionalne domačije.
– sprememba P56_07
V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje posega P56_07 (območje mineralnih
surovin: površine nadzemnega pridobivalnega prostora) na
parcelah št. 2138/1, 2137/8, 2139/3-del, 2138/2-del, 2137/7,
2137/6, 2137/5, 2137/4, 2137/3, 2141/1-del, 2141/3-del,
2141/4-del, 3410/2, 2137/30, 2137/29, 2137/2, 2137/1, 2142/2,
2142/1, 2152/1, vse k.o. Bučka, se mora natančno opredeliti
etapnost izkoriščanja mineralnih surovin in sprotna sanacija ter
rekultivacija zaključnih brežin in berm odkopnih etaž.

Konkretne varstvene usmeritve s področja ohranjanja
narave za območje posega P56_07:
– območje urejanja (izkoriščanje mineralne surovine)
se definira do meje naravne vrednote;
– območje kamnoloma se od naravne vrednote omeji
z bariero (greben) poraščeno z obstoječo avtohtono gozdno
vegetacijo;
– ob zemeljskih delih naj se ne zasipava struge potoka;
– dostop preko potoka se uredi s premostitvenim objektom na način, da ne bo oviran pretok in bo omogočena
zveznost toka.
Nahajališče mineralne surovine in konfiguracija terena
omogočata tehnologijo odkopavanja s posameznimi širokimi
etažami, ki si sledijo od zgornje odkopne meje peskokopa
do osnovnega platoja kopa. Odkopavanje kamnine je predvideno z masovnim miniranjem po sistemu »NONEL« na
etažah z etažnimi parametri, ki bodo natančno določeni z
rudarskim projektom za izkoriščanje in izvajanje del in na
podlagi stabilnostne analize lastnosti mineralne surovine v
nahajališču.
V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje posega P56_07 se smiselno upošteva Rudarski elaborat za peskokop Vejer, Elimin, d.o.o.
Velenje, april 2006, ki se hrani na sedežu Občine Škocjan.
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– sprememba P60_07
Predmetna sprememba in širitev v gozd v sestojni višini
dreves predstavlja skrajno mejo širitve dejavnosti v pobočje
poraslo z gozdom.
Konkretne varstvene usmeritve s področja ohranjanja narave v območju Nature 2000, za območje posega
P60_07:
– vzpostavi naj se zeleni pas z lokalno značilnimi drevesnimi vrstami na meji s kmetijsko krajino.
Konkretne varstvene usmeritve s področja kulturne dediščine:
– gradnja je možna na osnovi rezultatov predhodnih
arheoloških raziskav (intezivni pregled, testni jarki, vrednotenje).
– sprememba P70_07
Načrtovana prestavitev trase lokalne ceste predstavlja
skrajno mejo širitve poslovne dejavnosti proti jugu, ki je predmet teh sprememb in dopolnitev dolgoročnih planov.
Del območja OPPN P70_07 na vzhodni strani (parc. št.
395/1, k.o. Stara vas) se nameni za stanovanjsko rabo.
V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje posega P70_07 je potrebno
natančno opredeliti prometni režim času prestavitve trase
lokalne ceste Škocjan – Telče (odsek 399161).
– sprememba P86_07
Predmetna sprememba na območju posega P86_07
predstavlja skrajno mejo širitve poslovne dejavnosti v pobočje poraslo z gozdom in na kmetijska zemljišča na južni
strani posega. V postopku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje posega P86_07 je potrebno
natančno opredeliti prometni režim za delovanje poslovne
dejavnosti.
Konkretne varstvene usmeritve s področja ohranjanja
narave v območju Nature 2000 za območje posega P86_07:
– vzpostavi naj se zeleni pas z lokalno značilnimi drevesnimi vrstami na meji s kmetijsko krajino.
Konkretne varstvene usmeritve s področja kulturne dediščine:
– gradnja je možna na osnovi rezultatov predhodnih
arheoloških raziskav (intezivni pregled, testni jarki, vrednotenje).
– sprememba P3_08
Območje spremembe P3_08 za potrebe izgradnje RTP
110/20 kV se nahaja v območju državnega prostorskega
načrta – Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kronovo–Smednik, za območje katerega je bila sprejeta Uredba o
lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Kronovo–Smednik (Uradni list RS, št. 27/01, 10/02, 110/02 – ZUreP-1, 33/07
– ZPNačrt). V skladu s 36. in 37. členom ZPNačrt (Uradni
list RS, št. 33/07) se območje spremembe P3_08 urejuje z
občinskim podrobnim prostorskim načrtom skupnega pomena.
V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje posega P3_08 – izgradnja RTP
110/20 kV je potrebno upoštevati širitev avtoceste, kar pomeni, da je potrebno za vse planirane posege zagotoviti
minimalni odmik 4,0 m obojestransko od roba cestnega
sveta.
Konkretne varstvene usmeritve s področja ohranjanja
narave v območju Nature 2000 (Posebno varstveno območje
Krakovski gozd – Šentjernejsko polje, SI5000012) za območje posega P3_08:
– ohranja naj se obstoječi obseg gozdnih površin;
– ohranja naj se naravni gozdni rob.
4. člen
Za poglavjem 3.5.5. Zasnova ohranjanja narave se
doda naslednje besedilo:
»Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo
usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot

Uradni list Republike Slovenije
in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti
navedeni v strokovnem gradivu:
– »Naravovarstvene smernice za strategijo prostorskega razvoj in prostorski red Občine Škocjan« (ZRSVN, OE
Novo mesto, št. 6-VI-267/2-O-06/JB, september 2006).
– »Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Škocjan« (ZRSVN, OE Novo mesto, št. 6-III-430/2-O-07/DK z
dne 18. 12. 2007) ter
– »Naravovarstveno mnenje k spremembam Dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo
mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Občine Škocjan« (ZRSVN, OE Novo mesto, št.
6-III-123/4-O-08/DK z dne 29. 9. 2008), ki se hranijo na
sedežu Občine Škocjan.
Za gradnjo na teh območjih je, skladno s 105. členom
ZON, potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje. Seznam
enot in območij ohranjanja narave je del Zasnove ohranjanja
narave v kartografskem delu tega odloka.«
Za poglavjem 3.5.6. Varstvo kulturne dediščine se doda
naslednje besedilo:
»Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo
usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot
in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti
navedeni v strokovnem gradivu »Kulturnovarstvene smernice za Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto
za območje Občine Škocjan – razvojne potrebe« (ZVKDS,
OE Novo mesto, št. 35016-38/2007/6 z dne 13. 12. 2007) in
»Smernice za izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Škocjan – spremembe 2007« (Ministrstvo
za kulturo, št. 35011-19/2007 z dne 3. 12. 2007), ki se hranijo na sedežu Občine Škocjan.
5. člen
V poglavju 9. GRAFIČNE PRILOGE Odloka o družbenem planu se v vsebini 2. člena tega odloka dopolnijo in
dodajo naslednje karte kartografskega dela (M 1:25 000):
I-0.
Zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in območij za poselitev
III/1. Zasnova ohranjanja narave
III/1-1. Pregled naravnih vrednot in varstveni status
– seznam
IV/1. Zasnova varstva kulturne dediščine
IV/1-1. Pregled enot nepremične kulturne dediščine
– seznam
VIII.
Zasnova energetskega omrežja
IX.
Zasnova naselij in območij za poselitev
X.
Zasnova načinov urejanja
V delu B. KARTOGRAFSKA DOKUMENTACIJA
(M 1:5000) se nadomestijo naslednje karte:
Krško
Krško
Krško
Krško
Krško
Mokronog
Mokronog
Novo mesto
Novo mesto
Kostanjevica
Kostanjevica
Kostanjevica
Kostanjevica
Kostanjevica

31
32
33
41
42
49
50
10
20
01
02
03
11
12

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3500-0038/2007
Škocjan, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

5377.

Sklep o vrednosti točke za obračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za območje Občine Škocjan za leto 2009

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02), 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Škocjan (Uradni list RS, št.
135/03) ter 15. člena Statuta Občine Škocjan (UPB Uradni list
RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Škocjan na 19. redni
seji dne 16. 12. 2008 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za obračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za območje
Občine Škocjan za leto 2009
1. člen
Mesečna vrednost točke, ki je osnova za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine
Škocjan za leto 2009 se določi kot sledi.
– za stanovanja, stanovanjske in počitniške
hiše, garaže zasebnih lastnikov
0,000179 €
0,000115 €
– za objekte družbenih dejavnosti
– za poslovne površine v stavbah, ki se
uporabljajo in nezazidana stavbna zemljišča v
uporabi podjetij
0,000228 €
0,000068 €
– za ostala nezazidana stavbna zemljišča
– za poslovne površine v stavbah, ki se ne
uporabljajo
0,000443 €.
2. člen
Določena mesečna vrednost točke za nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča se uporabi za odmero nadomestila za pravne in fizične osebe.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2009.
Št. 422-0003/2008
Škocjan, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

5378.

Sklep o izvajalcu gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki in
gospodarske javne službe odlaganja ostankov
komunalnih odpadkov v Občini Škocjan

Skladno z Odlokom o izvajanju gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe
odlaganja ostankov komunalnih odpadkov v Občini Škocjan
(Uradni list RS, št. 18/02), 9. točko 6. člena Statuta Občine
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Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06) ter 6. členom Odloka o
ustanovitve javnega podjetja CeROD, d.o.o. (Uradni list RS, št.
65/05) je Občinski svet Občine Škocjan na 19. redni seji dne
16. 12. 2008 sprejel

SKLEP
o izvajalcu gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki in gospodarske
javne službe odlaganja ostankov komunalnih
odpadkov v Občini Škocjan
1. člen
Vsa pooblastila v zvezi z izvajanjem gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne
službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov z izvorom
na območju Občine Škocjan, se podelijo Javnemu podjetju
CeROD, d.o.o., center z ravnanje z odpadki, Kettejev drevored
3, Novo mesto.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, velja pa do preklica.
3. člen
Z dnem objave tega sklepa se preneha uporabljati prvi
odstavek 5. člena Odloka o izvajanju gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe
odlaganja ostankov komunalnih odpadkov v Občini Škocjan
(Uradni list RS, št. 18/02).
Št. 354-0074/2008
Škocjan, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

ŠMARJE PRI JELŠAH
5379.

Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje
pri Jelšah v obdobju januar–marec 2009

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) in 107. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99, 91/01) je župan Občine Šmarje pri Jelšah
dne 16. 12. 2008 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Šmarje
pri Jelšah v obdobju januar–marec 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Šmarje pri jelšah (v nadaljevanju: občina) v obdobju od
1. januarja do 31. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na rebalansu proračuna za
leto 2008. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov
in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
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30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in
Odlokom o rebalansu proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za
leto 2008 (Uradni list RS, št. 100/08, v nadaljevanju: odlok o
rebalansu proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:

Skupina/podskupina kontov

Obdobje
začasnega
financiranja
januar–marec 2009

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

1.659.787

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.472.328

DAVČNI PRIHODKI

1.350.250

700 Davki na dohodek in dobiček

1.262.924

70

703 Davki na premoženje

36.757

704 Domači davki na blago in storitve

50.569

706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
712 Denarne kazni

1.102

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

73

74

82.362
3.313

714 Drugi nedavčni prihodki

0

TRANSFERNI PRIHODKI

55.601

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

55.601

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

447.142

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih

126.887

410 Subvencije

44

88.051

731 Prejete donacije iz tujine

TEKOČI TRANSFERI

V.

0

II.

41

75

43.807

0

409 Rezerve

IV.

131.858

730 Prejete donacije iz domačih virov

403 Plačila domačih obresti

B.

0

0

402 Izdatki za blago in storitve

III.

35.301

PREJETE DONACIJE

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

43

0
122.078

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

v EUR

42

1.573.902

22.977
288.545
8.733
0
559.218
0

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

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 prorač.
upor.
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (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
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
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.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE(VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

401.760
21.375
136.083
0
438.973
438.973
128.569
58.818
69.751
85.885

15.762
15.762
12.519
3.243

15.762

23.487
23.487
23.487
78.160
–23.487
–85.885
612.862

Uradni list Republike Slovenije
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

žuje.

6. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina ne zadol-
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov
I.

2.519.646

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.373.295

700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009
dalje.

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

Št. 410-0017/2008
Šmarje pri Jelšah, dne 17. decembra 2008

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

ŠTORE
5380.

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Štore za leto 2008

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena
Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03
in 1/07) je Občinski svet Občine Štore na 11. redni seji dne
11. 12. 2008 sprejel

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Štore za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Štore za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 33/08) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

2.258.804
1.911.816
55.676
291.312
114.491
46.363
901
1.130
7.782
58.315
50.050
50.050
0
0
0
96.301
85.101

11.200
2.139.576
661.298
129.653
20.213
459.370
45.511
6.552
767.223
16.923
519.359
61.430
169.510
666.771
666.771
44.285

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

16.922

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

27.362

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

v EUR
Proračun
leta 2008

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

70 DAVČNI PRIHODKI

5. KONČNA DOLOČBA

16149

380.070

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

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

0

Stran

16150 /

Št.

120 / 22. 12. 2008

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

Uradni list Republike Slovenije
0
0
0
0

127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine
Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03) je Občinski svet
Občine Štore na 11. redni seji dne 11. 12. 2008 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Štore za leto 2009

167.000
1. SPLOŠNA DOLOČBA

167.000
167.000
0
0

1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Štore za leto 2009 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).

0

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

–167.000
593.809
593.809
593.809
676.541
676.541
676.541
130.338
–82.732
–380.070

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

Skupina/Podskupina kontov
I.

–3.216

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavkkontov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski
Občine Štore.«
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na Občinskem
svetu Občine Štore, objavi pa se v Uradnem listu Republike
Slovenije.

70

71

2.647.603,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.371.537,00

DAVČNI PRIHODKI

2.249.616,00

700 Davki na dohodek in dobiček

2.042.827,00
149.436,00

NEDAVČNI PRIHODKI

121.921,00

1.493,00

712 Globe in druge denarne kazni

1.412,00

53.176,00

KAPITALSKI PRIHODKI

90.066,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sred.

Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,

78

0
90.066,00

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

5381.

8.756,00

714 Drugi nedavčni prihodki
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

74

57.084,00

711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

73

57.353,00

704 Domači davki na blago in storitve
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

72

v EUR
Proračun
leta 2009

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

703 Davki na premoženje

Št. 410-029/2006-22
Štore, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

0

TRANSFERNI PRIHODKI

60.000,00

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

60.000,00

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

126.000,00

Uradni list Republike Slovenije
782 Prejeta sredstva iz proračuna
EU za strukturno politiko

Št.

126.000,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

700.686,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

189.626,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

42

43

III.

2.320.280,00

663.871,00

55

ODPLAČILA DOLGA

663.871,00

550 Odplačila domačega dolga

663.871,00

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

25.044,00

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

430.311,00

XI.

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

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

48.715,00
6.990,00
725.964,00
100,00
494.872,00
76.737,00
154.255,00

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

866.630,00

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

866.630,00

16151

Stran

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

IX.

3.261,00
–70.062,00
–327.323,00
–3.261,00

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

27.000,00

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

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

14.500,00

(izvrševanje proračuna)

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

12.500,00

INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

3. člen

327.323,00

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

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

254.000,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

254.000,00

440 Dana posojila

254.000,00

VI.

120 / 22. 12. 2008 /

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v
svoji lasti

0

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

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
– konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest;
2. požarna taksa;
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zardi odvajanja odpadnih voda;
4. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
5. prejeta sredstva iz državnega proračuna.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prihodek, ki
zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan
v zadostni višini, se za višino vplačanega namenskega prihodka
lahko poveča obseg teh izdatkov in višina proračuna.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s
polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in
njegovi realizaciji.
6. člen

–254.000,00

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

593.809,00

50

ZADOLŽEVANJE

593.809,00

500 Domače zadolževanje

593.809,00

Stran

16152 /

Št.

120 / 22. 12. 2008

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen

Uradni list Republike Slovenije
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
se lahko v letu 2009 zadolžijo do skupne višine 20.000 eurov
na podlagi prejetega soglasja Občine Štore.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna
podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne
osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv lahko v letu 2009 izdajo poroštva do skupne
višine glavnic 20.000 eurov na podlagi prejetega soglasja
Občine Štore.
12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
zadolži do višine 593.809,00 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Štore v letu
2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0043/2008-1
Štore, dne 17. decembra 2008

(proračunski skladi)
Neporavnana sredstva proračunske rezerve iz preteklih
let v višini 9.125,34 EUR, se prenesejo v proračun za leto
2009.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem konec leta z
zaključnim računom poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 200 eurov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži v
skladu z zakonom, ki ureja javne finance.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij
ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v

Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

5382.

Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS,
št. 66/99, 112/00, 5/03 in 1/07) in 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Štore (Uradni list
RS, št. 135/03) je Občinski svet Občine Štore na 11. redni seji
dne 11. 12. 2008 sprejel

SKLEP
o povečanju vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
1. člen
Poveča se vrednost točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Štore in znaša 0,0119 €
na leto.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. Nova vrednost točke se uporablja od
1. 1. 2009.
Šifra: 423-0003/2008-1
Štore, dne 15. decembra 2008
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

Uradni list Republike Slovenije
5383.

Št.

Sklep o določitvi ekonomske cene vrtca
v Občini Štore

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (UPB 2 – Uradni list
RS, št. 100/05 in 25/08), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni
list RS, št. 97/03 in 77/05) in 16. člena Statuta Občine Štore
(Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03 in 1/07) je Občinski svet
Občine Štore na 11. redni seji dne 11. 12. 2008 sprejel

1.

Prva starostna skupina
(otroci od 1 do 3 let)

2.

Druga starostna skupina
(otroci od 3 do 6 let)

–319,80 EUR;

3.

Kombinirani oddelek

–342,65 EUR.

704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71

711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni

72

73

1. člen
V odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 33/08) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako,
da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:

74

I.
70

Znesek
v eurih

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

3.267.081

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.547.494

DAVČNI PRIHODKI

2.218.750

700 Davki na dohodek in dobiček

1.965.929

200

11.459

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0
11.459

PREJETE DONACIJE

1.099

730 Prejete donacije iz domačih virov

1.099

TRANSFERNI PRIHODKI

707.029

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

324.230

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

382.799

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3.233.625

40

TEKOČI ODHODKI

1.105.163

403 Plačila domačih obresti
41

921.708

413 Drugi tekoči domači transferi

III.

10.933
231.653

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

43

47.830
521.720

TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

42

293.027

409 Rezerve
410 Subvencije

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto

1.600

731 Prejete donacije iz tujine

TIŠINA

ODLOK
o rebalansu III proračuna Občine Tišina
za leto 2008

53.841

157.548

KAPITALSKI PRIHODKI

402 Izdatki za blago in storitve

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B),
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) in
16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 14. redni seji dne 17. 12. 2008 sprejel

0
328.744

714 Drugi nedavčni prihodki

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Odlok o rebalansu III proračuna Občine Tišina
za leto 2008

84.403
168.418

115.556

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

5384.

16153

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

Šifra: 602-0022/2008-1
Štore, dne 15. decembra 2008
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

–416,12 EUR;

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009.

Stran

703 Davki na premoženje

SKLEP
o določitvi ekonomske cene vrtca v Občini Štore
I.
Za programe predšolske vzgoje v vrtcu se od 1. 1. 2009
določi ekonomska cena v naslednji višini:

120 / 22. 12. 2008 /

8.590
555.467
86.711
270.941

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.101.399

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.101.399

INVESTICIJSKI TRANSFERI

105.355

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

18.960

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

86.395

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

33.456

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

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

9.326

Stran

75

V.

44
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9.326

750 Prejeta vračila danih posojil

600

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

8.726

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

3.000

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

3.000

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

VI.

3.000

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

0

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

6.326

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

60.504

55

ODPLAČILA DOLGA

60.504

550 Odplačila domačega dolga

60.504

IX.

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

–20.722

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–60.504

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2007
9009 Splošni sklad za drugo

20.722
«

2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0027/2008-1
Tišina, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

5385.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2009

Na podlagi 16. in 19. člena Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 1/05, 84/05
in 58/06) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS,
št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 14. redni seji dne
17. 12. 2008 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2009
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tišina za leto 2009 znaša
0,001921 EUR.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 007-0026/2008-1
Tišina, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

5386.

Sklep o višini nadomestila za izpad
proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se
nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leti 2009
in 2010

Na podlagi 18. člena Pravilnika o gospodarjenju na
kmetijskih zemljiščih, kmetijah in posestvih na vodovarstvenem območju Občine Tišina (Uradni list RS, št. 105/99) in
16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07)
je Občinski svet Občine Tišina na 14. redni seji dne 17. 12.
2008 sprejel

SKLEP
o višini nadomestila za izpad proizvodnje
in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo
v vodovarstvenih pasovih za leti 2009 in 2010
I.
Višina nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na
zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto
2009 znaša:
– za njive: 185,73 EUR
– za travnike: 309,66 EUR.
II.
Višina nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na
zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto
2010 znaša:
– za njive: 191,55 EUR
– za travnike: 319,26 EUR.
III.
Obveznosti za izplačilo nadomestila, se pri občanih, ki
izkazujejo neplačane obveznosti do občine pobotajo.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 007-0028/2008-1
Tišina, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

Uradni list Republike Slovenije
5387.

Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča
in okolice z mrliško vežo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list
RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 14. redni seji
dne 17. 12. 2008 sprejel

SKLEP
o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice
z mrliško vežo
I.
Cena vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo
znaša od 1. 1. 2009 (brez DDV) dalje:
– za enojni grob (širine od 61 cm do 120 cm) 16,6137
EUR/leto,
– za dvojni grob (širine od 121 cm do 240 cm) 28,9078
EUR/leto,
– za otroški grob, žarni grob (širine do 60 cm) 11,6296
EUR/leto,
– grobnica, trojni grob (širine nad 241 cm) 38,2114
EUR/leto.
II.
Na osnovno ceno se prišteje davek na dodano vrednost.

Št.

5389.

5388.

Sklep o ceni ogrevanja v PSO, Tišina 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list
RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 14. redni seji
dne 17. 12. 2008 sprejel

II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 007-0030/2008-1
Tišina, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Vojnik za leto 2009

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vojnik
za leto 2009
1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Vojnik znaša 0,00032 EUR.
2.
Ta sklep začne veljati 1. 1. 2009.
Št. 422-0003/2008-11
Vojnik, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

POPRAVKI
5390.

Popravek Odloka o oskrbi s pitno vodo na
območju Občine Kranjska Gora

Popravek
V veljavnem Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 87/08) se v 14. členu
doda drugi odstavek, ki se glasi:
»V primeru prevzema vodovoda v lasti planinskega društva na planinskih postojankah, se le-ta prevzame v pogojih
dogovorjenih med upravljavcem in uporabnikom vodovoda.«
Št. 007/10-2/2008-RP
Kranjska Gora, dne 15. decembra 2008
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r

SKLEP
o ceni ogrevanja v PSO, Tišina 1
I.
Cena ogrevanja v PSO, Tišina 1 znaša od 1. 1. 2009 dalje
0,8742 EUR/mesec/m2.

16155

Na podlagi 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Vojnik (Uradni list RS, št. 123/00,
29/01 in 131/03) in na podlagi 20. člena Statuta Občine Vojnik
(Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06) je Občinski svet Občine
Vojnik na 21. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel

IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.

Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

Stran

VOJNIK

III.
Računi za vzdrževanje pokopališča se izdajo v enkratnem
znesku za tekoče leto.

Št. 007-0029/2008-1
Tišina, dne 18. decembra 2008
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5391.

Popravek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezična
osnovna šola Dobrovnik – Kétnyelvü Általános
Iskola Dobronak

Popravek
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezična
osnovna šola Dobrovnik – Kétnyelvü Általános Iskola Dobronak, objavljenem v Uradnih objavah Občine Dobrovnik, št. 6/07

Stran

16156 /

Št.

120 / 22. 12. 2008

Uradni list Republike Slovenije

z dne 24. 10. 2007, se besedilo »Svet zavoda šteje 11 članov«,
pravilno glasi »Svet zavoda šteje 9 članov«, nadalje se spremeni »iz sveta staršev enote vrtca«, pravilno »iz sveta staršev
vrtca« in v madžarskem besedilu »és az óvodának 2 képviselője van.« in »és két képviselőt az óvoda szülői tanácsából.«,
se pravilno glasi: »és az óvodának 1 képviselője van.« in »és
egy képviselőt az óvoda szülői tanácsából.«
Št. 030-1/2007-39
Dobrovnik, dne 23. novembra 2007
Župan
Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar l.r.

5392.

Popravek Sklepa o pridobitvi statusa
grajenega javnega dobra v k.o. Stranska vas

Popravek
1.
V Sklepu o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, št.
478-137/08, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 68/08 z
dne 17. 11. 2008, se v 1. členu besedilo “parc. št. 822/11, cesta v izmeri 348 m2” nadomesti z besedilom “ parc. št. 882/11,
cesta v izmeri 348 m2”.
Št. 478-137/08-2
Grosuplje, dne 8. decembra 2008
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

5393.

Popravek Odloka o oskrbi s pitno vodo na
območju Občine Grosuplje

Popravek
Pri objavi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grosuplje, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 112 z dne
28. 11. 2008, je pomotoma izpadla objava topografske karte z
označenimi območji, kjer se izvaja oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe in območji, kjer se opravlja lastna oskrba s
pitno vodo. Navedena karta je v 1. točki 6. člena odloka opredeljena kot priloga št. 1 in se objavi v sklopu tega popravka.
Št. 354-7/2008
Grosuplje, dne 10. decembra 2008
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.
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Priloge
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Stran

16157

Stran
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VSEBINA
PREDSEDNIK REPUBLIKE
5335.

KUZMA

Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini
15937

MINISTRSTVA
5336.

Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti strojev z zahtevami Pravilnika
o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 25/06)
15938

5338.

Odločba o delni ugotovitvi neustavnosti Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju in Zakona o sodniški službi
16072
Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 14. člena in
drugi odstavek 14.a člena Zakona o gasilstvu nista
v neskladju z Ustavo
16080

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
5339.

5358.
5359.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov
16083

Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2009 16107
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Benedikt za leto 2008
16109
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
za vrednotenje programov športa v Občini Benedikt
16110
Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob
Sotli za leto 2009
16111

5344.

Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto
2009
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja urejanja PA29
– Grajska vas - Poljane
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Braslovče
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

5347.

5349.

5350.
5351.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega
osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Lahovna - del
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega
osnutka Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš
Babno-Ložnica
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega
osnutka Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad-Bukovžlak
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega
osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zg. Hudinja

16121
16122
16122

16123

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007
16123

5375.

Sklep o začasnem financiranju Občine Sv. Jurij ob
Ščavnici v obdobju januar–marec 2009
16140

5376.

Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnih
planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin
Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 za območje Občine Škocjan
Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine
Škocjan za leto 2009
Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne
službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
v Občini Škocjan
Sklep o začasnem financiranju Občine Škocjan v
obdobju januar–marec 2009

LJUBLJANA

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

ŠKOCJAN

16111
5377.
16114
5378.
16114
16115

5363.

16142
16147

16147
16123

ŠKOFJA LOKA
16115

5364.
5365.

16116

5366.

Sklep o cenah najemnin za zemljišča za leto
2009
16125
Sklep o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča
za leto 2009
16125
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
16126

ŠMARJE PRI JELŠAH
5379.

Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri
Jelšah v obdobju januar–marec 2009
16147

16117

5380.

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi vrednosti
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih
zemljišč v Občini Grad
16118

5381.
5382.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Štore za leto 2008
16149
Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2009
16150
Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
16152

16116

GRAD
5352.

16121

5362.

CELJE
5348.

16119

Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks 16123

BRASLOVČE

5346.

16118
16118

5361.

BISTRICA OB SOTLI
5343.

5345.

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za
odpravo posledic neurja za leto 2008
Pravilnik o uporabi službenih vozil Občine Kuzma
Sklep o začasnem financiranju Občine Kuzma v
obdobju januar–marec 2009
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Kuzma za leto 2009
Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcu pri Osnovni šola Kuzma za leto 2009
Sklep k določitvi cene storitve pomoč družini na
domu in določitvi subvencioniranja cene storitve
pomoč družini na domu za leto 2009
Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi
mrliške vežice na območju Občine Kuzma za leto
2009
Razveljavitev Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov
na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini
Kuzma

LAŠKO

BENEDIKT

5342.

5356.

5360.

OBČINE
5340.
5341.

5354.
5355.

5357.

USTAVNO SODIŠČE
5337.

5353.

ŠTORE

Uradni list Republike Slovenije
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5383.

Sklep o določitvi ekonomske cene vrtca v Občini
Štore
16153

5384.

Odlok o rebalansu III proračuna Občine Tišina za
leto 2008
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2009
Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in
dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leti 2009 in 2010
Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice z
mrliško vežo
Sklep o ceni ogrevanja v PSO, Tišina 1

TIŠINA
5385.
5386.
5387.
5388.

16153
16154
16154
16155
16155

TRŽIČ
5367.

5368.
5369.
5370.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo Centralne čistilne naprave Tržič v
ureditvenem območju z oznako 16 IP1 – Retnje
– komunalno proizvodna cona – CČN
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009
Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja
Občine Tržič v najem
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2009

16126
16133
16133
16136

VOJNIK
5389.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vojnik za
leto 2009
16155

5371.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Železniki za leto 2008
16136

5372.
5373.

Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2009
16138
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v letu 2009
16140

5374.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi seznama upravičencev za vračilo vloženih
sredstev v telekomunikacijsko omrežje
16140

ŽELEZNIKI

ŽIRI

ŽIROVNICA

POPRAVKI
5390.
5391.

5392.
5393.

Popravek Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Kranjska Gora
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezična osnovna šola Dobrovnik
– Kétnyelvü Általános Iskola Dobronak
Popravek Sklepa o pridobitvi statusa grajenega
javnega dobra v k.o. Stranska vas
Popravek Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Grosuplje

16155

16155
16156
16156

Stran

16159

Stran

16160 /
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NOVO
Z ALOŽBA

Lynette Owen

ODKUPNE IN PRODAJNE PRAVICE
za literarna dela
Praktiþni vodnik
Angleška avtorica knjige Lynette Owen se kot
poznavalka avtorskega prava v založniški dejavnosti
že vse svoje poslovno življenje ukvarja z avtorskim
pravom.
V sodelovanju s slovenskima strokovnjakoma
s podroþja avtorskega prava, dr. Martinom
Žnideršiþem in mag. Jašo Vrabcem, LL. M.,
komentira posamezne þlene Zakona o avtorski
pravici, v nadaljevanju knjige pa predstavi:
•

kako in kje dobiti informacije o knjigah
zahodnih založnikov,

Cena: 48,00 €
Leto izdaje: 2008
ISBN: 978-961-204-411-4
152 strani
16,5 cm × 23,5 cm

•

kako zaprositi za pravice,

•

kako se pogajati pri nakupu avtorskih pravic,

•

kako prodati pravice tujim založnikom,

•

praktiþne primere vzorcev pogodb, kot jih
pošiljajo zahodni založniki.

mehka vezava
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Lynette Owen: ODKUPNE IN PRODAJNE PRAVICE ZA LITERARNA DELA:
PraktiĀni vodnik
• mehka vezava
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48,00 €
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