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DRŽAVNI ZBOR
937.

Razpis volitev članov Sodnega sveta

Na podlagi 20. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) ter 19. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo)

RAZPISUJEM
volitve članov Sodnega sveta
Volitve članov Sodnega sveta, ki jih izmed sebe izvolijo
sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo, in volitve članov
sodnega sveta, ki jih na predlog Predsednika republike izvoli
Državni zbor, bodo v torek, 16. junija 2009.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 28. marec 2009.
Št. 700-04/09-8/5
Ljubljana, dne 27. marca 2009
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
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Stran

2950 /

Št.

23 / 27. 3. 2009

Uradni list Republike Slovenije

VLADA
938.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o kategorizaciji državnih cest

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 17. člena Zakona
o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 45/08 in 57/08 – ZLDUVCP) in Uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o kategorizaciji državnih cest
1. člen
V Uredbi o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS,
št. 33/98, 48/99, 102/99, 69/00, 79/00, 97/00, 62/01, 82/01,
52/02, 95/02, 18/03, 65/03, 119/03, 131/04 – odl. US, 86/05,
118/05, 71/06, 98/06 in 116/07) se v 3. členu spremenita
potek in dolžina avtocest, označenih s številkami A1, A2 in
A5, kakor sledi:

»
Številka
ceste

Začetek na

Potek ceste

A1

meja A

Šentilj–Dragučova [–Maribor(Tezno)]–Maribor
(Ptujska cesta)–Slivnica–Celje–Trojane–Ljubljana
(Zadobrova–Malence–Kozarje)–Postojna–Razdrto–Divača–Črni Kal–Srmin

A2

meja A

Predor Karavanke–Lesce–Podtabor–Kranj–Ljubljana (Kozarje)–po A1–Malence–Ivančna Gorica–Bič–
Pluska [–Trebnje ]–Hrastje–Novo mesto–Kronovo–
Drnovo–Obrežje

A5

A1

Maribor (Dragučova)–Lenart–Senarska–Vučja
vas–Murska Sobota–Dolga vas–Lendava–Pince

Konec na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

H5

237,500

MV

meja HR

161,670

MV

meja H

79,590

MV
«.

Za avtocesto, označeno s številko A5, se doda nova avtocesta, označena s številko A6, kakor sledi:
»
Številka
ceste

Začetek na

A6

A1

Potek ceste
[Postojna/Divača–Jelšane]

Konec na

Dolžina
(v km)

meja HR

Namen
uporabe
MV
«.

2. člen
V 4. členu se spremenita potek in dolžina hitrih cest,
označenih s številkama H1 in H3, ter se v celoti spremeni H7,
kakor sledi:
»
Številka
ceste

Začetek na

H1

A2

H3
H7

Potek ceste

Konec na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

Pluska–Trebnje–Hrastje

A2

14,890

MV

A1

Ljubljana (Zadobrova–Tomačevo–Koseze)

A2

10,220

MV

A5

Dolga vas–meja Madžarska

meja H

4,060

MV
«.
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3. člen
V 5. členu se spremenita potek in dolžina glavnih cest
I. reda, označenih s številkami 2, 3 in 8, kakor sledi:

»
Številka
ceste

Začetek na

Potek ceste

Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

2

A1

Slovenska Bistrica–Hajdina–Ptuj–Ormož–Središče
ob Dravi

meja HR

57,520

MP

3
8

IZBRIS CESTE
211

0

Ljubljana (Šentvid – obvoznica)

H3

2,900

MP
«.

4. člen
V 6. členu se spremenita potek in dolžina glavnih cest
II. reda, označenih s številkami 103, 109 in 110, kakor sledi:

»
Številka
ceste

Začetek na

103

102

Peršeti–Nova Gorica–Šempeter

109

A5

Lendava–Petišovci

110

Potek ceste

Konec na

Dolžina
(v km)

Namen uporabe

204

40,990

MP

meja HR

4,510

MP

IZBRIS CESTE

0
«.

5. člen
V 7. členu se spremenita potek in dolžina regionalnih cest
I. reda, označenih s številkami 203, 209, 221, 222, 229, 230 in
232, kakor sledi:
»
Številka
ceste

Začetek na

203

meja I

209

Potek ceste

Konec na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

Predel–Bovec (po obvoznici)–Kobarid (po obvoznici)

102

38,330

MP

A2

Lesce–Bled–Bohinjska Bistrica–Jezero

633

30,180

MP

221

A1

Trojane–Izlake–Trbovlje–Hrastnik–Šmarjeta

5

40,250

MP

222

221

Zagorje–most čez Savo

108

1,880

MP

229

2

Ptuj–Rogoznica–Senarska

A5

20,060

MP

230

meja A

Gornja Radgona (most)–Radenci–Vučja vas–Križevci–Ljutomer–Ormož (most)

meja HR

45,480

MP

232

meja H

Hodoš–Petrovci–Murska Sobota–Lipovci

443

35,580

MP
«.

6. člen
V 8. členu se spremenita potek in dolžina regionalnih cest
II. reda, označenih s številkami 402, 411, 418, 433, 439, 442,
443 in 448, kakor sledi:
»
Številka
ceste

Začetek
na

Potek ceste

Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

402

103

Solkan–Gonjače–Dobrovo–Neblo

meja I

20,010

MP

411

A2

Kranj Z–Podtabor–Gobovce–Črnivec

452

14,510

MP

418

215

Mokronog–Zbure–Škocjan–Dobruška vas–Šentjernej

419

23,400

MP

433

229

Senarska–Lenart–Trate–most čez Muro

meja A

22,080

MP
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Številka
ceste

Začetek
na

439

meja H

442
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Potek ceste

Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

Kobilje–Dobrovnik–Beltinci in Bratonci–Križevci–
Sv. Jurij ob Ščavnici–Senarska

433

56,330

MP

232

Martjanci–Dobrovnik–Dolga vas

H7

24,230

MP

443

232

Lipovci–Črenšovci–Lendava–Pince

meja H

31,760

MP

448

LC

[Pluska –] Karteljevo–Novo mesto–Otočec–Kronovo

418

17,850

MP
«.

Za regionalno cesto II. reda, označeno s številko 448, se
doda nova regionalna cesta II. reda, označena s številko 449,
kakor sledi:
»
Številka
ceste

Začetek na

449

A1

Potek ceste

Konec na

Dolžina
(v km)

Namen uporabe

230

33,810

MP

Pesnica–Lenart–Gornja Radgona

«.
Za regionalno cesto II. reda, označeno s številko 451, se
doda nova regionalna cesta II. reda, označena s številko 452,
kakor sledi:
»
Številka
ceste

Začetek na

452

201

Potek ceste

Konec na

Dolžina
(v km)

Namen uporabe

411

23,700

MP

Hrušica–Javornik–Žirovnica–Lesce–Črnivec

«.
7. člen
V 9. členu se spremenita potek in dolžina regionalnih cest
III. reda, označenih s številkami 629, 636, 637, 667, 669, 714,
726, 737, 747 in 939, kakor sledi:
»
Številka
ceste

Začetek na

629

111

636

635

637
667

Potek ceste

Konec na

Dolžina
(v km)

Namen uporabe

Valeta–Beli Križ–Piran

LC

2,390

MP

Lipnica–Gobovce–po R2–441–Podtabor–Zvirče

101

8,570

MP

IZBRIS CESTE
418

669

0

Zbure–Kronovo

448

6,840

IZBRIS CESTE

MP

0

714

439

Sv. Jurij ob Ščavnici–Grabonoš–Spodnji Ivanjci–
Gornja Radgona

230

14,680

MP

726

439

Renkovci–Črenšovci–Razkrižje in Stročja vas–Pavlovci

230

27,720

MP

737

711

Rače–Šikole

2

5,790

MP

747

3

714

12,760

MP

939

Lenart–Sv. Trojica–Cogetinci–Spodnji Ivanjci
IZBRIS CESTE

0
«.

8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-4/2009/7
Ljubljana, dne 19. marca 2009
EVA 2008-2411-0007
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
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km 12,860, v dolžini 5.760 m, se prenese med občinske ceste
Mestne občine Novo mesto.

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08
in 57/08 – ZLDUVCP) Vlada Republike Slovenije sprejme

XII.
Nadomeščeni del državne ceste R3-737 na odseku
št. 9017 (Rače–Šikole), od km 5,715 do km 5,845, v dolžini
130 m, se prenese med občinske ceste Občine Kidričevo.

SKLEP
o prenosu delov državnih cest
med občinske ceste

XIII.
Državna cesta R3-939 z odsekom št. 3815 Preddvor, v
dolžini 1.210 m, se v celoti prenese med občinske ceste Občine
Preddvor.

I.
Nadomeščeni del državne ceste H1 na odseku št. 0403
priključek Črnivec, brez uvozno izvoznih ramp, v skupni dolžini
230 m, na območju Črnivca, se prenese med občinske ceste
Občine Radovljica.
II.
Nadomeščeni del državne ceste H1 na odseku št. 0415
priključek Otočec, od km 0,120 do km 0,270, v dolžini 150 m, se
prenese med občinske ceste Mestne občine Novo mesto.
III.
Nadomeščeni del državne ceste G1-2 na odseku št. 1290
(Slovenska Bistrica–Hajdina) od km 3,680 do km 9,770, v dolžini 6.090 m, se prenese med občinske ceste Občine Slovenska
Bistrica.
IV.
Nadomeščeni del državne ceste G2-103 na odseku
št. 1010 Solkan–Nova Gorica (Kromberk), od km 0,140 do
konca odseka v rondoju Peršeti, v dolžini 2.310 m, se prenese
med občinske ceste Mestne občine Nova Gorica.
V.
Nadomeščeni del državne ceste R1-203 na odseku
št. 1004 Žaga–Kobarid, od km 12,940 do km 13,500, v dolžini
560 m, se prenese med občinske ceste Občine Kobarid.
VI.
Nadomeščeni del državne ceste R1-221 na odseku
št. 1218 Izlake–Zagorje, od km 5,720 do konca odseka v km
6,358, v dolžini 890 m, se prenese med občinske ceste Občine
Zagorje.
VII.
Nadomeščeni del državne ceste R2-411 na odseku št. 1429
Gobovce–Črnivec, od km 5,610 do konca odseka, v dolžini
550 m, se prenese med občinske ceste Občine Radovljica.
VIII.
Nadomeščeni del državne ceste R2-443 na odseku
št. 0323 Dolnji Lakoš–Lendava v dolžini 1,700 km, in na delu
odseka št. 1320 Lendava–Pince, v dolžini 1,150 km, t.j. od
začetka odseka do križišča z novozgrajeno navezovalno cesto, v skupni dolžini 2.850 m, se prenese med občinske ceste
Občine Lendava.
IX.
Del državne ceste R3-629 na odseku št. 1479 Valeta–Beli
Križ–Piran, od km 1,600 do konca odseka t. j. do km 2,863, v
dolžini 1.263 m, se prenese med občinske ceste Občine Piran.
X.
Nadomeščeni del državne ceste R3-667 na celotnem odseku št. 0259 Novo mesto (Mačkovec–Krka), v dolžini 1.800 m,
se prenese med občinske ceste Mestne občine Novo mesto.
XI.
Nadomeščeni del državne ceste R3-667 na odseku
št. 1385 Zbure–Mačkovec, od km 7,100 do konca odseka v

XIV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00721-5/2009/9
Ljubljana, dne 19. marca 2009
EVA 2009-2411-0011
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

940.

Sklep o opustitvi delov državnih cest

Na podlagi 17. in 18. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in
57/08 – ZLDUVCP) Vlada Republike Slovenije sprejme

SKLEP
o opustitvi delov državnih cest
I.
Opusti se, kot državna cesta, v celoti odsek avtoceste A2
št. 0103 začasni priključek Vrba, v skupni dolžini 0,382 km, ki
je bil nadomeščen z izgradnjo nove avtoceste.
II.
Opusti se, kot državna cesta, v celoti odsek avtoceste A2
št. 1498 začasni priključek Lešnica, v skupni dolžini 0,076 km,
ki je bil nadomeščen z izgradnjo nove avtoceste.
III.
Opusti se, kot državna cesta, del hitre ceste H1, na odseku 0403 priključek Črnivec, brez uvozno izvoznih ramp, v
skupni dolžini 0,230 km, ki je bil nadomeščen z izgradnjo nove
avtoceste in z izgradnjo ustreznih deviacij državnih cest na
območju Črnivca.
IV.
Opusti se, kot državna cesta, del hitre ceste H1, na odseku 1462 Črnivec–Lešnica, v dolžini 1,400 km, od km 0,500 do
km 1,900, ki je bil nadomeščen z izgradnjo nove avtoceste.
V.
Opusti se, kot državna cesta, del hitre ceste H1, na odseku 1472 Lešnica–Otočec, v dolžini 0,215 km, od začetka
odseka do km 0,215, ki je bil nadomeščen z izgradnjo nove
deviacije državne ceste.
VI.
Opusti se, kot državna cesta, del hitre ceste H1, na odseku 0415 priključek Otočec, v dolžini 0,150 km, od km 0,120
do km 0,270, to je v delu podvoza pod staro hitro cesto do
priključka na lokalno cesto, ki je bil nadomeščen z izgradnjo
nove deviacije državne ceste.
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VII.
Opusti se, kot državna cesta, del glavne ceste G1-2 na
odseku št. 1290 Slovenska Bistrica–Hajdina, od km 3,680 do
km 9,770, v dolžini 6,090 km, ki je bil nadomeščen z izgradnjo
nove obvozne ceste mimo Pragerskega.
VIII.
Opusti se, kot državna cesta, del glavne ceste G1-3 na
odseku št. 0314 Pesnica–Lenart v dolžini 0,760 km, od km
4,260 do km 5,020, in del v dolžini 0,820 km od km 12,180 do
km 13,000, ki sta bila nadomeščena zaradi deviacij državne
ceste v sklopu izgradnje nove avtoceste.
IX.
Opusti se, kot državna cesta, del glavne ceste G1-8 na
odseku št. 0208 Lesce–Črnivec, od km 3,650 do km 4,350 v
skupni dolžini 0,700 km, ki je bil nadomeščen z deviacijo državne ceste zaradi izgradnje nove avtoceste.
X.
Opusti se, kot državna cesta, v celoti odsek glavne ceste
G1-8 št. 0401 priključek Lesce v skupni dolžini 0,571 km, ki je
bil nadomeščen z izgradnjo novega avtocestnega priključka
Lesce.
XI.
Opusti se, kot državna cesta, v celoti odsek glavne ceste
G1-8 št. 0402 priključek Radovljica v skupni dolžini 0,548 km, ki
je bil nadomeščen z izgradnjo novega avtocestnega priključka
Radovljica.
XII.
Opusti se, kot državna cesta, v celoti odsek glavne ceste
G1-8 št. 1690 začasni priključek Vrba v skupni dolžini 0,443 km,
ki je bil nadomeščen z izgradnjo nove avtoceste.
XIII.
Opusti se, kot državna cesta, del glavne ceste G2-103 na
odseku št. 1010 Solkan–Nova Gorica (Kromberk), od km 0,140
do konca odseka v rondoju Peršeti, v dolžini 2,310 km, ki je bil
nadomeščen z izgradnjo nove obvozne ceste mimo Solkana.
XIV.
Opusti se, kot državna cesta, del regionalne ceste R1203 na odseku št. 1004 Žaga–Kobarid, od km 12,940 do konca
odseka v km 13,500, v dolžini 560 m, ki je bil nadomeščen z
izgradnjo nove obvozne ceste mimo Kobarida.
XV.
Opusti se, kot državna cesta, del regionalne ceste R1221 na odseku št. 1218 Izlake–Zagorje, od km 5,720 do konca
odseka v km 6,358, v dolžini 890 m, ki je bil nadomeščen z
izgradnjo nove obvozne ceste mimo Zagorja.
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četka odseka do križišča z novozgrajeno navezovalno cesto,
v dolžini 1,150 km, ki sta bila nadomeščena z izgradnjo nove
navezovalne ceste (nove Kranjčeve ceste) do priključka Lendava na avtocesto A5.
XIX.
Opusti se, kot državna cesta, del regionalne ceste R3-629
na odseku št. 1479 Valeta–Beli Križ–Piran, od križišča Beli Križ
z LC 312190 (ulica Arze), od km 1,600, do konca odseka na
vstopni rampi (Dantejeva ulica) v Piranu, do km 2,863, v dolžini
1,263 km.
XX.
Opusti se, kot državna cesta, nadomeščeni del regionalne
ceste R3-667 na odseku št. 1385 Zbure–Mačkovec, od km
7,100 do konca odseka, v dolžini 5,760 km.
XXI.
Opusti se, kot državna cesta, del regionalne ceste R3-667
na celotnem odseku št. 0259 Novo mesto (Mačkovec–Krka),
v dolžini 1,800 km, ki je bil nadomeščen z novogradnjo dela
glavne ceste G2-105.
XXII.
Opusti se, kot državna cesta, del regionalne ceste R3-737
na odseku št. 9017 (Rače–Šikole), od km 5,715 do km 5,845,
v dolžini 0,130 km, ki je bil nadomeščen z deviacijo te ceste
zaradi izgradnje novega križišča.
XXIII.
Opusti se, kot državna cesta, regionalna turistična cesta
R3-939, odsek št. 3815 Preddvor, v celotni dolžini 1,210 km.
XXIV.
Opuščeni deli državnih cest iz točk I, II, IV, V, VIII, IX,
X, XI, XII, XVI in XVII, ki so bili nadomeščeni z gradnjo novih
avtocestnih odsekov ali z deviacijami drugih odsekov državnih cest in na katerih ne poteka na novo zgrajena avtocesta
ali državna cesta oziroma niso bili preneseni med občinske
ceste, se agrotehnično obdelajo skladno s svojim okoljem,
kar je sestavni del investicije v gradnjo odsekov, s katerimi
so bili nadomeščeni.
XXV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00721-6/2009/4
Ljubljana, dne 19. marca 2009
EVA 2009-2411-0016
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

XVI.
Opusti se, kot državna cesta, del regionalne ceste R1-222
na odseku št. 1228 Zagorje–most čez Savo, od km 0,000 do km
0,130, v dolžini 130 m, ki je bil nadomeščen z izgradnjo nove
obvozne ceste mimo Zagorja.
XVII.
Opusti se, kot državna cesta, del regionalne ceste R2411 na odseku št. 1429 Gobovce–Črnivec, od km 4,500 do km
5,400, v dolžini 900 m, in od km 5,610 do konca odseka, v dolžini 550 m, ki je bil nadomeščen z novimi deviacijami državnih
cest zaradi izgradnje nove avtoceste.
XVIII.
Opusti se, kot državna cesta, del regionalne ceste R2443, na celotnem odseku 0323 Dolnji Lakoš–Lendava v dolžini
1,700 km, in na delu odseka št. 1320 Lendava–Pince, od za-

MINISTRSTVA
941.

Pravilnik o vrednostih, potrebnih
za ovrednotenje priznanih stroškov
prestrukturiranja vinogradov in izpada
dohodka v vinskem letu 2009/2010, in
predvidenem deležu sofinanciranja v vinskem
letu 2008/2009

Na podlagi 32.b člena Uredbe o ureditvi trga z vinom
(Uradni list RS, št. 69/08 in 77/08) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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PRAVILNIK
o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje
priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov
in izpada dohodka v vinskem letu 2009/2010,
in predvidenem deležu sofinanciranja v vinskem
letu 2008/2009
1. člen
(1) Ta pravilnik določa vrednosti, potrebne za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada
dohodka za vinsko leto 2009/2010, za izvajanje Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih
pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni
ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju
nadzora v vinskem sektorju (UL L št. 170 z dne 30. 6. 2008, str.
1) zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 42/2009 z
dne 20. januarja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 555/2008
o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških
površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L št. 16
z dne 21. 1. 2009, str. 6), in sicer:
– tabelo za izračun stroškov prestrukturiranja,
– višino priznane vrednosti izpada dohodka in
– najvišjo višino priznanih stroškov prestrukturiranja.
(2) Ta pravilnik določa tudi predviden delež sofinanciranja
priznanih stroškov prestrukturiranja in vrednosti izpada dohodka, za določitev višine varščine za vloge, vložene v vinskem
letu 2008/2009.
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(2) Posamezni ukrepi za prestrukturiranje vinograda, navedeni v tabelah iz prejšnjega odstavka, so opredeljeni v prilogi
2, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Višina priznane vrednosti izpada dohodka, določena na
podlagi povprečne dosežene cene vina iz tržnoinformacijskega
sistema in povprečnih kalkulativnih stroškov pridelave vina,
znaša 6.171 EUR/ha.
4. člen
(1) Najvišja višina priznanih stroškov prestrukturiranja
znaša 39.298 EUR/ha.
(2) Če je izračun stroškov prestrukturiranja višji od najvišje višine priznanih stroškov prestrukturiranja, se upošteva
najvišjo višino priznanih stroškov prestrukturiranja iz prejšnjega
odstavka.
5. člen
Predviden delež sofinanciranja priznanih stroškov prestrukturiranja in vrednosti izpada dohodka, za določitev višine varščine za vloge, vložene v vinskem letu 2008/2009,
znaša 0,30.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-30/2009
Ljubljana, dne 5. februarja 2009
EVA 2009-2311-0086

2. člen
(1) Stroški prestrukturiranja se izračunajo s pomočjo tabel
iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRILOGA 1: TABELA ZA IZRAČUN STROŠKOV PRESTRUKTURIRANJA
A) Višina priznanih stroškov prestrukturiranja za posamezne dejansko izvedene ukrepe za prestrukturiranje vinograda v
vertikali glede na nagib (v eurih):
VERTIKALA
Ukrep:
Priprava zemljišča
Postavitev opore
Posaditev cepljenk z gostoto*:
- 3200–4600 trsov/ha
- nad 4600 trsov/ha
Navoz zemlje (Kras)
Latniki (Kras)

0-10%
8.846
9.076

11-25%
9.674
9.367

Nagib
26-35%
10.615
9.740

36-55%
13.860
10.539

nad 55%
17.988
10.950

8.461
10.767

8.709
11.079

8.966
11.402

12.146
15.474

12.774
16.267

9.389
da
+30% na postavitev
opore

ne
-

*gostota na ha neto površine
B) Višina priznanih stroškov prestrukturiranja za posamezne dejansko izvedene ukrepe za prestrukturiranje vinograda na
terasah glede na nagib (v eurih):
TERASE
Ukrep:
Priprava zemljišča
Postavitev opore
Posaditev cepljenk z gostoto*:
- 3200–4600 trsov/ha
- nad 4600 trsov/ha
Naprava ozkih teras
*gostota na ha neto površine

Nagib
11-25%
10.687
8.617

26-35%
10.888
7.553

36-55%
11.217
5.323

nad 55%
11.987
2.810

8.780
11.244
6.412

7.893
9.857
6.533

5.705
7.781
6.730

3.700
3.700
7.192
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Pri nagibu pod 11% se upoštevajo podatki za vertikalo.
Za vinograd na terasah se šteje vinograd, ki je po končanem prestrukturiranju zasajen v terasah, z brežinami in
obračališči, potrebnimi za obdelavo vinograda. Za vinograd
na terasah se šteje tudi vinograd, zasajen s trsi po plastnicah, pri čemer vrsta zasajenih trsov poteka pravokotno na
nagib zemljišča.
PRILOGA 2: OPIS POSAMEZNIH UKREPOV ZA PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADA
1. PRIPRAVA ZEMLJIŠČA
Priprava zemljišča zajema humifikacijo in pripravo tal
na način, da je zemljišče primerno za sajenje vinske trte.
Šteje se, da je ta faza izvedena, če so na površini, ki je
predmet prestrukturiranja, posajene trsne cepljenke.
2. POSTAVITEV OPORE
Postavitev opore predstavlja postavitev končne opore,
ki zajema vse oporne stebre in najmanj eno žico.
3. POSADITEV CEPLJENK
Posaditev cepljenk zajema posaditev vinograda s trsi z
gostoto sajenja najmanj 3200 trsov/ha neto površine.
4. NAVOZ ZEMLJE NA KRASU
Navoz zemlje na površino, kjer se izvaja prestrukturiranje vinograda, se upošteva le na območju vinorodnega
okoliša Kras, če se je navoz zemlje dejansko izvršil.
5. POSTAVITEV OPORE ZA LATNIK NA KRASU
Dodaten delež v višini 30% priznanih stroškov za postavitev opore se upošteva le na območju vinorodnega okoliša
Kras, če se postavi opora, potrebna za gojitveno obliko
»latnik«, ki zajema vse oporne stebre in prečno oporo ter
najmanj eno žico.
6. NAPRAVA OZKIH TERAS
Za ozke terase se štejejo terase, pri katerih širina terasne ploskve ne presega 1,8 metra.

942.

Pravilnik o posebnih pogojih za vozila, s
katerimi se prevažajo skupine otrok

Na podlagi osmega odstavka 92. člena Zakona o varnosti
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo in 57/08 – ZLDUVCP) izdaja minister za promet v
soglasju z ministrico za notranje zadeve

P R A VI L N I K
o posebnih pogojih za vozila, s katerimi
se prevažajo skupine otrok
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa posebne pogoje, ki jih morajo, poleg pogojev iz pravilnika, ki ureja naprave in opremo vozil v
cestnem prometu in pravilnika, ki ureja oznake in opremo
vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu,
izpolnjevati motorna vozila, s katerimi se v cestnem prometu
prevažajo skupine otrok.
II. POSEBNI POGOJI ZA VOZILA
2. člen
(1) Motorno vozilo, s katerim se v cestnem prometu
prevaža skupina otrok, mora imeti:
– napravo, ki med zaviranjem preprečuje blokiranje
koles,
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– električno ali hidravlično ojačan krmilni mehanizem
(naprava za upravljanje vozila),
– varnostne pasove na vseh sedežih,
– naslonjala za glavo na vseh sedežih in
– zapisovalno opremo v cestnih prevozih (tahograf).
(2) Določbi tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka
se ne uporabljata za avtobuse, s katerimi se prevažajo
skupine otrok. Avtobusi morajo imeti varnostne pasove in
naslonjala za glavo vgrajene v skladu s predpisi, s katerimi
so predpisane naprave in oprema vozil.
3. člen
Pri prevozu skupine otrok v občasnem in posebnem
linijskem prevozu v naselju in na relaciji največ 10 kilometrov iz naselja, v katerem se je prevoz začel, se sme uporabljati tudi avtobus, razreda 1 oziroma razreda A (mestni
avtobus).
4. člen
Avtobusi morajo pri prevozu skupine otrok v občasnem
prevozu potnikov v cestnem prometu na razdaljah, daljših
od 50 km, ali pri vožnji skupine otrok po avtocesti in cesti,
rezervirani za motorna vozila, ne glede na določbe drugega
odstavka 2. člena, obvezno imeti vgrajene varnostne pasove
na vseh sedežih.
5. člen
Motorna vozila, s katerimi se opravlja prevoz skupine
otrok, morajo biti poleg rednih polletnih tehničnih pregledov
pregledana tudi mesečno s strani notranje kontrole, v skladu
s pravilnikom, ki ureja notranjo kontrolo.
6. člen
(1) Pri prevozu z vozilom, ki ima poleg voznika še
največ osem sedežev, so lahko otroci manjši, od 150 cm in
visoki vsaj 135 cm, privezani z vgrajenimi varnostnimi pasovi
za odrasle.
(2) Prevoz otrok, manjših od 135 cm in starejših kot tri
leta, je z avtobusom dovoljen le na sedežu, ki ni prvi sedež.
Med vožnjo morajo uporabljati razpoložljive vgrajene varnostne pasove.
III. ZNAK ZA OZNAČITEV VOZILA
7. člen
(1) Znak za označitev vozila, s katerim se prevaža
skupina otrok, je opredeljen v prilogi 1, ki je sestavni del
tega pravilnika. Znak je kvadratne oblike, velikosti 400 mm
× 400 mm.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se sme
uporabiti za označitev sprednje strani osebnega avtomobila
ali avtobusa, ki nima več kot 22 sedežev, na katerem ni
dovolj prostora za namestitev znaka iz prejšnjega odstavka,
znak velikosti 250 mm × 250 mm. Ostale mere so sorazmerne meram znaka iz prejšnjega odstavka.
(3) Namesto znaka iz prvega odstavka tega člena je na
prednji strani vozila lahko tudi elektronsko upravljani svetleči
znak z enakim simbolom, najmanj velikosti iz prejšnjega
odstavka, ki ima lahko dodan napis »otroci« ali »prevoz
otrok«.
8. člen
(1) Znak iz prvega ali drugega odstavka prejšnjega
člena mora biti nameščen na levi polovici sprednje zunanje
strani vozila, znak iz prvega odstavka prejšnjega člena pa
tudi na levi polovici zadnje zunanje strani vozila, in sicer
tako, da je viden.
(2) Spodnji rob znaka mora biti oddaljen od površine
vozišča najmanj 300 mm. Gornji rob znaka spredaj ne sme
biti višji od spodnjega roba vetrobranskega stekla in zadaj
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ne višji od spodnjega roba zadnjega stekla, oziroma oddaljen
največ 1.300 mm od površine vozišča.
(3) Namestitev znaka iz prejšnjega odstavka ne velja
za znak iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
9. člen
Znak iz prvega in drugega odstavka 7. člena tega
pravilnika sme biti nameščen na vozilu samo takrat, ko se z
vozilom prevaža skupina otrok. Če je znak nameščen fiksno,
se ga, če se z vozilom ne prevaža skupina otrok prekrije
oziroma drugače označi njegovo neveljavnost. Svetleči znak
iz tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika sme biti prižgan
samo takrat, ko se z vozilom prevaža skupina otrok.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki
vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok (Uradni list RS,
št. 110/04, 67/05 in 91/06).
(2) Določbe 4. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati dve leti po uveljavitvi tega pravilnika.
(3) Znak iz 7. člena tega pravilnika se začne uporabljati
najkasneje eno leto po uveljavitvi tega pravilnika. Do takrat
se uporablja znak, ki je določen s Pravilnikom o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
prevažajo skupine otrok (Uradni list RS, št. 110/04, 67/05
in 91/06).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-120/2008/31-0083189
Ljubljana, dne 23. februarja 2009
EVA 2008-2411-0051
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet
Soglašam!
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve
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Pravilnik o obveznih sestavinah poročila
nadzornega odbora občine

Na podlagi sedmega odstavka 32. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 27/08 – odl. US in 76/08) izdaja ministrica brez resorja, odgovorna za lokalno samoupravo in regionalni razvoj,
v soglasju z ministrom za finance,

PRAVILNIK
o obveznih sestavinah poročila nadzornega
odbora občine
1. člen
S tem pravilnikom so določene obvezne sestavine poročila
nadzornega odbora občine o ugotovitvah, ocenah in mnenjih pri
opravljanju nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine,
namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev ter
nadzoru nad finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih
sredstev.
2. člen
(1) Kot poročilo nadzornega odbora (v nadaljnjem besedilu:
odbor) se po tem pravilniku štejeta osnutek poročila ter poročilo
s priporočili in predlogi kot dokončni akt nadzornega odbora (v
nadaljnjem besedilu: poročilo).
(2) Poročilo odbora mora zajemati vse sestavine, določene
s tem pravilnikom.
3. člen
(1) O izvajanju posameznih nalog nadzora ter o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih v postopku nadzorovanja pripravi odbor
osnutek poročila.
(2) Osnutek poročila ni informacija javnega značaja.
4. člen
Osnutek poročila vsebuje naslednje sestavine:
1. naslov,
2. kratek povzetek,
3. osnovne podatke o nadzoru,
– ime nadzornega odbora,
– ime organa, v katerem se opravlja nadzor,
– kaj se nadzoruje,
– datum nadzora,
4. uvod,
5. ugotovitveni del o razkritih napakah oziroma nepravilnostih pri nadzoru z navedbo predpisov, ki so bili kršeni.
5. člen
Uvod vsebuje:
1. osnovne podatke o nadzorovanemu organu,
2. pravno podlago za izvedbo nadzora,
3. datum in številko sklepa o izvedbi nadzora,
4. namen in cilje nadzora.
6. člen
Osnovni podatki o nadzorovanem organu iz 1. točke 5. člena
tega pravilnika so:
1. organi in organiziranost ter število zaposlenih,
2. kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne
osebe v času, na katerega se nadzor nanaša,
3. sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom
med opravljanjem nadzora.

so:

7. člen
Namen in cilji nadzora iz 4. točke 5. člena tega pravilnika

1. preveriti skladnost finančnega poslovodenja z zakoni in
podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
2. preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom
organa za leto, za katero se opravlja nadzor,
3. preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
4. ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
5. poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
6. dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.
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8. člen
Sestavni del osnutka poročila in poročila kot dokončnega
akta odbora so tudi standardi, metode in druga pravila, če so bili
uporabljeni pri opravljanju nadzora, morajo pa biti navedeni, kadar
je v postopku nadzora sodeloval izvedenec.
9. člen
(1) Ugotovitveni del iz 5. točke 4. člena tega pravilnika mora
vsebovati popolne in verodostojne podatke z natančno navedbo
dokumentacije, na kateri temeljijo ugotovitve, z navedbo predpisov, ki so bili kršeni.
(2) V ugotovitvenem delu se ocenjujejo:
1. zakonitost in pravilnost poslovanja z občinskimi javnimi
sredstvi,
2. učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.
10. člen
Pri navedbi predpisov, ki so bili kršeni, se navedejo:
1. opis dejanskega stanja, ki izkazuje napake oziroma nepravilnosti,
2. predpisi (zakon, podzakonski predpis ali drug predpis),
ki so bili kršeni.
11. člen
Osnutek poročila pošlje odbor v pregled nadzorovanemu organu, ki v roku, določenem v aktu občine, odgovori na posamezne
navedbe (odzivno poročilo).
12. člen
Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila
nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu
poročilu.
13. člen
(1) Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovanega organa pripravi odbor poročilo s priporočili in predlogi.
Poročilo je dokončni akt odbora in mora biti v naslovu poročila kot
tako navedeno.
(2) Poročilo se izpolni na obrazcu, ki je PRILOGA 1 tega
pravilnika in njegov sestavni del.
14. člen
(1) Poročilo mora vsebovati enake sestavine kot osnutek
poročila ter priporočila in predloge.
(2) Pri opisu posamezne ugotovitve o nepravilnostih je treba
navesti odgovore nadzorovanega organa iz odzivnega poročila.
(3) V poročilu mora biti razvidno, katera pojasnila iz odzivnega poročila nadzorovanega organa je odbor upošteval v
posameznem ugotovitvenem delu.
15. člen
(1) Priporočila in predlogi so namenjeni kakovostnejšemu
poslovanju nadzorovanega organa. Priporočila in predlogi morajo
biti jasno izraženi, izvedljivi in preverljivi.
(2) V priporočilih in predlogih mora biti naveden rok, v katerem mora odgovorna oseba nadzorovanega organa poročati
odboru o njihovem izvajanju oziroma o razlogih, če priporočil in
predlogov ne upošteva.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 016-6/2008-121
Ljubljana, dne 13. januarja 2009
EVA 2008-1536-0003
mag. Zlata Ploštajner l.r.
Ministrica
brez resorja, odgovorna za
lokalno samoupravo in regionalni razvoj
Soglašam!
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance
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PRILOGA 1
Glava dokumenta z imenom nadzornega odbora, sedežem
in uradnim elektronskim naslovom
Datum
Številka /iz klasifikacijskega načrta/

Na podlagi … člena Statuta Občine ………….. (naslov uradnega glasila) in … člena
Poslovnika Nadzornega odbora Občine … je Nadzorni odbor Občine … na … seji
dne … sprejel
POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU
/vrsta akta, npr. zaključnega računa Občine … za leto …./
/Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine……/
1. Nadzorni odbor v sestavi:
1. /ime in priimek/, predsednik odbora
2. /ime in priimek/, član
3. …………….
2. Poročevalec:
3. Izvedenec /izvedenci/:
a) /ime in priimek/,
b) sklep o imenovanju izvedenca:
4. Ime nadzorovanega organa
/ime organa, sedež in uradni elektronski naslov/

UVOD
UGOTOVITVENI DEL
PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Priloga

5
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ČLANI NO:
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PREDSEDNIK NO:

IZVEDENEC:

VROČITI:
1. nadzorovanemu organu
2. županu Občine …
3. Občinskemu svetu Občine…

6
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Pravilnik o spremembi Pravilnika o pomorski
opremi

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04
– uradno prečiščeno besedilo) in prvega odstavka 91. člena
Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno
prečiščeno besedilo) izdajata minister za promet in minister
za gospodarstvo

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o pomorski opremi
1. člen
V Pravilniku o pomorski opremi (Uradni list RS, št. 24/07)
se v 1. členu besedilo »Direktivo 2002/84/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o spremembi
direktiv o varnosti v pomorskem prometu in o preprečevanju
onesnaževanja z ladij (UL L št. 324 z dne 29. 11. 2002, str.
53)« nadomesti z besedilom »Direktivo Komisije 2008/67/ES
z dne 30. junija 2008 o spremembi Direktive Sveta 96/98/ES o
pomorski opremi (UL L št. 171 z dne 1. 7. 2008, str. 16)«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Oprema, navedena kot »nova postavka« v naslovu
»oznaka postavke« Priloge A.1 Direktive 2008/67/ES ali prenesena iz Priloge A.2 v Prilogo A.1 Direktive 2008/67/ES, ki je
bila izdelana v skladu z veljavnimi homologacijskimi postopki
pred 21. julijem 2009, se lahko da na trg ali namesti na ladji
do 21. julija 2011.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 21. julija 2009.
Št. 007-12/2009/23
Ljubljana, dne 2. marca 2009
EVA 2009-2411-0028
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet
dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo
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Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov radijske opreme in telekomunikacijske terminalske opreme z zahtevami pravilnika, ki ureja
radijsko opremo in telekomunikacijsko terminalsko opremo

EN 50364:2001

EN 50371:2002

Limitation of human exposure to
electromagnetic fields from devices
operating in the frequency range 0
Hz to 10 GHz, used in Electronic
Article Surveillance (EAS), Radio
Frequency Identification (RFID) and
similar applications
Generic standard to demonstrate the
compliance of low power electronic
and electrical apparatus with the
basic restrictions related to human
exposure to electromagnetic fields
(10 MHz – 300 GHz) – General
public

Omejevanje izpostavljanja ljudi
elektromagnetnim poljem naprav, ki
delujejo v frekvenčnem območju od
0 do 10 GHz in se uporabljajo pri
elektronskemu nadzorovanju
predmetov (EAS), radiofrekvenčnem
prepoznavanju (RFID) in podobnih
aplikacijah

Osnovni standard za prikaz
skladnosti elektronskih in električnih
aparatov majhne moči z osnovnimi
omejitvami v zvezi s človekovo
izpostavljenostjo elektromagnetnim
poljem (od 10 MHz do 300 GHz) –
Širša javna uporaba

SIST EN 50364:2002

SIST EN 50371:2002

EN 50360:2001

Product standard to demonstrate the
compliance of mobile phones with
the basic restrictions related to
human exposure to electromagnetic
fields (300 MHz – 3 GHz)

Standard za proizvod za
dokazovanje ustreznosti mobilnih
telefonov osnovnim omejitvam glede
izpostavljenosti človeka
elektromagnetnim poljem (300 MHz–
3 GHz)

SIST EN 50360:2001

EN 41003:1998

Referenčni
standard

Particular safety requirements for
equipment to be connected to
telecommunications networks

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Posebne varnostne zahteve za
opremo, ki se priključuje na
telekomunikacijska omrežja

Naslov
standarda

SIST EN 41003:2000

Oznaka
standarda

–

–

–

–

–

(1. 1. 2002)

–

EN 41003:1996
Opomba 2.1

Opomba 1

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

Št.

Oznaka
nadomeščenega
standarda
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EZNAM
S T A in
N telekomunikacijske
D A R D O V,
katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodovSradijske
opreme
terminalske opreme z zahtevami pravilnika, ki ureja
katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov
radijske
opreme
in
telekomunikacijske
terminalske opreme
z zahtevami pravilnika, ki ureja radijsko opremo in
radijsko opremo in telekomunikacijsko terminalsko
opremo
telekomunikacijsko terminalsko opremo

S E Z N A M S T A N D A R D O V,

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Pravilnika o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi (Uradni list RS, št. 17/09) objavlja minister za gospodarstvo

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Pravilnika o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi (Uradni list RS, št. 17/09) objavlja minister za gospodarstvo

945.

Stran

23 / 27. 3. 2009
Uradni list Republike Slovenije

Product standard to demonstrate the
compliance of radio base stations
and fixed terminal stations for
wireless telecommunication systems
with the basic restrictions or the
reference levels related to human
exposure to radio frequency
electromagnetic fields (110 MHz –
40 GHz) – General public
Product standard to demonstrate the
compliance of fixed equipment for
radio transmission (110 MHz - 40
GHz) intended for use in wireless
telecommunication networks with the
basic restrictions or the reference
levels related to general public
exposure to radio frequency
electromagnetic fields, when put into
service
Information technology equipment –
Radio disturbance characteristics –
Limits and methods of measurement
(CISPR 22:1997, modified)

Amendment A2:2003 to
EN 55022:1998
(CISPR 22:1997/A2:2002)
Information technology equipment –
Radio disturbance characteristics –
Limits and methods of measurement
(CISPR 22:2005, modified)

Produktni standard za prikaz
skladnosti radijskih baznih postaj in
fiksnih terminalskih postaj za
brezžične telekomunikacijske
sisteme z osnovnimi ali izvedenimi
mejnimi vrednostmi v povezavi z
izpostavljenostjo elektromagnetnim
sevanjem (110 MHz–40 GHz) –
Prebivalstvo

Produktni standard za prikaz
skladnosti stacionarne opreme za
radijski prenos (110 MHz–40 GHz),
namenjene za uporabo v brezžičnih
telekomunikacijskih omrežjih z
osnovnimi ali izvedenimi mejnimi
vrednostmi v povezavi z
izpostavljenostjo prebivalstva
elektromagnetnim sevanjem

Oprema za informacijsko tehnologijo
– Karakteristike občutljivosti na
radijske motnje – Mejne vrednosti in
merilne metode
(CISPR 22:1997, spremenjen)

Dopolnilo A1:2001 k standardu
SIST EN 55022:2000
(CISPR 22:1997/A1:2000)

Dopolnilo A2:2003 k standardu
SIST EN 55022:2000
(CISPR 22:1997/A2:2002)

Oprema za informacijsko tehnologijo
– Karakteristike občutljivosti na
radijske motnje – Mejne vrednosti in
merilne metode
(CISPR 22:2005, spremenjen)

SIST EN 50385:2003

SIST EN 50401:2006

SIST EN 55022:2000

SIST EN 55022:2000/
A1:2001

SIST EN 55022:2000/
A2:2003

SIST EN 55022:2007

EN 55022:2006

EN 55022:1998/
A2:2003

EN 55022:1998/
A1:2000

EN 55022:1998

EN 50401:2006

EN 50385:2002

Referenčni
standard

EN 55022:1998
z dopolnili
Opomba 2.1

Opomba 3

Opomba 3

1. 10. 2009

1. 10. 2009

1. 10. 2009

(1. 8. 2007)

–

–

EN 55022:1994
+ A1:1995
+ A2:1997
Opomba 2.1

–

–

Opomba 1

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

Št.

23 / 27. 3. 2009 /
Stran
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Amendment A1:2000 to
EN 55022:1998
(CISPR 22:1997/A1:2000)

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Naslov
standarda

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda
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Information technology equipment –
Immunity characteristics – Limits
and methods of measurement
(CISPR 24:1997, modified)

Amendment A2:2003 to
EN 55024:1998
(CISPR 24:1997/A2:2002)
Audio, video and similar electronic
apparatus – Safety requirements
(IEC 60065:2001, modified)
Amendment A1:2006 to
EN 60065:2002
(IEC 60065:2001/A1:2005, modified)
Safety requirements for radio
transmitting equipment
(IEC 60215:1987)

Amendment A2:1994 to
EN 60215:1989
(IEC 60215:1987/A2:1993)
Safety of laser products – Part 1:
Equipment classification,
requirements and user's guide
(IEC 60825-1:1993)

Oprema za informacijsko tehnologijo
– Karakteristike odpornosti proti
motnjam – Mejne vrednosti in
merilne metode
(CISPR 24:1997, spremenjen)

Dopolnilo A1:2003 k standardu
SIST EN 55024:2000
(CISPR 24:1997/A1:2001)

Dopolnilo A2:2003 k standardu
SIST EN 55024:2000
(CISPR 24:1997/A2:2002)

Avdio, video in podobni elektronski
aparati – Varnostne zahteve
(IEC 60065:2001, spremenjen)

Dopolnilo A1:2006 k standardu
SIST EN 60065:2003
(IEC 60065:2001/A1:2005,
spremenjen)

Varnostne zahteve za radijsko
oddajno opremo
(IEC 60215:1987)

Dopolnilo A1:2006 k standardu
SIST EN 60215:2001
(IEC 60215:1987/A1:1990)

Dopolnilo A2:1999 k standardu
SIST EN 60215:2001
(IEC 60215:1987/A2:1993)

Varnost laserskih proizvodov –
1. del: Klasifikacija opreme, zahteve
in navodila za uporabo
(IEC 60825-1:1993)

SIST EN 55024:2000

SIST EN 55024:2000/
A1:2003

SIST EN 55024:2000/
A2:2003

SIST EN 60065:2003

SIST EN 60065:2003/
A1:2006

SIST EN 60215:2001

SIST EN 60215:2001/
A1:2006

SIST EN 60215:2001/
A2:1999

SIST EN 60825-1:1999

3

EN 60825-1:1994

EN 60215:1989/
A2:1994

EN 60215:1989/
A1:1992

–

–

–

(15. 7. 1995)

(1. 6. 1993)

1. 12. 2008

(1. 3. 2007)

(1. 12. 2005)

(1. 10. 2004)

(1. 7. 2001)

1. 10. 2010

Opomba 3

Opomba 3

–

Opomba 3

EN 60065:1998
Opomba 2.1

Opomba 3

Opomba 3

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Opomba 3

Opomba 1

23 / 27. 3. 2009

Amendment A1:1992 to
EN 60215:1989
(IEC 60215:1987/A1:1990)

EN 60215:1989

EN 60065:2002/
A1:2006

EN 60065:2002

EN 55024:1998/
A2:2003

EN 55024:1998/
A1:2001

EN 55024:1998

EN 55022:2006/
A1:2007

Referenčni
standard

Št.

Amendment A1:2001 to
EN 55024:1998
(CISPR 24:1997/A1:2001)

Amendment A1:2007 to
EN 55022:2006
(CISPR 22:2005/A1:2005)

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Dopolnilo A1:2008 k standardu
SIST EN 55022:2007
(CISPR 22:2005/A1:2005)

Naslov
standarda

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
več ne ustvarja domneve
o skladnosti
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SIST EN 55022:2007/
A1:2008

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda
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Safety of laser products – Part 1:
Equipment classification and
requirements
(IEC 60825-1:2007)
Safety of laser products – Part 2:
Safety of optical fibre communication
systems (OFCS)
(IEC 60825-2:2004)
Amendment A1:2007 to
EN 60825-2:2004
(IEC 60825-2:2004/A1:2006)
Safety of laser products – Part 4:
Laser guards
(IEC 60825-4:1997)

Amendment A2:2003 to
EN 60825-4:1997
(IEC 60825-4:1997/A2:2003)
Safety of laser products – Part 4:
Laser guards
(IEC 60825-4:2006)
Safety of laser products – Part 12:
Safety of free space optical
communication systems used for
transmission of information
(IEC 60825-12:2004)

Varnost laserskih izdelkov – 1. del:
Klasifikacija opreme in zahteve
(IEC 60825-1:2007)

Varnost laserskih izdelkov – 2. del:
Varnost komunikacijskih sistemov z
optičnimi vlakni (OFCS)
(IEC 60825-2:2004)

Dopolnilo A1:2008 k standardu
SIST EN 60825-2:2005
(IEC 60825-2:2004/A1:2006)

Varnost laserskih proizvodov –
4. del: Laserske zaščite
(IEC 60825-4:1997)

Dopolnilo A1:2003 k standardu
SIST EN 60825-4:1999
(IEC 60825-4:1997/A1:2002)

Dopolnilo A2:2004 k standardu
SIST EN 60825-4:1999
(IEC 60825-4:1997/A2:2003)

Varnost laserskih izdelkov – 4. del:
Zaščitna oprema za laserje
(IEC 60825-4:2006)

Varnost laserskih izdelkov – 12. del:
Varnost optičnih komunikacijskih
sistemov v prostem prostoru, ki se
uporabljajo za prenos informacij
(IEC 60825-12:2004)

SIST EN 60825-1:2009

SIST EN 60825-2:2005

SIST EN 60825-2:2005/
A1:2008

SIST EN 60825-4:1999

SIST EN 60825-4:1999/
A1:2003

SIST EN 60825-4:1999/
A2:2004

SIST EN 60825-4:2008

SIST EN 60825-12:2004

–

EN 60825-4:1997
z dopolnili
Opomba 2.1

Opomba 3

Opomba 3

–

Opomba 3

EN 60825-2:2000
Opomba 2.1

EN 60825-1:1994
z dopolnili
Opomba 2.1

EN 60825-1:1994/
A11:1996
Opomba 3

Opomba 3

–

1. 10.2009

(1.10.2006)

–

(1. 10. 2005)

1. 2. 2010

(1. 9. 2007)

1. 9. 2010

(1. 1. 2004)

(1. 7. 2005)

Opomba 1

23 / 27. 3. 2009 /

EN 60825-12:2004

EN 60825-4:2006

EN 60825-4:1997/
A2:2003

EN 60825-4:1997/
A1:2002

EN 60825-4:1997

EN 60825-2:2004/
A1:2007

EN 60825-2:2004

EN 60825-1:2007

EN 60825-1:1994/
A1:2002

EN 60825-1:1994/
A2:2001

Referenčni
standard

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

Št.
Stran

4

Amendment A1:2002 to
EN 60825-4:1997
(IEC 60825-4:1997/A1:2002)

Amendment A1:2002 to
EN 60825-1:1994
(IEC 60825-1:1993/A1:1997)

Dopolnilo A1:2004 k standardu
SIST EN 60825-1:1999
(IEC 60825-1:1993/A1:1997)

SIST EN 60825-1:1999/
A1:2004

Amendment A2:2001 to
EN 60825-1:1994
(IEC 60825-1:1993/A2:2001)

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Dopolnilo A2:2002 k standardu
SIST EN 60825-1:1999
(IEC 60825-1:1993/A2:2001)

Naslov
standarda

SIST EN 60825-1:1999/
A2:2002

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda
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Information technology equipment –
Safety – Part 1: General
requirements
(IEC 60950-1:2001, modified)
Amendment A11:2004 to
EN 60950-1:2001
Information technology equipment –
Safety – Part 1: General
requirements
(IEC 60950-1:2005, modified)
Information technology equipment –
Safety – Part 22: Equipment
installed outdoors
(IEC 60950-22:2005, modified)
Information technology equipment –
Safety – Part 23: Large data storage
equipment
(IEC 60950-23:2005)
Electromagnetic compatibility (EMC)
– Part 3-2: Limits – Limits for
harmonic current emissions
(equipment input current up to and
including 16 A per phase)
(IEC 61000-3-2:2000 Modified)
Amendment A2:2005 to
EN 61000-3-2:2000
(IEC 61000-3-2:2000/A1:2001 +
A2:2004)
Electromagnetic compatibility (EMC)
– Part 3-2: Limits – Limits for
harmonic current emissions
(equipment input current <= 16 A per
phase)
(IEC 61000-3-2:2005)

Oprema za informacijsko tehnologijo
– Varnost – 1. del: Splošne zahteve
(IEC 60950-1:2001, spremenjen)

Dopolnilo A11:2005 k standardu
SIST EN 60950-1:2003

Oprema za informacijsko tehnologijo
– Varnost – 1. del: Splošne zahteve
(IEC 60950-1:2005, spremenjen)

Oprema za informacijsko tehnologijo
– Varnost – 22. del: Oprema na
prostem
(IEC 60950-22:2005, spremenjen)

Oprema za informacijsko tehnologijo
– Varnost – 23. del: Oprema za
hranjenje velike količine podatkov
(IEC 60950-23:2005)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
– 3-2. del: Mejne vrednosti – Mejne
vrednosti za oddajanje harmonskih
tokov (vhodni tok opreme do
vključno 16 A na fazo)
(IEC 61000-3-2:2002, spremenjen)

Dopolnilo A2:2005 k standardu
SIST EN 61000-3-2:2002
(IEC 61000-3-2:2000/A1:2001 +
A2:2004)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
– 3-2. del: Mejne vrednosti – Mejne
vrednosti za oddajanje harmonskih
tokov (vhodni tok opreme do
vključno 16 A na fazo)
(IEC 61000-3-2:2005)

SIST EN 60950-1:2003

SIST EN 60950-1:2003/
A11:2005

SIST EN 60950-1:2006

SIST EN 60950-22:2007

SIST EN 60950-23:2007

SIST EN 61000-3-2:2002

SIST EN 61000-3-2:2002/
A2:2005

SIST EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-2:2000
z dopolnilom
Opomba 2.1

Opomba 3

1. 2. 2009

(1. 1. 2008)

(1. 1. 2004)

–

–

EN 61000-3-2: 1995
+A1:1998
+A2:1998
+A14:2000
Opomba 2.1

–

1. 12. 2010

–

–

EN 60950-1:2001
z dopolnilom
Opomba 2.1

(1. 7. 2006)

23 / 27. 3. 2009

EN 61000-3-2:2000/
A2:2005

EN 61000-3-2:2000

EN 60950-23:2006

EN 60950-22:2006

EN 60950-1:2006

Opomba 3

EN 60950:2000
Opomba 2.1

Opomba 1

Št.

EN 60950-1:2001/
A11:2004

EN 60950-1:2001

Referenčni
standard

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

2968 /
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Naslov standarda
v angleškem jeziku

Naslov
standarda

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda
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Electromagnetic compatibility (EMC)
– Part 3-3: Limits – Limitation of
voltage changes, voltage
fluctuations and flicker in public lowvoltage supply systems, for
equipment with rated current <= 16
A per phase and not subject to
conditional connection
(IEC 61000-3-3:1994)
Amendment A1:2001 to
EN 61000-3-3:1995
(IEC 61000-3-3:1994/A1:2001)
Electromagnetic compatibility (EMC)
– Part 3-11: Limits – Limitation of
voltage changes, voltage
fluctuations and flicker in public lowvoltage supply systems – Equipment
with rated current <= 75 A and
subject to conditional connection
(IEC 61000-3-11:2000)
Electromagnetic compatibility (EMC)
– Part 3-12: Limits – Limits for
harmonic currents produced by
equipment connected to public lowvoltage systems with input current >
16 A and <= 75 A per phase
(IEC 61000-3-12:2004)
Electromagnetic compatibility (EMC)
– Part 6-1: Generic standards –
Immunity for residential, commercial
and light-industrial environments
(IEC 61000-6-1:1997, modified)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
– 3-3. del: Mejne vrednosti – Mejne
vrednosti napetostnih sprememb,
napetostnih kolebanj in flikerja v
javnih nizkonapetostnih napajalnih
sistemih za opremo z naznačenim
tokom <= 16 A na fazo, ki niso
predmet pogojevane priključitve
(IEC 61000-3-3:1994)

Dopolnilo A1:2002 k standardu
SIST EN 61000-3-3:1997
(IEC 61000-3-3:1994/A1:2001)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
– 3-11. del: Mejne vrednosti – Mejne
vrednosti napetostnih sprememb,
napetostnih kolebanj in flikerja v
javnih nizkonapetostnih napajalnih
sistemih – Oprema z naznačenim
tokom <=75 A in pogojevano
priključitvijo
(IEC 61000-3-11:2000)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
– 3-12. del: Mejne vrednosti – Mejne
vrednosti za harmonske tokove, ki
jih povzroča oprema, priključena na
nizkonapetostne napajalne sisteme
z naznačenim tokom, večjim od 16 A
in <= 75 A po liniji
(IEC 61000-3-12:2004)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
– 6-1. del: Osnovni standardi –
Odpornost proti motnjam v
stanovanjskih, poslovnih in
lahkoindustrijskih okoljih
(IEC 61000-6-1:1997, spremenjen)

SIST EN 61000-3-3:1997

SIST EN 61000-3-3:1997/
A1:2002

SIST EN 61000-3-11:2001

SIST EN 61000-3-12:2005

SIST EN 61000-6-1:2002

EN 61000-6-1:2001

EN 61000-3-12:2005

EN 61000-3-11:2000

EN 61000-3-3:1995/
A1:2001

EN 61000-3-3:1995

Referenčni
standard

EN 50082-1:1997
Opomba 2.1

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Opomba 3

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

(1. 7. 2004)

(1. 2. 2008)

(1. 11. 2003)

(1. 5. 2004)

(1. 1. 2001)

Opomba 1

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

Št.

23 / 27. 3. 2009 /
Stran
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Naslov standarda
v angleškem jeziku

Naslov
standarda

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda
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EN 61000-6-4:2007

Electromagnetic compatibility (EMC)
– Part 6-3: Generic standards –
Emission standard for residential,
commercial and light-industrial
environments
(IEC 61000-6-3:1996, modified)
Amendment A11:2004 to
EN 61000-6-3:2001
Electromagnetic compatibility (EMC)
– Part 6-3: Generic standards –
Emission standard for residential,
commercial and light-industrial
environments
(IEC 61000-6-3:2006)
Electromagnetic compatibility (EMC)
– Part 6-4: Generic standards –
Emission standard for industrial
environments
(IEC 61000-6-4:1997, modified)
Electromagnetic compatibility (EMC)
– Part 6-4: Generic standards –
Emission standard for industrial
environments
(IEC 61000-6-4:2006)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
– 6-3. del: Osnovni standardi –
Standard za oddajanje v
stanovanjskem, komercialnem in
lahko-industrijskem okolju
(IEC 61000-6-3:1996, spremenjen)

Dopolnilo A11:2005 k standardu
SIST EN 61000-6-3:2001

Elektromagnetna združljivost (EMC)
– 6-3. del: Osnovni standardi –
Standard oddajanja motenj v
stanovanjskih, poslovnih in manj
zahtevnih industrijskih okoljih
(IEC 61000-6-3:2006)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
– 6-4. del: Osnovni standardi –
Standard za oddajanje v
industrijskem okolju
(IEC 61000-6-4:1997, spremenjen)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
– 6-4. del: Osnovni (generični)
standardi – Standard oddajanja
motenj v industrijskih okoljih
(IEC 61000-6-4:2006)

SIST EN 61000-6-3:2002

SIST EN 61000-6-3:2001/
A11:2005

SIST EN 61000-6-3:2007

SIST EN 61000-6-4:2002

SIST EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-3:2007

EN 61000-6-3:2001/
A11:2004

EN 61000-6-3:2001

EN 61000-6-2:2005

(1. 7. 2004)

1. 12. 2009

EN 61000-6-4:2001
Opomba 2.1

1. 12. 2009

EN 61000-6-3:2001
z dopolnilom
Opomba 2.1

23 / 27. 3. 2009

EN 50081-2:1993
Opomba 2.1

(1. 7. 2007)

(1. 7. 2004)

EN 50081-1:1992
Opomba 2.1

Opomba 3

(1. 6. 2008)

EN 61000-6-2:2001
Opomba 2.1

1. 12. 2009

Št.

7

EN 61000-6-4:2001

Electromagnetic compatibility (EMC)
– Part 6-2: Generic standards –
Immunity for industrial environments
(IEC 61000-6-2:2005)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
– 6-2. del: Osnovni standardi –
Odpornost za industrijska okolja
(IEC 61000-6-2:2005)

SIST EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-1:2001
Opomba 2.1

Opomba 1

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

2970 /

EN 61000-6-1:2007

Electromagnetic compatibility (EMC)
– Part 6-1: Generic standards –
Immunity for residential, commercial
and light-industrial environments
(IEC 61000-6-1:2005)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
– 6-1. del: Osnovni standardi –
Odpornost v stanovanjskih,
poslovnih in manj zahtevnih
industrijskih okoljih
(IEC 61000-6-1:2005)

SIST EN 61000-6-1:2007

Referenčni
standard

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Naslov
standarda

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Narrow-band direct-printing
telegraph equipment for receiving
meteorological or navigational
information (NAVTEX) – Part 2:
Harmonised EN under article 3.2 of
the R&TTE directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Narrow-band direct-printing
telegraph equipment for receiving
meteorological or navigational
information (NAVTEX) – Part 3:
Harmonised EN under article 3.3e of
the R&TTE directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service – Radio
equipment with an internal or
external RF connector intended
primarily for analogue speech – Part
2: Harmonized EN covering
essential requirements under article
3.2 of the R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Ozkopasovna neposredno
pisalna telegrafska oprema za
sprejemanje meteoroloških ali
navigacijskih informacij (NAVTEX) –
2. del: Harmonizirani evropski
standard (EN), ki zajema zahteve
člena 3.2 direktive o radijski in
telekomunikacijski terminalski
opremi (R&TTE)

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Ozkopasovna neposredno
pisalna telegrafska oprema za
sprejemanje meteoroloških in
navigacijskih informacij (NAVTEX) –
3. del: Harmonizirani evropski
standard (EN), ki zajema zahteve
člena 3.3(e) direktive o radijski in
telekomunikacijski terminalski
opremi (R&TTE)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Storitev
kopenskih mobilnih komunikacij –
Radijska oprema z notranjim ali
zunanjim RF konektorjem,
namenjeno predvsem za analogni
prenos govora – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 R&TTE
direktive

SIST EN 300 065-2:2001

SIST EN 300 065-3:2001

SIST EN 300 086-2:2001

EN 300 086-2 V1.1.1:2001

EN 300 065-3 V1.1.1:2001

EN 300 065-2 V1.1.1:2001

EN 62311:2008

Referenčni
standard

–

–

(31. 8. 2002)

–

–

ETS 300 086/A2 (021997)

–

–

Opomba 1

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

Št.

23 / 27. 3. 2009 /
Stran
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Assessment of electronic and
electrical equipment related to
human exposure restrictions for
electromagnetic fields (0 Hz - 300
GHz)
(IEC 62311:2007, modified)

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Ocena elektronske in električne
opreme glede omejevanja
izpostavljenosti ljudi
elektromagnetnim sevanjem
(0 Hz–300 GHz)
(IEC 62311:2007, spremenjen)

Naslov
standarda

SIST EN 62311:2008

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

2971

(30. 4. 2001)

31. 3. 2009

(28. 2. 2007)

23 / 27. 3. 2009

9

ETS 300 135/
A1:1997

EN 300 113-2 V1.3.1

EN 300 113-2 V1.2.1

Opomba 1

Št.

EN 300 135-2 V1.1.1:2000

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Angle-modulated Citizens Band
radio equipment (CEPT PR 27
Radio Equipment) – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements under article 3.2 of
R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Oprema za CB s
kotno modulacijo (radijska oprema
CEPT PR 27) – 2. del: Harmonizirani
EN, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE

SIST EN 300 135-2:2001

EN 300 113-2 V1.4.1

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land mobile service – Radio
equipment intended for the
transmission of data (and/or speech)
using constant or non-constant
envelope modulation and having an
antenna connector – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Storitev kopenskih mobilnih
komunikacij – Radijska oprema za
prenos podatkov (oziroma govora),
ki uporablja modulacijo s konstantno
ali nekonstantno ovojnico in ima
antenski priključek – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 300 113-2
V1.4.1:2007

Referenčni
standard

EN 300 113-2 V1.3.1:2003

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land mobile service – Radio
equipment intended for the
transmission of data (and/or speech)
using constant or non-constant
envelope modulation and having an
antenna connector – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements under article 3.2 of the
R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Storitev
kopenskih mobilnih komunikacij –
Radijska oprema za prenos
podatkov (oziroma govora), ki
uporablja konstantno ali
nekonstantno ovojnično modulacijo
in ima antenski priključek – 2. del:
Harmonizirani evropski standard
(EN), ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive o radijski in
telekomunikacijski terminalski
opremi (R&TTE)

Naslov
standarda

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

2972 /

SIST EN 300 113-2
V1.3.1:2004

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Maritime Emergency
PositionIndicating Radio Beacons
(EPIRBs) intended for use on the
frequency 121,5 MHz or the
frequencies 121,5 MHz and 243
MHz for homing purposes only –
Part 2: Harmonized EN under article
3.2 of the R&TTE Directive
Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Maritime Emergency Position
Indicating Radio Beacons (EPIRBs)
intended for use on the frequency
121,5 MHz or the frequencies 121,5
MHz and 243 MHz for homing
purposes only – Part 3: Harmonized
EN covering essential requirenments
of article 3.3(e) of the R&TTE
Directive
Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Radiotelephone transmitters and
receivers for the maritime mobile
service operating in VHF bands –
Part 2: Harmonized EN covering
essential requirements under article
3.2 of the R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Pomorski radijski
javljalniki kraja nuje (EPIRB),
namenjeni za uporabo na frekvenci
121,5 MHz ali frekvencah 121,5
MHz in 243 MHz – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Pomorski radijski javljalniki
kraja nuje (EPIRBs) za uporabo na
frekvenci 121,5 MHz ali na
frekvencah 121,5 MHz in 243 MHz
samo za letenje proti cilju – 3. del:
Harmonizirani evropski standard
(EN), ki zajema bistvene zahteve
člena 3.3.e direktive o radijski in
telekomunikacijski terminalski
opremi (R&TTE)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Radiotelefonski
oddajniki in sprejemniki za prenosne
mobilne storitve, ki obratujejo v
pasovih VHF – 2. del: Harmonizirani
EN, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE

SIST EN 300 152-2:2001

SIST EN 300 152-3:2001

SIST EN 300 162-2:2001

EN 300 162-2 V1.1.2:2000

EN 300 152-3 V1.1.1:2001

EN 300 152-2 V1.1.1:2000

EN 300 135-2 V1.2.1:2008

Referenčni
standard

–

–

–

–

–

30. 11. 2009

–

EN 300 135-2 V1.1.1

Opomba 1

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

Št.

23 / 27. 3. 2009 /
Stran

10

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service – Citizens'
Band (CB) radio equipment – Anglemodulated Citizens' Band radio
equipment (PR 27 Radio Equipment)
– Part 2: Harmonized EN covering
essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Kopenske mobilne storitve
– Radijska oprema CB – Oprema za
CB s kotno modulacijo (radijska
oprema PR 27) – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Naslov
standarda

SIST EN 300 135-2
V1.2.1:2008

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

2973

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Radiotelephone transmitters and
receivers for the maritime mobile
service operating in VHF bands –
Part 3: Harmonized EN covering
essential requirements of article 3.3e
of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Radiotelephone transmitters and
receivers for the maritime mobile
service operating in VHF bands –
Part 3: Harmonized EN covering
essential requirements of article 3.3
(e) of the R&TTE Directive
Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service – Radio
equipment with an internal or
external RF connector intented
primarily for analouge speech – Part
2: Harmonised EN covering
essential requirements under article
3.2 of the R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – radiotelefonski oddajniki in
sprejemniki za pomorske mobilne
storitve, ki delujejo v pasovih VHF –
3. del: Harmonizirani evropski
standard (EN), ki zajema bistvene
zahteve člena 3.3e direktive o
radijski in telekomunikacijski
terminalski opremi (R&TTE)

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Radiotelefonski oddajniki in
sprejemniki za pomorske mobilne
storitve, ki delujejo v pasovih VHF –
3. del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.3.e
direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Kopenska mobilna storitev
– Oddajni signali radijske opreme za
vzbujanje specifičnih odgovorov v
sprejemniku – 2. del: Harmonizirani
evropski standard (EN), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
o radijski in telekomunikacijski
terminalski opremi (R&TTE)

SIST EN 300 162-3:2001

SIST EN 300 162-3
V1.2.1:2007

SIST EN 300 219-2:2001

–

EN 300 162-3 V1.1.1

–

EN 300 162-2 V1.1.2

31. 8. 2008

31. 8. 2008

–

–

Opomba 1

23 / 27. 3. 2009

EN 300 219-2 V1.1.1:2001

EN 300 162-3 V1.2.1

EN 300 162-3 V1.1.1:2001

EN 300 162-2 V1.2.1

Referenčni
standard

Št.

11

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Radiotelephone transmitters and
receivers for the maritime mobile
service operating in VHF bands –
Part 2: Harmonized EN covering
essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Radiotelefonski oddajniki in
sprejemniki za pomorske mobilne
storitve, ki delujejo v pasovih VHF –
2. del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Naslov
standarda

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

2974 /

SIST EN 300 162-2
V1.2.1:2007

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service – Radio
equipment using integral antennas
intended primarily for analogue
speech – Part 2: Harmonised EN
covering essential requirements
under article 3.2 of the R&TTE
Directive

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Storitev kopenskih mobilnih
komunikacij (RP 02) – Radijska
oprema, namenjena predvsem za
prenos podatkov (in govora), ki
uporablja vgrajeno anteno – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 300 296-2:2001

–

–

–

–

31. 3. 2009

(31. 12. 2007)

23 / 27. 3. 2009 /
Stran
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EN 300 224-2 V1.1.1:2001

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
On-site paging service – Part 2:
Harmonized EN under article 3.2 of
the R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Storitev
osebnega klica na kraju samem –
2. del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 300 224-2:2002

EN 300 220-2 V2.1.1

EN 300 220-3 V.1.1.1

Opomba 1

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

Št.

EN 300 296-2 V1.1.1:2001

EN 300 220-2 V2.1.2

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices (SRD) – Radio
equipment to be used in the 25 MHz
to 1 000 MHz frequency range with
power levels ranging up to 500 mW
– Part 2: Harmonized EN covering
essential requirements under article
3.2 of the R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega
(SRD) – Radijska oprema, ki se
uporablja v frekvenčnem območju od
25 MHz do 1.000 MHz z
močnostnimi nivoji do največ 500
mW – 2. del: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

EN 300 220-2 V2.1.1:2006

Referenčni
standard

SIST EN 300 220-2
V2.1.2:2007

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices (SRD) – Radio
equipment to be used in the 25 MHz
to 1 000 MHz frequency range with
power levels ranging up to 500 mW
– Part 2: Harmonized EN covering
essential requirements under article
3.2 of the R&TTE Directive

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega
(SRD) – Radijska oprema, ki se
uporablja v frekvenčnem območju od
25 MHz do 1.000 MHz z
močnostnimi nivoji do največ 500
mW – 2. del: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Naslov
standarda

SIST EN 300 220-2
V2.1.1:2006

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

2975

–

(31. 12. 2007)

(30. 6. 2008)

23 / 27. 3. 2009
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–

EN 300 330-2 V1.1.1

EN 300 328 V1.6.1

Opomba 1

Št.

EN 300 341-2 V1.1.1:2000

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile service (RP 02) – Radio
equipment using an integral antenna
transmitting signals to initiate a
specific response in the receiver –
Part 2: Harmonized EN under article
3.2 of the R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Storitev
kopenskih mobilnih komunikacij (RP
02) – Tehnične karakteristike in
preskuševalni pogoji za radijsko
opremo z vgrajeno anteno, ki oddaja
signale za vzbuditev specifičnega
odziva v sprejemniku – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 300 341-2:2001

EN 300 330-2 V1.3.1:2006

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices (SRD) – Radio
equipment in the frequency range 9
kHz to 25 MHz and inductive loop
systems in the frequency range 9
kHz to 30 MHz – Part 2: Harmonized
EN under article 3.2 of the R&TTE
Directive

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Naprave kratkega
dosega (SRDs) – Tehnične
karakteristike in preskuševalne
metode za radijsko opremo v
frekvenčnem območju od 9 kHz do
25 MHz in sistemi z indukcijsko
zanko v frekvenčnem območju od 9
kHz do 30 MHz – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 300 330-2
V1.3.1:2006

Referenčni
standard

EN 300 328 V1.7.1:2006

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Širokopasovni prenosni
sistemi – Oprema za prenos
podatkov v frekvenčnem pasu 2,4
GHz ISM, ki uporablja
širokopasovne modulacijske tehnike
– Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 300 328 V1.7.1:
2006

Naslov standarda
v angleškem jeziku

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

2976 /

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Wideband transmission systems –
Data transmission equipment
operating in the 2,4 GHz ISM band
and using wide band modulation
techniques – Harmonized EN
covering essential requirements
under article 3.2 of the R&TTE
Directive

Naslov
standarda

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

–

23 / 27. 3. 2009 /
Stran
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–

Št.

EN 300 422-2 V1.1.1:2000

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Wireless microphones in the 25 MHz
to 3 GHz frequency range – Part 2:
Harmonized EN under article 3.2 of
the R&TTE Directive

(30. 4. 2001)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Tehnične
karakteristike in preskuševalne
metode za brezžične mikrofone v
frekvenčnem območju od 25 MHz do
3 GHz – 2. del: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena
direktive 3.2 R&TTE

SIST EN 300 422-2:2001

ETS 300 390/
A1:1997

EN 300 390-2 V1.1.1:2000

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service – Radio
equipment intended for the
transmission of data (and speech)
and using an integral antenna – Part
2: Harmonized EN covering
essential requirements under article
3.2 of the R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Storitev kopenskih mobilnih
komunikacij (RP 02) – Tehnične
karakteristike in preskuševalni pogoji
za radijsko opremo, namenjeno
predvsem za prenos podatkov (in
govora), ki uporablja vgrajeno
anteno – 2. del: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

SIST EN 300 390-2:2001

–

–

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Pomorski mobilni
oddajniki in sprejemniki za uporabo
v radiofrekvenčnih pasovih MF in HF
– 3. del: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena
3.3(e) direktive R&TTE

SIST EN 300 373-3
V.1.1.1:2004

Electromagnetic compatibility and
Radio Spectrum Matters (ERM) –
Maritime mobile transmitters and
receivers for use in the MF and HF
bands – Part 2: Harminised EN
covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive
EN 300 373-3
V.1.1.1:2004

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Pomorski mobilni
oddajniki in sprejemniki za uporabo
v radiofrekvenčnih pasovih MF in HF
– 2. del: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE
Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Maritime mobile transmitters and
receivers for use in the MF and HF
bands – Part 3: Harmonised EN
covering essential requirements of
article 3.3(e) of the R&TTE Directive

Opomba 1

–

Referenčni
standard

–

Naslov standarda
v angleškem jeziku

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

EN 300 373-2
V.1.1.1:2004

Naslov
standarda

SIST EN 300 373-2
V.1.1.1:2004

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

2977

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Brezžični mikrofoni v
frekvenčnem območju od 25 MHz do
3 GHz – 2. del: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Storitev
kopenskih mobilnih komunikacij –
Radijska oprema za CB (Citizens
Band) z amplitudno modulacijo in
dvobočnim oziroma enobočnim
prenosom – 2. del: Harmonizirani
EN, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Naprave kratkega
dosega (SRDs) – Radijska oprema
za uporabo v frekvenčnem območju
od 1 do 40 GHz – 2. del:
Harmonizirani EN v skladu s členom
3.2 direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega –
Radijska oprema za uporabo v
frekvenčnem območju od 1 GHz do
40 GHz – 2. del: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

SIST EN 300 433-2
V1.1.2:2004

SIST EN 300 440-2
V1.1.2:2005

SIST EN 300 440-2
V1.2.1:2008

Naslov
standarda
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EN 300 440-2 V1.2.1:2008

EN 300 440-2 V1.1.2:2004

EN 300 440-2 V1.1.2

EN 300 440-2 V1.1.1

EN 300 433-2 V1.1.1

EN 300 422-2 V1.1.1

28. 2. 2010

(30. 6. 2007)

(30. 9. 2002)

31. 12. 2009

Opomba 1

23 / 27. 3. 2009

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short range devices – Radio
equipment to be used in the 1 GHz
to 40 GHz frequency range – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short range devices (SRDs) – Radio
equipment to be used in the 1 GHz
to 40 GHz frequency range – Part 2:
Harmonized EN under article 3.2 of
the R&TTE Directive

EN 300 433-2 V1.1.2:2000

EN 300 422-2 V1.2.2:2008

Referenčni
standard

Št.

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service – Double Side
Band (DSB) and-or Single Side
Band (SSB) Amplitude modulated
Citizen's Band radio Equipment –
Part 2: Harmonized EN covering
essential requirements under article
3.2 of R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Wireless microphones in the 25 MHz
to 3 GHz frequency range – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of Article 3.2 of the
R&TTE Directive

Naslov standarda
v angleškem jeziku

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

2978 /

SIST EN 300 422-2
V1.2.2:2008

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran
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Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Wide band audio links – Part 2:
Harmonized EN under article 3.2 of
the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service – Access
protocol, occupation rules and
coressponding technical
characteristics of radio equipment
for the transmission of data on
shrared chanels – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements under article 3.2 of the
R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Širokopasovne
zvokovne povezave – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena direktive 3.2
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Pravila za dostopanje in
souporabo skupno uporabljenih
kanalov s pomočjo opreme, ki
ustreza EN 300 113 – 2. del:
Harmonizirani evropski standard
(EN), ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive o radijski in
telekomunikacijski terminalski
opremi (R&TTE)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Cestna
transportna in prometna telematika
(RTTT) – Oddajniška oprema za
enouporabniško (osebno)
komunikacijo kratkega dosega
(DSRC) (s prenosnima hitrostma
500 kbit/s / 250 kbit/s), ki deluje v
pasu 5,8 GHz, namenjenem
industrijski, znanstveni in medicinski
uporabi – 2. del: Harmonizirani EN v
skladu s členom 3.2 direktive
R&TTE – 1. PODDEL: Zahteve ZA
obcestne enote (RSU)

SIST EN 300 454-2:2001

SIST EN 300 471-2:2001

SIST EN 300 674-2-1
V1.1.1:2005

–

–

–

–

EN 300 471-2 V1.1.1:2001

EN 300 674-2-1
V1.1.1:2004

EN 300 454-2 V1.1.1:2000

–

Opomba 1

–

Referenčni
standard

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

Št.

23 / 27. 3. 2009 /
Stran
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Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Road Transport and Traffic
Telematics (RTTT) – Dedicated
Short Range Communication
(DSRC) transmission equipment
(500 kbit/s / 250 kbit/s) operating in
the 5, 8 GHz Industrial, Scientific
and Medical (ISM) band – Part 2:
Harmonized EN under article 3.2 of
the R&TTE Directive – Sub- part 1:
Requirements for the Road Side
Units (RSU)

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Naslov
standarda

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

2979

Electromagnetic compatibility and
Radio Spectrum Matters (ERM) –
Radio telephone transmitters and
receivers for the maritime mobile
service operating in the VHF bands
used on inland waterways – Part 2:
Harmonized EN under article 3.2 of
the R&TTE Directive
Electromagnetic compatibility and
Radio Spectrum Matters (ERM) –
Radio telephone transmitters and
receivers for the maritime mobile
service operating in the VHF bands
used on inland waterways – Part 3:
Harmonized EN under article 3.3e of
the R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Radiotelefonski
oddajniki in sprejemniki za pomorske
mobilne storitve, ki obratujejo v
pasovih VHF – 2. del: Harmonizirani
EN, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Radiotelefonski oddajniki in
sprejemniki za pomorske mobilne
storitve, uporabljene na celinskih
vodnih poteh, ki delujejo v pasovih
VHF – 3. del: Harmonizirani evropski
standard (EN), ki zajema bistvene
zahteve člena 3.3e direktive o
radijski in telekomunikacijski
terminalski opremi (R&TTE)

SIST EN 300 698-2:2001

SIST EN 300 698-3:2001

EN 300 698-3 V1.1.1:2001

EN 300 698-2 V1.1.1:2000

EN 300 674-2-2
V1.1.1:2004

Referenčni
standard

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Št.

23 / 27. 3. 2009

17

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Road Transport and Traffic
Telematics (RTTT) – Dedicated
Short Range Communication
(DSRC) transmission equipment
(500 kbit/s / 250 kbit/s) operating in
the 5,8 GHz Industrial, Scientific and
Medical (ISM) band – Part 2:
Harmonized EN under article 3.2 of
the R&TTE Directive – Sub-part 2:
Requirements for the On-Board
Units (OBU)

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Cestna transportna in
prometna telematika (RTTT) –
Oddajniška oprema za
enouporabniško (osebno)
komunikacijo kratkega dosega
(DSRC) (s prenosnima hitrostma
500 kbit/s / 250 kbit/s), ki deluje v
pasu 5,8 GHz, namenjenem
industrijski, znanstveni in medicinski
uporabi – 2. del: Harmonizirani EN v
skladu s členom 3.2 direktive
R&TTE – 2. poddel: Zahteve za
enote na vozilu (OBU)

Naslov
standarda

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

2980 /

SIST EN 300 674-2-2
V1.1.1:2005

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran
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EN 300 718-3 V1.2.1:2004

EN 300 720-2 V1.1.1:2000

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Avalanche beacons – Transmitterreceiver systems – Part 3:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.3e of the
R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio Spectrum Matters (ERM) –
Ultra-High Frequency (UHF) onboard communications systems and
equipment – Part 2: Harmonised EN
under article 3.2 of the R&TTE
Directive

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Lavinske žolne – Oddajnosprejemni sistemi – 3. del:
Harmonizirani evropski standard
(EN), ki zajema bistvene zahteve
člena 3.3e direktive o radijski in
telekomunikacijski terminalski
opremi (R&TTE)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Komunikacijski
sistemi in oprema UHF – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Ultravisokofrekvenčni
(UHF) komunikacijski sistemi in
oprema za uporabo na krovu plovil –
2. del: Harmonizirani EN v skladu s
členom 3.2 direktive R&TTE

SIST EN 300 720-2:2001

SIST EN 300 720-2
V1.2.1:2008

EN 300 720-2 V1.2.1

EN 300 720-2 V1.1.1

–

EN 300 718-3 V1.1.1

–

31. 7. 2009

–

(30. 11. 2005)

–

Opomba 1

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

Št.

23 / 27. 3. 2009 /
Stran
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Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Ultra-High Frequency (UHF) onboard vessels communications
systems and equipment – Part 2:
Harmonized EN under article 3.2 of
the R&TTE Directive

EN 300 718-2 V1.1.1:2001

SIST EN 300 718-3
V1.2.1:2004

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Avalanche Beacons – Transmitterreceiver systems – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Plazovni svetilniki –
Oddajno-sprejemni sistemi – 2. del:
Harmonizirani evropski standard
(EN), ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive o radijski in
telekomunikacijski terminalski
opremi (R&TTE)

Referenčni
standard

SIST EN 300 718-2:2001

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Naslov
standarda

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

2981

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Radiotelefonska
oprema za območje VHF za splošne
komunikacije in pripadajoča oprema
za digitalni selektivni klic (DSC)
razreda "D" – 2. del: Harmonizirani
EN v skladu s členom 3.2 direktive
R&TTE

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM); VHF
radiotelephone equipment for
general communications and
associated equipment for Class D
Digital Selective Calling (DSC) –
Part 3: Harmonized EN under article
3.3 (e) of the R&TTE Directive

SIST EN 301 025-2
V1.3.1:2007

SIST EN 301 025-3
V1.2.1:2005
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EN 301 025-3 V1.2.1

EN 301 025-3 V1.1.1

(30. 6. 2006)

31. 10. 2008

(30. 6. 2006)

23 / 27. 3. 2009

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) - Radiotelefonska oprema za
območje VHF za splošne
komunikacije in pripadajoča oprema
za digitalni selektivni klic (DSC)
razreda "D" – 3. del: Harmonizirani
EN v skladu s členom 3.3(e)
direktive R&TTE

EN 301 025-2 V1.2.1

EN 301 025-2 V1.1.1

–

Št.

EN 301 025-2 V1.3.1

EN 301 025-2 V1.2.1:2004

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
VHF radiotelephone equipment for
general communications and
associated equipment for Class "D"
Digital Selective Calling (DSC) –
Part 2: Harmonized EN under article
3.2 of the R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Radiotelefonska
oprema za območje VHF za splošne
komunikacije in pripadajoča oprema
za digitalni selektivni klic (DSC)
razreda "D" – 2. del: Harmonizirani
EN v skladu s členom 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 301 025-2
V1.2.1:2005

–

Opomba 1

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

2982 /

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
VHF radiotelephone equipment for
general communications and
associated equipment for Class D
Digital Selective Calling (DSC) –
Part 2: Harmonized EN under article
3.2 of the R&TTE Directive

EN 300 761-2 V1.1.1:2001

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices (SRD) –
Automatic Vehicle Identification
(AVI) for railways operating in the
2,45 GHz frequency range – Part 2:
Harmonized standard covering
essential requirements under article
3.2 of the R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega
(SRD) – Sistem za samodejno
razpoznavanje vozil (AVI) na
železnicah, ki deluje na frekvenčnem
območju 2,45 GHz – 2. del:
Harmonizirani evropski standard
(EN), ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive o radijski in
telekomunikacijski terminalski
opremi (R&TTE)

SIST EN 300 761-2:2001

Referenčni
standard

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Naslov
standarda

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Radiotelefonska oprema za
območje VHF za splošne
komunikacije in pripadajoča oprema
za digitalni selektivni klic (DSC)
razreda "D" – 3. del: Harmonizirani
EN v skladu s členom 3.3(e)
direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega –
Cestna transportna in prometna
telematika (RTTT) – Radarska
oprema, ki deluje v frekvenčnem
območju od 76 GHz do 77 GHz –
2. del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Kopenske
mobilne storitve – Tehnične
karakteristike in preskuševalni pogoji
za radijsko opremo za analogne
oziroma digitalne komunikacije
(prenos govora oziroma podatkov),
ki deluje v ozkopasovnih kanalih in
ima antenski konektor – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 301 091-2
V1.3.2:2007

SIST EN 301 166-2
V1.1.1:2003

Naslov
standarda

SIST EN 301 025-3
V1.3.1:2007

Oznaka
standarda

EN 301 166-2 V1.1.1:2001

EN 301 091-2 V1.3.2

EN 301 025-3 V1.3.1

Referenčni
standard

–

(30. 6. 2008)

EN 301 091-2 V1.2.1

–

31. 10. 2008

EN 301 025-3 V1.2.1

Opomba 1

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

Št.

23 / 27. 3. 2009 /
Stran
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Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land mobile service – Technical
characteristics and test conditions
for radio equipment for analogue
and/or digital communication
(speech and/or data) and operating
on narrowband channels and having
an antenna connector – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements under article 3.2 of the
R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices – Road
Transport and Traffic Telematics
(RTTT) – Radar equipment
operating in the 76 GHz to 77 GHz
range – Part 2: Harmonized EN
covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
VHF radiotelephone equipment for
general communications and
associated equipment for Class D
Digital Selective Calling (DSC) –
Part 3: Harmonized EN under article
3.3 (e) of the R&TTE Directive

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

2983

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Brezvrvične avdio naprave,
delujoče v območju od 25 MHz do
2000 MHz – 2. del: Harmonizirani
EN, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE

SIST EN 301 357-2
V1.3.1:2006

21

EN 301 357-2 V1.2.1

EN 301 178-2 V1.1.1

–

(30. 4. 2008)

31. 10. 2008

31. 3. 2009

23 / 27. 3. 2009

EN 301 357-2 V1.3.1:2006

EN 301 178-2 V1.2.2

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Portable Very High Frequency (VHF)
radiotelephone equipment for the
maritime mobile service operating in
the VHF bands (for non-GMDSS
applications only) – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Prenosne radiotelefonske
naprave VHF za pomorske mobilne
storitve, ki delujejo v pasovih VHF
(samo za uporabo zunaj GMDSS) –
2. del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 301 178-2
V1.2.2:2007

–

EN 301 166-2 V1.1.1

Opomba 1

Št.

Electromagnetic compatibility and
radio spectrum matters (ERM) –
Cordless audio devices in the range
25 MHz to 2 000 MHz – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

EN 301 178-2 V1.1.1:2000

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Portable Very High Frequency (VHF)
radiotelephone equipment for the
maritime mobile service operating in
the VHF bands (for non-GMDSS
applications only) – Part 2:
Harmonized EN under article 3.2 of
the R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Tehnične
karakteristike in merilne metode za
prenosne VHF radiotelefonske
naprave za pomorsko mobilno
službo, ki delujejo na VHF pasu
(samo za uporabo izven GMDSS) –
2. del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 301 178-2:2001

EN 301 166-2 V1.2.1

Referenčni
standard

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service – Radio
equipment for analogue and/or
digital communication (speech
and/or data) and operating on
narrow band channels and having
an antenna connector – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Kopenske mobilne storitve
– Radijska oprema za analogne
in/ali digitalne komunikacije (prenos
govora in/ali podatkov), ki deluje v
ozkopasovnih kanalih in ima
antenski konektor – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Naslov
standarda

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

2984 /

SIST EN 301 166-2
V1.2.1:2007

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran
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Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani EN za
interaktivne satelitske terminale
(SIT) in uporabniške satelitske
terminale (SUT), oddajajoče v smeri
geostacionarnih satelitov v
frekvenčnih pasovih od 27,5 GHz do
29,5 GHz, ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

Digitalne izboljšane brezvrvične
telekomunikacije (DECT) –
Harmonizirani standard za digitalne
izboljšane brezvrvične
telekomunikacije (DECT), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE – Generični radio

SIST EN 301 406 V1.5.1:
2004

Naslov
standarda

SIST EN 301 360
V1.2.1:2006

Oznaka
standarda

EN 301 406 V1.5.1:2003

EN 301 360 V1.2.1:2006

Referenčni
standard

EN 301 406 V1.4.1

EN 301 360 V1.1.3

(31. 3. 2005)

(30. 11. 2007)

Opomba 1

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

Št.

23 / 27. 3. 2009 /
Stran
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Digital Enhanced Cordless
Telecommunications (DECT) –
Harmonised EN for Digital Enhanced
CordlessTelecommunications
(DECT) covering essential
requirements under article 3.2 of the
R&TTE Directive

Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for
Satellite Interactive Terminals (SIT)
and Satellite User Terminals (SUT)
transmitting towards geostationary
satellites in the 27,5 GHz to 29,5
GHz frequency bands covering
essential requirements under article
3.2 of the R&TTE Directive

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

2985

Digitalni celični telekomunikacijski
sistem (faza 2) – Priključitvene
zahteve za globalni mobilni
komunikacijski sistem (GSM) –
1. del: Mobilne postaje v pasovih za
GSM 900 in DCS 1 800 – Dostop
(GSM 13. 01, različica 4.0.1)
(uporabljivi deli: 12.1.1, 12.1.2,
12.2.1, 12.2.2, 13.1, 13.2, 13.3-1,
13.4, 14.1.1.2, 14.1.2.2, 14.3,
14.4.1, 14.5.1, 14.6.1, 14.7.1, 19.1,
19.2, 19.3, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4,
20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10,
20.11, 20.12, 20.13, 20.15, 20.16,
20.20.1, 20.20.2, 21.1, 21.2, 21.3.1,
21.3.2, 21.4, 22.1, 25.2.1.1.4,
25.2.1.2.3, 25.2.1.2.4, 25.2.3,
26.2.1.1, 26.2.1.2, 26.2.1.3, 26.2.2,
26.6.1.1, 26.6.1.2, 26.6.13.10,
26.6.13.3, 26.6.13.5, 26.6.13.6,
26.6.13.8, 26.6.13.9, 26.7.4.6,
26.7.5.7.1, 26.8.1.2.6.6,
26.8.1.3.5.2, 26. 8.2.1, 28.8.2.2,
26.8.2.3, 26.8.3, 26.9.2, 26.9.3,
26.9.4, 26.9.5, 26.10.2.2, 26.10.2.3,
26.10.2.4.1, 26.10.2.4.2, 26.11.2.1,
26.12.1, 26.12.2.1, 26.12.3,26.12.4,
27.6, 27.7, 31.6.1.1, 34.2.1, 34.2.2,
34.2.3)

Digitalni celični telekomunikacijski
sistem (faza 2+) – Priključitvene
zahteve za globalni sistem mobilnih
komunikacij (GSM) – Mobilne
postaje z več časovnimi okni za
prenos vodovno komutiranih
podatkov z visoko hitrostjo (HSCSD)
– Dostop (GSM 13.34, različica
5.1.1, izdaja 1996)

SIST EN 301 419-2
V5.1.1:2005

Naslov
standarda

23

–

–

–

–

23 / 27. 3. 2009

EN 301 419-2 V5.1.1:2000

EN 301 419-1 V4.0.1:1999

Digital cellular telecommunications
system (Phase 2) – Attachment
requirements for Global System for
Mobile communications (GSM) –
Part 1: Mobile stations in the GSM
900 and DCS 1 800 bands – Access
(GSM 13.01 version 4.0.1)
(applicable parts: 12.1.1, 12.1.2,
12.2.1, 12.2.2, 13.1, 13.2, 13.3-1,
13.4, 14.1.1.2, 14.1.2.2, 14.3,
14.4.1, 14.5.1, 14.6.1, 14.7.1, 19.1,
19.2, 19.3, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4,
20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10,
20.11, 20.12, 20.13, 20.15, 20.16,
20.20.1, 20.20.2, 21.1, 21.2, 21.3.1,
21.3.2, 21.4, 22.1, 25.2.1.1.4,
25.2.1.2.3, 25.2.1.2.4, 25.2.3,
26.2.1.1, 26.2.1.2, 26.2.1.3, 26.2.2,
26.6.1.1, 26.6.1.2, 26.6.13.10,
26.6.13.3, 26.6.13.5, 26.6.13.6,
26.6.13.8, 26.6.13.9, 26.7.4.6,
26.7.5.7.1, 26.8.1.2.6.6,
26.8.1.3.5.2, 26. 8.2.1, 28.8.2.2,
26.8.2.3, 26.8.3, 26.9.2, 26.9.3,
26.9.4, 26.9.5, 26.10.2.2, 26.10.2.3,
26.10.2.4.1, 26.10.2.4.2, 26.11.2.1,
26.12.1, 26.12.2.1, 26.12.3,26.12.4,
27.6, 27.7, 31.6.1.1, 34.2.1, 34.2.2,
34.2.3)

Opomba 1

Št.

Digital cellular telecommunications
system (Phase 2+) – Attachment
requirements for Global System for
Mobile communications (GSM); High
Speed Circuit Switched Data
(HSCSD) Multislot Mobile Stations –
Access (GSM 13.34 version 5.1.1
Release 1996)

Referenčni
standard

Naslov standarda
v angleškem jeziku

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

2986 /

SIST EN 301 419-1
V4.0.1:2004

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Digital cellular telecommunications
system (Phase 2+) – Attachment
requirements for Global System for
Mobile communications (GSM) –
Advanced Speech Call Items (ASCI)
– Mobile Stations – Access (GSM
13.68 version 5.0.2 Release 1996)
Digital cellular telecommunications
system (Phase 2+) – Attachment
requirements for Global System for
Mobile communications (GSM) –
Railways Band (R-GSM) – Mobile
Stations – Access (GSM 13.67
version 5.0.2 Release 1996)
(applicable parts: 12.3.1, 12.3.2,
12.4.1, 12.4.2, 13.9, 14.7.3, 20.21.1,
20.21.2, 20.21.3, 20.21.4, 20.21.5,
20.21.6, 20.21.7, 20.21.8, 20.21.9,
20.21.10, 20.21.11, 20.21.12,
20.21.13, 20.21.15, 20.21.16,
20.21.18, 26.10.2.2, 26.10.2.3,
26.10.2.4.1, 26.10.2.4.2)
Electromagnetic Compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Harmonized Standard for the
Terrestrial Flight
Telecommunications System under
article 3. 2 of the R&TTE Directive
Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for low data
rate Land Mobile satellite Earth
Stations (LMES) operating in the
1,5/1,6 GHz frequency bands
covering essential requirements
under Article 3.2 of the R&TTE
Directive

Digitalni celični telekomunikacijski
sistem (faza 2+) – Priključitvene
zahteve za globalni sistem mobilnih
komunikacij (GSM) – Advanced
Speech Call Items (ASCI) – Mobilne
postaje – Dostop (GSM 13.68
različica 5.0.2 izdaja 1996)

Digitalni celični telekomunikacijski
sistem (faza 2+) – Priključitvene
zahteve za globalni sistem mobilnih
komunikacij (GSM) – Železniški
pasovi (R-GSM) – Mobilne postaje –
Dostop (GSM 13. 67 različica 5.0.2,
izdaja 1996) (uporabljivi deli: 12.3.1,
12.3.2, 12.4.1, 12.4.2, 13.9, 14.7.3,
20.21.1, 20.21.2, 20.21.3, 20.21.4,
20.21.5, 20.21.6, 20.21.7, 20.21.8,
20.21.9, 20.21.10, 20.21.11,
20.21.12, 20.21.13, 20.21.15,
20.21.16, 20.21.18, 26.10.2.2,
26.10.2.3, 26.10.2.4.1, 26.10.2.4.2)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Harmonizirani
standard za prizemni letalski
telefonski sistem (TFTS) za člen 3.2
direktive R&TTE

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani EN za
kopenske mobilne zemeljske postaje
(LMES) z nizkim podatkovnim
tokom, ki obratujejo v frekvenčnih
pasovih 1,5 GHz in 1,6 GHz, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

SIST EN 301 419-3:2001

SIST EN 301 419-7:2002

SIST EN 301 423:2001

SIST EN 301 426:2002

EN 301 426 V1.2.1

EN 301 423 V1.1.1

EN 301 419-7 V5.0.2:1999

EN 301 419-3 V5.0.2:1999

Referenčni
standard

EN 301 426 V1.1.1

(30. 6. 2002)

(30. 9. 2002)

–

–

TBR 23:1998

–

–

Opomba 1

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

Št.

23 / 27. 3. 2009 /
Stran
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Naslov standarda
v angleškem jeziku

Naslov
standarda

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

2987

EN 301 428 V1.3.1

EN 301 430 V1.1.1

Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for Very
Small Aperture Terminal (VSAT) –
Transmit-only, transmit/receive or
receive-only satellite earth stations
operating in the 11/12/14 GHz
frequency bands covering essential
requirements under article 3.2 of the
R&TTE directive
Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for Satellite
News Gathering Transportable Earth
Stations (SNG TES) operating in the
11-12/13-14 GHz frequency bands
covering essential requirements
under article 3.2 of the R&TTE
Directive
Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for Mobile
Earth Stations (MESs), including
handheld earth stations, for Satellite
Personal Communications Networks
(S-PCN) in the 1,6-2,4 GHz bands
under the Mobile Satellite Service
(MSS) covering essential
requirements under Article 3.2 of the
R&TTE Directive

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani EN za
satelitske terminale z zelo majhno
antensko odprtino (VSAT) –
Oddajne, oddajno-sprejemne ali
sprejemne satelitske zemeljske
postaje, delujoče v frekvenčnih
pasovih 11/12/14 GHz – ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani EN za
prenosljive zemeljske postaje (TES)
za satelitsko novinarstvo (SNG), ki
delujejo v frekvenčnih pasovih 1112/13-14 GHz, ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani EN za
mobilne zemeljske postaje (MES),
vključno z ročnimi zemeljskimi
postajami za S-PCN, ki delujejo v
frekvenčnem pasu 1,6/2,4 GHz, pri
mobilnih satelitskih storitvah, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

SIST EN 301 428 V1.3.1:
2006

SIST EN 301 430:2001

SIST EN 301 441:2001

25

(31. 1. 2001)

(31. 1. 2001)

(30. 6. 2007)

(31.8.2003)

23 / 27. 3. 2009

TBR 41:1998

TBR 30:1998

EN 301 428 V1.2.1

EN 301 427 V1.1.1

Št.

EN 301 441 V1.1.1

EN 301 427 V1.2.1

Opomba 1

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

2988 /

Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for Low
data rate Mobile satellite Earth
Stations (MESs) except aeronautical
mobile satellite earth stations,
operating in the 11/12/14 GHz
frequency bands covering essential
requirements under article 3.2 of the
R&TTE directive

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani
evropski standard (EN) za mobilne
satelitske zemeljske postaje (MES) z
nizkimi hitrostmi prenosa podatkov,
razen za aeronavtične mobilne
satelitske zemeljske postaje, ki
obratujejo v frekvenčnih pasovih
11/12/14 GHz in zajemajo bistvene
zahteve člena 3.2 direktive o radijski
in telekomunikacijski terminalski
opremi (R&TTE)

Referenčni
standard

SIST EN 301 427 V1.2.1:
2004

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Naslov
standarda

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for Mobile
Earth Stations (MESs), including
handheld earth stations, for Satellite
Personal Communications Networks
(S-PCN) in the 2,0 GHz bands under
the Mobile Satellite Service (MSS)
covering essential requirements
under Article 3.2 of the R&TTE
Directive
Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for Very
Small Aperture Terminal (VSAT) –
Transmit-only, transmit-and-receive,
receive-only satellite earth stations
operating in the 4 GHz and 6 GHz
frequency bands covering essential
requirements under article 3.2 of the
R&TTE Directive
Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for Land
Mobile Earth Stations (LMES)
operating in the 1,5 GHz and 1,6
GHz bands providing voice and/or
data communications covering
essential requirements under Article
3.2 of the R&TTE Directive

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani EN za
mobilne zemeljske postaje (MES),
vključno z ročnimi zemeljskimi
postajami za S-PCN, ki delujejo v
frekvenčnem pasu 2,0 GHz, pri
mobilnih satelitskih storitvah, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani EN za
satelitske terminale z zelo majhno
antensko odprtino (VSAT) –
Oddajne, oddajno-sprejemne ali
sprejemne satelitske zemeljske
postaje, delujoče v frekvenčnih
pasovih 4 GHz in 6 GHz – ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani EN za
kopenske mobilne zemeljske postaje
(LMES), ki obratujejo v pasovih 1,5
GHz in 1,6 GHz, ki zagotavljajo
govorne in/ali podatkovne
komunikacije, ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani EN za
satelitske zemeljske postaje na
ladjah, delujoče v frekvenčnih
pasovih 4/6 GHz, razporejenih za
fiksne satelitske storitve (FSS), ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

SIST EN 301 442:2001

SIST EN 301 443 V1.3.1:
2006

SIST EN 301 444:2001

SIST EN 301 447 V1.1.1:
2008

–

TBR 44:1998

EN 301 443 V1.2.1

TBR 42:1998

–

(31. 1. 2001)

(30. 11. 2007)

(31. 1. 2001)

Opomba 1

23 / 27. 3. 2009 /
Stran
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EN 301 447 V1.1.1

EN 301 444 V1.1.1

EN 301 443 V1.3.1

EN 301 442 V1.1.1

Referenčni
standard

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

Št.

Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for satellite
Earth Stations on board Vessels
(ESVs) operating in the 4/6 GHz
frequency bands allocated to the
Fixed Satellite Service (FSS)
covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE directive

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Naslov
standarda

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

2989

Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for Satellite
Interactive Terminals (SIT) and
Satellite User Terminals (SUT)
transmitting towards satellites in
geostationary orbitin the 29,5 GHz to
30,0 GHz frequency bandscovering
essential requirementsunder article
3.2 of the R&TTE Directive

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani EN za
satelitske interaktivne terminale
(SIT) in satelitske uporabniške
terminale (SUT), ki oddajajo proti
satelitom v geostacionarni orbiti v
frekvenčnih pasovih od 29,5 GHz do
30,0 GHz, ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani EN za
satelitske interaktivne terminale
(SIT) in satelitske uporabniške
terminale (SUT), ki oddajajo proti
satelitom v geostacionarni orbiti v
frekvenčnih pasovih od 29,5 GHz do
30,0 GHz, ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

EN 301 443 V1.3.1:2006

SIST EN 301 459 V1.4.1:
2007

27

EN 301 459 V1.3.1

31. 3. 2009

31. 12. 2008

23 / 27. 3. 2009

EN 301 459 V1.4.1

EN 301 459 V1.2.1

–

–

Št.

Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for Satellite
Interactive Terminals (SIT) and
Satellite User Terminals (SUT)
transmitting towards satellites in
geostationary orbit in the 29,5 GHz
to 30,0 GHz frequency bands
covering essential requirements
under article 3.2 of the R&TTE
Directive

EN 301 459 V1.2.1

Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for Satellite
Interactive Terminals (SIT) and
Satellite User Terminals (SUT)
transmitting towards satellites in
geostationary orbit in the 29,5 to
30,0 GHz frequency bands covering
essential requirements under article
3.2 of the R&TTE directive

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani EN za
satelitske interaktivne terminale
(SIT) in satelitske uporabniške
terminale (SUT), ki oddajajo proti
satelitom v geostacionarni orbiti v
frekvenčnem pasu 29,5 do 30,0
GHz, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE

SIST EN 301 459:2001

–

–

Opomba 1

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

2990 /

EN 301 459 V1.3.1

EN 301 449 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and
radio spectrum matters (ERM) –
Harmonized EN for CDMA spread
spectrum base stations operating in
the 450 MHz cellular band (CDMA
450) and 410, 450 and 870 MHz
PAMR bands (CDMA-PAMR)
covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Harmonizirani EN za bazne
postaje, delujoče po standardu
CDMA na razpršenem spektru v
mobilnem pasu 450 MHz (CDMA
450) ter pasovih PAMR 410, 450 in
870 MHz (CDMA-PAMR), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Referenčni
standard

SIST EN 301 449 V1.1.1:
2006

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Naslov
standarda

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
1. del: Splošne tehnične zahteve

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za radijsko
opremo in storitve – 1. del: Splošne
tehnične zahteve

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za radijsko
opremo in storitve – 1. del: Splošne
tehnične zahteve

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za radijsko
opremo in storitve – 1. del: Splošne
tehnične zahteve

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
2. del: Posebni pogoji za opremo
radijskega osebnega klica

SIST EN 301 489-1
V1.5.1:2005

SIST EN 301 489-1
V1.6.1:2006

SIST EN 301 489-1
V1.8.1:2008

SIST EN 301 489-2
V1.3.1:2003

Naslov
standarda

SIST EN 301 489-1
V1.4.1:2003

Oznaka
standarda

EN 301 489-2 V1.3.1

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 2: Specific conditions
for radio paging equipment

31. 1. 2010

(30. 11. 2005)

EN 301 489-02
V1.2.1

30. 11. 2008

(11. 8. 2008)

(31. 8. 2007)

EN 301 489-1 V1.6.1

EN 301 489-1 V1.5.1

EN 301 489-1 V1.4.1

EN 301 489-1 V1.2.1
& V1.3.1

Opomba 1

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

Št.
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Stran
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EN 301 489-1 V1.8.1

EN 301 489-1 V1.6.1

EN 301 489-1 V1.5.1

EN 301 489-1 V1.4.1

Referenčni
standard

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 1: Common
technical requirements

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 1: Common technical
requirements

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility
(EMC)standard for radio equipment
and services – Part 1: Common
technical requirements

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 1: Common technical
requirements

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

2991

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
3. del: Posebni pogoji za naprave
kratkega dosega (SRDs), delujoče
na frekvencah med 9 kHz in 40 GHz

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
4. del: Posebni pogoji za fiksne
radijske povezave, pomožno opremo
in storitve

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
5. del: Posebni pogoji za zasebni
mobilni radio (PMR) in pomožno
opremo (govorno oziroma
negovorno)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
6. del: Posebni pogoji za opremo
digitalnih izboljšanih brezvrvičnih
telekomunikacij (DECT)

SIST EN 301 489-4
V1.3.1:2003

SIST EN 301 489-5
V1.3.1:2003

SIST EN 301 489-6
V1.2.1:2003

Naslov
standarda

29

EN 301 489-6 V1.2.1

EN 301 489-5 V1.3.1

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 5: Specific conditions
for Private land Mobile Radio (PMR)
and ancillary equipment (speech and
non-speech)

(30. 11. 2005)

EN 301 489-05
V1.2.1

(30. 11. 2005)

(30. 11. 2005)

EN 301 489-04
V1.2.1

EN 301 489-06
V1.1.1

(30. 11. 2005)

EN 301 489-03
V1.3.1

Opomba 1

23 / 27. 3. 2009

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 6: Specific conditions
for Digital Enhanced Cordless
Telecommunications (DECT)
equipment

EN 301 489-4 V1.3.1

EN 301 489-3 V1.4.1

Referenčni
standard

Št.

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 4: Specific conditions
for fixed radio links and ancillary
equipment and services

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 3: Specific conditions
for Short-Range Devices (SRD)
operating on frequencies between
9 kHz and 40 GHz

Naslov standarda
v angleškem jeziku

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

2992 /

SIST EN 301 489-03
V1.4.1:2003

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
7. del: Posebni pogoji za mobilno,
prenosno radijsko in pomožno
opremo digitalnih celičnih
radiotelekomunikacijskih sistemov
(GSM in DCS)

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za radijsko
opremo in storitve – 7. del: Posebni
pogoji za mobilno in prenosno
radijsko in pomožno opremo
digitalnih celičnih
radiotelekomunikacijskih sistemov
(GSM in DCS)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
8. del: Posebni pogoji za GSM
bazne postaje

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
9. del: Posebni pogoji za brezžične
mikrofone in podobno opremo za
radiofrekvenčne (RF) zvokovne
povezave, brezvrvične avdio in
ušesne slušne naprave

SIST EN 301 489-7
V1.3.1:2006

SIST EN 301 489-8
V1.2.1:2003

SIST EN 301 489-9
V1.3.1:2003

Naslov
standarda

SIST EN 301 489-7
V1.2.1:2003

Oznaka
standarda

(30. 11. 2005)

(30. 11. 2005)

EN 301 489-08
V1.1.1

EN 301 489-9 V1.2.1

31. 1. 2009

EN 301 489-07
V1.2.1

23 / 27. 3. 2009 /
Stran

30

EN 301 489-9 V1.3.1:2002

EN 301 489-8 V1.2.1:2002

ElectroMagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 8: Specific conditions
for GSM base stations

(30. 11. 2005)

EN 301 489-07
V1.1.1

Opomba 1

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

Št.

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 9: Specific conditions
for wireless microphones, similar
Radio Frequency (RF) audio link
equipment, cordless audio and inear monitoring devices

EN 301 489-7 V1.3.1:2005

EN 301 489-7 V1.2.1:2002

Referenčni
standard

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 7: Specific conditions
for mobile and portable radio and
ancillary equipment of digital cellular
radio telecommunications systems
(GSM and DCS)

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 7: Specific conditions
for mobile and portable radio and
ancillary equipment of digital cellular
radio telecommunications systems
(GSM and DCS)

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

2993

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve - 9.
del: Posebni pogoji za brezžične
mikrofone, podobno opremo za
radiofrekvenčne (RF) zvokovne
povezave, brezvrvične avdio in
ušesne slušne naprave

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
10. del: Posebni pogoji za prvo (CT1
in CT1+) in drugo generacijo
brezžične telefonske opreme (CT2)

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za radijsko
opremo in storitve – 11. del: Posebni
pogoji za oddajnike v storitvi
prizemne zvokovne radiodifuzije

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
12. del: Posebni pogoji za satelitske
terminale z manjšo anteno,
interaktivne zemeljske satelitske
postaje, ki delujejo v frekvenčnih
pasovih fiksnih satelitskih storitev
(FSS) 4 GHz in 30 GHz

SIST EN 301 489-10
V1.3.1:2003

SIST EN 301 489-11
V1.3.1:2006

SIST EN 301 489-12
V1.2.1:2004

Naslov
standarda

31

EN 301 489-12
V1.2.1:2003

EN 301 489-12
V1.1.1:2000-11

EN 301 489-11
V1.2.1

EN 301 489-11
V1.3.1:2006

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 11: Specific
conditions for terrestrial sound
broadcasting service transmitters

(31. 7. 2006)

(30. 11. 2007)

(30. 11. 2005)

31. 8. 2009

Opomba 1

23 / 27. 3. 2009

Electromagnetic compatibilityand
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 12: Specific
conditions for Very Small Aperture
Terminal, Satellite Interactive Earth
Stations operated in the frequency
ranges between 4 GHz and 30 GHz
in the Fixed Satellite Service (FSS)

EN 301 489-10
V1.2.1

EN 301 489-9 V1.3.1

EN 301 489-10
V1.3.1:2002

EN 301 489-9 V1.4.1:2008

Referenčni
standard

Št.

ElectroMagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 10: Specific
conditions for First (CT1 and CT1+)
and Second Generation Cordless
Telephone (CT2) equipment

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services - Part 9: Specific conditions
for wireless microphones, similar
Radio Frequency (RF) audio link
equipment, cordless audio and inear monitoring devices

Naslov standarda
v angleškem jeziku

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

2994 /

SIST EN 301 489-9
V1.4.1:2008

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
13. del: Posebni pogoji za radijsko in
pomožno opremo CB (govorno in
negovorno)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
14. del: Posebni pogoji za službene
oddajnike za analogno in digitalno
prizemno televizijsko radiodifuzijo

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
15. del: Posebni pogoji za
komercialno dostopno amatersko
radijsko opremo

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
16. del: Posebni pogoji za analogno
celično radiokomunikacijsko,
mobilno in prenosno opremo

SIST EN 301 489-14
V1.2.1:2004

SIST EN 301 489-15
V1.2.1:2003

SIST EN 301 489-16
V1.2.1:2003

Naslov
standarda

SIST EN 301 489-13
V1.2.1:2003

Oznaka
standarda

EN 301 489-16
V1.1.1

EN 301 489-15
V1.1.1

EN 301 489-15
V1.2.1:2002

EN 301 489-16
V1.2.1:2002

EN 301 489-14
V1.1.1:2002

EN 301 489-13
V1.1.1

EN 301 489-14
V1.2.1:2003

EN 301 489-13
V1.2.1:2002

Referenčni
standard

(30. 11. 2005)

(30. 11. 2005)

(31. 7. 2006)

(30. 11. 2005)

Opomba 1

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

Št.

23 / 27. 3. 2009 /
Stran

32

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 16: Specific
conditions for analogue cellular radio
communications equipment, mobile
and portable

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 15: Specific
conditions for commercially available
amateur radio equipment

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 14: Specific
conditions for analogue and digital
terrestrial TV broadcasting service
transmitters

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 13: Specific
conditions for Citizens' Band (CB)
radio and ancillary equipment
(speech and non-speech)

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

2995

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
17. del: Posebni pogoji za 2,4 GHz
širokopasovne prenosne sisteme in
opremo RLAN z zmogljivostjo 5 GHz

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za radijsko
opremo – 17. del: Posebni pogoji za
širokopasovne prenosne sisteme na
frekvenci 2,4 GHz, visokozmogljivo
opremo RLAN na frekvenci 5 GHz in
širokopasovne sisteme za prenos
podatkov na frekvenci 5,8 GHz

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
18. del: Posebni pogoji za opremo
prizemnega snopovnega radia
(TETRA)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
19. del: Posebni pogoji za
sprejemne mobilne zemeljske
postaje (ROMES), ki zagotavljajo
podatkovne komunikacije in delujejo
v pasu 1,5 GHz

SIST EN 301 489-17
V1.3.2:2008

SIST EN 301 489-18
V1.3.1:2003

SIST EN 301 489-19
V1.2.1:2003

Naslov
standarda

33

EN 301 489-19
V1.1.1

EN 301 489-18
V1.2.1

EN 301 489-18
V1.3.1:2002

EN 301 489-19
V1.2.1:2002

EN 301 489-17
V1.2.1:2002

EN 301 489-17
V1.3.2:2008

(30. 11. 2005)

(30. 11. 2005)

31. 7. 2010

(30. 11. 2005)

Opomba 1

23 / 27. 3. 2009

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 19: Specific
conditions for Receive Only Mobile
Earth Stations (ROMES) operating
in the 1,5 GHz band providing data
communication

ElectroMagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 18: Specific
conditions for Terrestrial Trunked
Radio (TETRA) equipment

EN 301 489-17
V1.1.1

EN 301 489-17
V1.2.1:2002

Referenčni
standard

Št.

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment – Part
17: Specific conditions for 2,4 GHz
wideband transmission systems, 5
GHz high performance RLAN
equipment and 5,8 GHz Broadband
Data Transmitting Systems

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 17: Specific
conditions for 2,4 GHz wideband
transmission systems and 5 GHz
high performance RLAN equipment

Naslov standarda
v angleškem jeziku

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

2996 /

SIST EN 301 489-17
V1.2.1:2003

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
20. del: Posebni pogoji za mobilne
zemeljske postaje (MES) v okviru
mobilnih satelitskih storitev (MSS)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
22. del: Posebne zahteve za talno
mobilno in fiksno letalniško
(aeronavtično) VHF radijsko opremo

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
23. del: Posebni pogoji za radijsko,
ponavljalniško in pomožno opremo
baznih postaj (BS) pri standardu
IMT-2000 s CDMA (kodno
porazdeljenim sodostopom) in
neposredno modulacijo po
razpršenem spektru (“Direct
Spread”) (UTRA – prizemni dostop
do UMTS)

SIST EN 301 489-22
V1.3.1:2004

SIST EN 301 489-23
V1.2.1:2003

Naslov
standarda

SIST EN 301 489-20
V1.2.1:2003

Oznaka
standarda

EN 301 489-22
V1.2.1

EN 301 489-23
V1.1.1

EN 301 489-23
V1.2.1:2002

EN 301 489-20 V1.1.1

EN 301 489-22
V1.3.1:2003

EN 301 489-20
V1.2.1:2002

Referenčni
standard

(30. 11. 2005)

(28. 2. 2007)

(30. 11. 2005)

Opomba 1

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

Št.

23 / 27. 3. 2009 /
Stran

34

Electromagnetic compatibility and
Radio Spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment
andservices – Part 23: Specific
conditions for IMT-2000 CDMA
Direct Spread (UTRA) Base Station
(BS) radio, repeater and ancillary
equipment

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 22: Specific
requirements for ground-based VHF
aeronautical mobile and fixed radio
equipment

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 20: Specific
conditions for Mobile Earth Stations
(MES) used in the Mobile Satellite
Services (MSS)

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

2997

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
23. del: Posebni pogoji za radijsko,
ponavljalniško (repetitorsko) in
pomožno opremo baznih postaj (BS)
po standardu IMT-2000 s CDMA
(kodno porazdeljenim sodostopom)
in neposredno modulacijo po
razpršenem spektru (“Direct
Spread”) (UTRA - prizemni dostop
do UMTS)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
24. del: Posebni pogoji za mobilno in
prenosno (UE) radijsko in pomožno
opremo pri standardu IMT-2000 s
CDMA (kodno porazdeljenim
sodostopom) in neposredno
modulacijo po razpršenem spektru
(“Direct Spread”) (UTRA – prizemni
dostop do UMTS)

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za radijsko
opremo in storitve – 24. del: Posebni
pogoji za mobilno in prenosno (UE)
radijsko in pomožno opremo po
standardu IMT-2000 s CDMA (kodno
porazdeljenim sodostopom) in
neposredno modulacijo po
razpršenem spektru (“Direct
Spread”) (UTRA – prizemni dostop
do UMTS)

SIST EN 301 489-24
V1.2.1:2003

SIST EN 301 489-24
V1.3.1:2006

Naslov
standarda

35

EN 301 489-24
V1.2.1

31. 1. 2009

(30. 11. 2005)

23 / 27. 3. 2009

EN 301 489-24
V1.3.1:2005

EN 301 489-24
V1.1.1

EN 301 489-24
V1.2.1:2002

Electromagnetic compatibility and
Radio Spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 24: Specific
conditions for IMT-2000 CDMA
Direct Spread (UTRA) for Mobile
and portable (UE) radio and ancillary
equipment

31. 5. 2009

Opomba 1

Št.

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 24: Specific
conditions for IMT-2000 CDMA
Direct Spread (UTRA) for Mobile
and portable (UE) radio and ancillary
equipment

EN 301 489-23
V1.2.1

EN 301 489-23 V1.3.1

Referenčni
standard

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 23: Specific
conditions for IMT-2000 CDMA
Direct Spread (UTRA) Base Station
(BS) radio, repeater and ancillary
equipment

Naslov standarda
v angleškem jeziku

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

2998 /

SIST EN 301 489-23
V1.3.1:2008

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za radijsko
opremo in storitve – 24. del: Posebni
pogoji za mobilno in prenosno (UE)
radijsko in pomožno opremo po
standardu IMT-2000 s CDMA (kodno
porazdeljenim sodostopom) in
neposredno modulacijo po
razpršenem spektru (“Direct
Spread”) (UTRA - prizemni dostop
do UMTS)

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za radijsko
opremo in storitve – 25. del: Posebni
pogoji za mobilne postaje s CDMA
1x in pomožno opremo, ki delujejo z
razpršenim spektrom

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za radijsko
opremo in storitve – 26. del: Posebni
pogoji za bazne postaje s CDMA 1x,
repetitorje (ponavljalnike) in
pomožno opremo, ki delujejo z
razpršenim spektrom

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
27. del: Posebni pogoji za aktivne
medicinske vsadke ultra majhnih
moči (ULP-AMI) in pripadajoče
periferne naprave (ULP-AMI-P)

SIST EN 301 489-25
V2.3.2:2005

SIST EN 301 489-26
V2.3.2:2005

SIST EN 301 489-27
V1.1.1:2005

Naslov
standarda

SIST EN 301 489-24
V1.4.1:2008

Oznaka
standarda

–

EN 301 489-26
V2.2.1

EN 301 489-25
V2.2.1

EN 301 489-24
V1.3.1

–

(30. 4. 2007)

(30. 4. 2007)

31. 5. 2009

Opomba 1
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EN 301 489-27
V1.1.1:2004

EN 301 489-26
V2.3.2:2005

EN 301 489-25
V2.3.2:2005

EN 301 489-24 V1.4.1

Referenčni
standard

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

Št.

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 27: Specific
conditions for Ultra Low Power
Active Medical Implants (ULP-AMI)
and related peripheral devices (ULPAMI-P)

Electromagnetic compatibility and
radio spectrum matters (ERM) –
Electromagnetic compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 26: Specific
conditions for CDMA 1x spread
spectrum base stations, repeaters
and ancillary equipment

Electromagnetic compatibility and
radio spectrum matters (ERM) –
Electromagnetic compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 25: Specific
conditions for CDMA 1x spread
spectrum mobile stations and
ancillary equipment

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 24: Specific
conditions for IMT-2000 CDMA
Direct Spread (UTRA) for Mobile
and portable (UE) radio and ancillary
equipment

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

2999
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Global System for Mobile
communications (GSM) –
Harmonized standard for mobile
stations in the GSM 900 and DCS
1800 bands covering essential
requirements under article 3.2 of the
R&TTE directive (1999/5/EC)

Globalni sistem za mobilne
komunikacije (GSM) – Harmonizirani
standard za mobilne postaje v
pasovih GSM 900 in DCS 1800, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE (1999/5/EC)

EN 301 511 V9.0.2:
2003

EN 301 511 V7.0.1

(30. 6. 2004)

(30. 4. 2002)

SIST EN 301 511
V9.0.2:2004

EN 301 502 V7.0.1

Harmonized EN for Global System
for Mobile communications (GSM) –
Base Station and Repeater
equipment covering essential
requirements under article 3.2 of the
R&TTE directive (GSM 13.21
version 8.0.1 Release 1999)

Harmonizirani EN za globalni sistem
mobilnih komunikacij (GSM) –
Bazne postaje in oprema za
ponavljalnike, ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
(1999/5/EC) (GSM 13.21 različica
8.0.1 izdaja 1999)

SIST EN 301 502:2002

23 / 27. 3. 2009

EN 301 502 V8.1.2:2001

–

–

EN 301 489-32
V1.1.1:2005

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 32: Specific
conditions for Ground and Wall
Probing Radar applications

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za radijsko
opremo in storitve – 32. del: Posebni
pogoji za uporabo radarja za
sondiranje tal in zidov

SIST EN 301 489-32
V1.1.1:2006

–

–

–

Opomba 1

–

EN 301 489-28
V1.1.1:2004

Referenčni
standard

EN 301 489-31
V1.1.1:2005

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za radijsko
opremo in storitve – 31. del: Posebni
pogoji za opremo za aktivne
medicinske vsadke ultra majhnih
moči (ULP-AMI) in pripadajočih
perifernih naprav (ULP-AMI-P), ki
delujejo v frekvenčnem pasu od
9 kHz do 315 kHz

SIST EN 301 489-31
V1.1.1:2006

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 28: Specific
conditions for wireless digital video
links

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Št.

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 31: Specific
conditions for equipment in the 9 to
315 kHz band for Ultra Low Power
Active Medical Implants (ULP-AMI)
and related peripheral devices (ULPAMI-P)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
28. del: Posebni pogoji za brezžične
digitalne video povezave

Naslov
standarda

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

3000 /

SIST EN 301 489-28
V1.1.1:2005

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for Mobile
Earth Stations (MES) providing Low
Bit Rate Data Communications
(LBRDC) using Low Earth Orbiting
(LEO) satellites operating below 1
GHz covering essential
requirements under Article 3.2 of the
R&TTE Directive

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani EN za
mobilne zemeljske postaje (MES), ki
zagotavljajo podatkovne
komunikacije z nizko bitno hitrostjo
(LBDRC) in uporabljajo satelite na
nizki orbiti (LEO) ter obratujejo pod
1 GHz, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE

Fiksni radijski sistemi – Večtočkovna
oprema in antene – Splošni
harmonizirani standard za
večtočkovne digitalne fiksne radijske
sisteme in antene, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
1999-05-ES

SIST EN 301 721:2002

SIST EN 301 753 V1.2.1:
2004

EN 301 753 V1.1.1

EN 301 721 V1.1.1

EN 301 681 V1.2.1

–

(28. 2. 2006)

(31. 3. 2002)

(31. 3. 2006)

–

Opomba 1
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EN 301 753 V1.2.1:2003

EN 301 721 V1.2.1:2001

EN 301 681 V1.3.2:2003

EN 301 526 V1.1.1:
2006

Referenčni
standard

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

Št.

Fixed Radio Systems – Multipoint
equipment and antennas – Generic
harmonised standard for multipoint
digital fixed radio systems and
antennas covering the essential
requirements under article 3.2 of the
Directive 1999-05-EC

Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for Mobile
Earth Stations (MESs) of
Geostationary mobile satellite
systems, including handheld earth
stations, for Satellite Personal
Communications Networks (S-PCN)
in the 1,5/1,6 GHz bands under the
Mobile Satellite Service (MSS)
covering essential requirements
under article 3.2 of the R&TTE
Directive

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani
evropski standard (EN) za mobilne
zemeljske postaje (MES)
geostacionarnih mobilnih satelitskih
sistemov, vključno z ročnimi
zemeljskimi postajami, za satelitska
osebna komunikacijska omrežja (SPCN), ki delujejo v frekvenčnih
pasovih 1,5/1,6 GHz pri mobilni
satelitski storitvi (MSS) in zajemajo
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
o radijski in telekomunikacijski
terminalski opremi (R&TTE)

SIST EN 301 681 V1.3.2:
2004

Electromagnetic compatibility and
radio spectrum matters (ERM) –
Harmonized EN for CDMA spread
spectrum mobile stations operating
in the 450 MHz cellular band (CDMA
450) and 410, 450 and 870 MHz
PAMR bands (CDMA-PAMR)
covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Harmonizirani EN za
mobilne postaje, delujoče po
standardu CDMA na razpršenem
spektru v mobilnem pasu 450 MHz
(CDMA 450) ter pasovih PAMR 410,
450 in 870 MHz (CDMA-PAMR), ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Naslov
standarda

SIST EN 301 526
V1.1.1:2006

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

3001

EN 301 839-2 V1.1.1:2002

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Harmonized EN for CT2 cordless
telephone equipment covering
essential requirements under article
3.2 of the R&TTE directive
Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Radio equipment in the frequency
range 402 MHz to 405 MHz for Ultra
Low Power Active Medical Implants
and Accessories – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Harmonizirani EN
za brezvrvične telefone CT 2, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Radijska oprema
v frekvenčnem območju od 402 MHz
do 405 MHz za za aktivne
medicinske implantate in pribor ultra
majhnih moči – 2. del: Harmonizirani
evropski standard (EN), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
o radijski in telekomunikacijski
terminalski opremi (R&TTE)

SIST EN 301 797:2001

SIST EN 301 839-2
V1.1.1:2003

EN 301 796 V1.1.1:2000

–

–

–

–

–

–

Št.
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EN 301 797 V1.1.1:2000

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Harmonized EN for CT1 and CT1+
cordless telephone equipment
covering essential requirements
under article 3.2 of the R&TTE
directive

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Harmonizirani EN
za brezvrvične telefone CT 2, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

SIST EN 301 796:2001

–

–

Opomba 1

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

3002 /

EN 301 783-2 V1.1.1:2000

Electromagnetic compatibility and
Radio Spectrum Matters (ERM)–
Land Mobile Service – Commercially
available amateur radio equipment –
Part 2: Harmonized EN covering
essential requirements under article
3.2 of the R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Storitev
kopenskih mobilnih komunikacij (RP
02) – 2. del: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

SIST EN 301 783-2:2001

Referenčni
standard

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Naslov
standarda

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega
(SRD) – Aktivni medicinski vsadki
ultra majhnih moči (ULP-AMI) in
pripadajoče periferne naprave (ULPAMI-P), ki delujejo v frekvenčnem
območju od 402 MHz do 405 MHz –
2. del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Digitalni brezžični
mikrofoni, ki delujejo v
harmoniziranem področju ”CEPT” od
1785 MHz do 1800 MHz – 2. del:
Harmonizirani evropski standard
(EN), ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive o radijski in
telekomunikacijski terminalski
opremi (R&TTE)

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za pomorsko
radijsko opremo in storitve – 1. del:
Splošne tehnične zahteve

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za pomorsko radijsko opemo in
storitve – 2. del: Posebni pogoji za
radiotelefonske VHF oddajnike in
sprejemnike

SIST EN 301 840-2
V1.1.1:2003

SIST EN 301 843-1
V1.2.1:2005

SIST EN 301 843-2
V1.2.1:2005

Naslov
standarda

SIST EN 301 839-2
V1.2.1:2007

Oznaka
standarda

EN 301 843-2 V1.1.1

EN 301 843-1 V1.1.1

–

EN 301 839-2 V1.1.1

–

(31. 3. 2006)

(31. 3. 2006)

31. 3. 2009

Opomba 1
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EN 301 843-2 V1.2.1

EN 301 843-1 V1.2.1:2004

EN 301 840-2 V1.1.1:2001

EN 301 839-2 V1.2.1

Referenčni
standard

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

Št.

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for marine radio equipment
and services – Part 2: Specific
conditions for VHF radiotelephone
transmitters and receivers

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility
(EMC)standard for marine radio
equipment and services – Part 1:
Common technical requirements

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Digital wireless microphones
operating in the CEPT harmonized
band 1785 MHz to 1 800 MHz – Part
2: Harmonized EN under article 3.2
of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices (SRD) – Ultra
Low Power Active Medical Implants
(ULP-AMI) and Peripherals (ULPAMI-P) operating in the frequency
range 402 MHz to 405 MHz – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

3003

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za pomorsko radijsko opemo in
storitve – 4. del: Posebni pogoji za
sprejemnike ozkopasovne telegrafije
z neposrednim tiskanjem (NBDP)
NAVTEX

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za pomorsko radijsko opemo in
storitve – 5. del: Posebni pogoji za
srednjefrekvenčne in
visokofrekvenčne (MF/HF)
radiotelefonske oddajnike in
sprejemnike

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za pomorsko
radijsko opremo in storitve – 6. del:
Posebni pogoji za zemeljske postaje
na ladjah, delujoče v frekvenčnih
pasovih nad 3 GHz

Širokopasovna radijska dostopovna
omrežja (BRAN) – Zelo zmogljivo
radijsko lokalno omrežje (RLAN) na
5 GHz – Harmonizirani evropski
standard (EN), ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

Širokopasovna radijska dostopovna
omrežja (BRAN) – Zelo zmogljivo
radijsko lokalno omrežje (RLAN) na
5 GHz – Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

SIST EN 301 843-5
V1.1.1:2005

SIST EN 301 843-6
V1.1.1:2006

SIST EN 301 893 V1.3.1:
2006

SIST EN 301 893 V1.4.1:
2007

Naslov
standarda

41

Broadband Radio Access Networks
(BRAN) – 5 GHz high performance
RLAN – Harmonized EN covering
essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive

EN 301 893 V1.4.1 (**)

EN 301 893 V1.3.1:2005
(*)

EN 301 843-6 V1.1.1:2006

EN 301 893 V1.3.1

31. 3. 2009

(31. 3. 2008)

–

–

EN 301 893 V1.2.3

–

(31. 3. 2006)

–

EN 301 843-4 V1.1.1

Opomba 1

23 / 27. 3. 2009

Broadband Radio Access Networks
(BRAN) – 5 GHz high performance
RLAN – Harmonized EN covering
essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for marine radio equipment
and services – Part 6: Specific
conditions for Earth Stations on
board Vessels operating in
frequency bands above 3 GHz

EN 301 843-5 V1.1.1:2004

EN 301 843-4 V1.2.1:2004

Referenčni
standard

Št.

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for marine radio equipment
and services – Part 5: Specific
conditions for MF/HF radiotelephone
transmitters and receivers

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for marine radio equipment
and services – Part 4: Specific
conditions for Narrow-Band DirectPrinting (NBDP) NAVTEX receivers

Naslov standarda
v angleškem jeziku

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

3004 /

SIST EN 301 843-4
V1.2.1:2005

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Bazne postaje
(BS) in uporabniška oprema (UE) za
celična omrežja IMT-2000 tretje
generacije – 1. del: Harmonizirani
EN za IMT-2000, uvod in splošne
zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
1. del: Harmonizirani EN za IMT2000, uvod in splošne zahteve, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Bazne postaje
(BS) in uporabniška oprema (UE) za
celična omrežja tretje generacije
IMT-2000 – 2. del: Harmonizirani EN
za IMT-2000, CDMA z neposrednim
razprševanjem (“Direct Spread”)
(UTRA FDD) (UE), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 301 908-1
V3.2.1:2007

SIST EN 301 908-2
V2.2.1:2004

Naslov
standarda

SIST EN 301 908-1
V2.2.1:2004

Oznaka
standarda

EN 301 908-2 V2.2.1:2003

EN 301 908-1 V3.2.1

EN 301 908-1 V2.2.1:2003

Referenčni
standard

31. 1. 2009

(31. 1. 2006)

EN 301 908-02
V1.1.1

(31. 1. 2006)

EN 301 908-1 V2.2.1

EN 301 908-01
V1.1.1

Opomba 1

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

Št.
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Stran
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Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS) and User
Equipment (UE) for IMT-2000 Third
Generation cellular networks – Part
2: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA Direct Spread (UTRA FDD)
(UE) covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 1: Harmonized EN for IMT2000, introduction and common
requirements, covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS) and User
Equipment (UE) for IMT-2000 Third
Generation cellular networks – Part
1: Harmonized EN for IMT-2000,
introduction and common
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

3005

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
2. del: Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA z neposrednim
razprševanjem (“Direct Spread”)
(UTRA FDD) (UE), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Bazne postaje
(BS) in uporabniška oprema (UE) za
celična omrežja tretje generacije
IMT-2000 – 3. del: Harmonizirani EN
za IMT-2000, CDMA “Direct Spread”
(UTRA FDD) (BS), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
3. del: Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA z neposrednim
razprševanjem (“Direct Spread”)
(UTRA FDD) (BS), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 301 908-3
V2.2.1:2004

SIST EN 301 908-3
V3.2.1:2007

Naslov
standarda

EN 301 908-3 V3.2.1

31. 1. 2009

(31. 1. 2006)

EN 301 908-03
V1.1.1

EN 301 908-3 V2.2.1

31. 1. 2009

EN 301 908-02
V2.2.1

Opomba 1
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Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 3: Harmonized EN for IMT2000, CDMA Direct Spread (UTRA
FDD) (BS) covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

EN 301 908-3 V2.2.1:2003

EN 301 908-2 V3.2.1

Referenčni
standard

Št.

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS) and User
Equipment (UE) for IMT-2000 Third
Generation cellular networks – Part
3: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA Direct Spread (UTRA FDD)
(BS) covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 2: Harmonized EN for IMT2000, CDMA Direct Spread (UTRA
FDD) (UE) covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Naslov standarda
v angleškem jeziku

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

3006 /

SIST EN 301 908-2
V3.2.1:2007

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Bazne postaje
(BS) in uporabniška oprema (UE) za
celična omrežja tretje generacije
IMT-2000 – 4. del: Harmonizirani EN
za IMT-2000, CDMA “Multi-Carrier”
(CDMA2000) (UE), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
4. del: Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA “Multi-Carrier”
(CDMA2000) (UE), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Bazne postaje
(BS) in uporabniška oprema (UE) za
celična omrežja tretje generacije
IMT-2000 – 5. del: Harmonizirani EN
za IMT-2000, CDMA “Multi-Carrier”
(CDMA2000) (BS), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 301 908-4
V3.2.1:2008

SIST EN 301 908-5
V2.2.1:2004

Naslov
standarda

SIST EN 301 908-4
V2.2.1:2004

Oznaka
standarda

31. 5. 2009

(31. 1. 2006)

EN 301 908-05
V1.1.1

(31. 1. 2006)

EN 301 908-4 V2.2.1

EN 301 908-04
V1.1.1

Opomba 1

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

Št.

23 / 27. 3. 2009 /
Stran
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EN 301 908-5 V2.2.1:2003

EN 301 908-4 V3.2.1

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 4: Harmonized EN for IMT2000, CDMA Multi-Carrier
(cdma2000) (UE) covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive
Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS) and User
Equipment (UE) for IMT-2000 Third
Generation cellular networks – Part
5: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA Multi-Carrier (CDMA2000)
(BS) covering the essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

EN 301 908-4 V2.2.1:2003

Referenčni
standard

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS) and User
Equipment (UE) for IMT-2000 Third
Generation cellular networks – Part
4: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA Multi-Carrier (CDMA2000)
(UE) covering the essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

3007

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
5. del: Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA “Multi-Carrier”
(CDMA2000) (BS), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Bazne postaje
(BS) in uporabniška oprema (UE) za
celična omrežja tretje generacije
IMT-2000 – 6. del: Harmonizirani EN
za IMT-2000, CDMA TDD (UTRA
TDD) (UE), ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
6. del: Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA TDD (UTRA TDD)
(UE), ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Bazne postaje
(BS) in uporabniška oprema (UE) za
celična omrežja tretje generacije
IMT-2000 – 7. del: Harmonizirani EN
za IMT-2000, CDMA TDD (UTRA
TDD) (BS), ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

SIST EN 301 908-6
V2.2.1:2004

SIST EN 301 908-6
V3.2.1:2008

SIST EN 301 908-7
V2.2.1:2004

Naslov
standarda

45

EN 301 908-7 V2.2.1:2003

EN 301 908-6 V3.2.1

EN 301 908-07
V1.1.1

EN 301 908-6 V2.2.1

EN 301 908-06
V1.1.1

EN 301 908-5 V2.2.1

(31. 1. 2006)

31. 5. 2009

(31. 1. 2006)

31. 5. 2009

Opomba 1

23 / 27. 3. 2009

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS) and User
Equipment (UE) for IMT-2000 Third
Generation cellular networks – Part
7: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA TDD (UTRA TDD) (BS)
covering esssential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 6: Harmonized EN for IMT2000, CDMA TDD (UTRA TDD)
(UE) covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

EN 301 908-6 V2.2.1:2003

EN 301 908-5 V3.2.1.

Referenčni
standard

Št.

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS) and User
Equipment (UE) for IMT-2000 Third
Generation cellular networks – Part
6: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA TDD (UTRA TDD) (UE)
covering esssential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 5: Harmonized EN for IMT –
2000, CDMA Multi-Carrier
(cdma2000) (BS) covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Naslov standarda
v angleškem jeziku

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

3008 /

SIST EN 301 908-5
V3.2.1:2008

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS) and User
Equipment (UE) for IMT-2000 Third
Generation cellular networks – Part
8: Harmonized EN for IMT-2000,
TDMA Single-Carrier (UWC 136)
(UE) covering esssential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive
Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS) and User
Equipment (UE) for IMT-2000 Third
Generation cellular networks – Part
9: Harmonized EN for IMT-2000,
TDMA Single-Carrier (UWC 136)
(BS) covering esssential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Bazne postaje
(BS) in uporabniška oprema (UE) za
celično omrežje tretje generacije
IMT-2000 – 8. del: Harmonizirani EN
za IMT-2000, TDMA “Single-Carrier”
(UWC 136) (UE), ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Bazne postaje
(BS) in uporabniška oprema (UE) za
celično omrežje tretje generacije
IMT-2000 – 9. del: Harmonizirani EN
za IMT-2000, TDMA “Single-Carrier”
(UWC 136) (BS), ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

SIST EN 301 908-8:2002

SIST EN 301 908-9:2002

EN 301 908-9 V1.1.1:2002

EN 301 908-8 V1.1.1:2002

EN 301 908-7 V 3.2.1

EN 301 908-7 V2.2.2:2005

Referenčni
standard

–

–

–

31. 1. 2009

–

–

EN 301 908-7 V2.2.2
in EN 301 908-7
V2.2.1

–

Opomba 1

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

Št.

23 / 27. 3. 2009 /
Stran

46

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 7: Harmonized EN for IMT2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS)
covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
7. del: Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA TDD (UTRA TDD)
(BS), ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTEs

SIST EN 301 908-7
V3.2.1:2007

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 7: Harmonized EN for IMT2000, CDMA TDD (UTRA TDD)
(BS)covering essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
7. del: Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA TDD (UTRA TDD)
(BS), ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE

Naslov
standarda

SIST EN 301 908-7
V2.2.2:2005

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

3009

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Bazne postaje
(BS) in uporabniška oprema (UE) za
celična omrežja tretje generacije
IMT-2000 – 10. del: Harmonizirani
EN za IMT-2000, FDMA/TDMA
(DECT), ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Bazne postaje
(BS), ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
11. del: Harmonizirani EN za IMT2000, kodno porazdeljeni sodostop z
neposredno razpršitvijo (CDMA
Direct Spread) (UTRA FDD) in
ponavljalnike (repetitorje), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
11. del: Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA z neposrednim
razprševanjem (“Direct Spread”)
(UTRA FDD) (za ponavljalnike /
repetitorje), ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

SIST EN 301 908-11
V2.3.1:2005

SIST EN 301 908-11
V3.2.1:2007

Naslov
standarda

EN 301 908-11 V3.2.1

EN 301 908-11 V2.3.1

–

EN 301 908-10
V1.1.1

31. 1. 2009

–

(30. 9. 2005)

Opomba 1
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Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 11: Harmonized EN for IMT2000, CDMA Direct Spread (UTRA
FDD) (Repeaters) covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

EN 301 908-11
V2.3.1:2004

EN 301 908-10
V2.1.1:2003

Referenčni
standard

Št.

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 11: Harmonized EN for IMT2000, CDMA Direct Spread (UTRA
FDD) (Repeaters) covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS) and User
Equipment (UE) for IMT-2000 Third
Generation cellular networks – Part
10: Harmonized EN for IMT-2000,
FDMA/TDMA (DECT) covering
esssential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive

Naslov standarda
v angleškem jeziku

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

3010 /

SIST EN 301 908-10
V2.1.1:2004

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
12. del: Harmonizirani EN za IMT–
2000, CDMA “Multi-Carrier”
(CDMA2000) (ponavljalniki
(repetitorji)), ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Visokofrekvenčni
(VHF) oddajniki in sprejemniki kot
obalne postaje za globalni pomorski
nujnostni in varnostni sistem
(GMDSS) in drugo uporabo v
mobilni pomorski storitvi – 2. del:
Harmonizirani evropski standard
(EN) v skladu s členom 3.2 direktive
o radijski in telekomunikacijski
terminalski opremi (R&TTE)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Visokofrekvenčni
(VHF) oddajniki in sprejemniki kot
obalne postaje za globalni pomorski
nujnostni in varnostni sistem
(GMDSS) in drugo uporabo v
mobilni pomorski storitvi – 2. del:
Harmonizirani EN v skladu s členom
3.2 direktive R&TTE

SIST EN 301 929-2
V1.1.1:2004

SIST EN 301 929-2
V1.2.1:2007

Naslov
standarda

SIST EN 301 908-12
V3.1.1:2008

Oznaka
standarda

EN 301 929-2 V1.2.1

EN 301 929-2 V1.1.1:2002

EN 301 908-12
V3.1.1:2008

Referenčni
standard

30. 11. 2008

–

–

EN 301 929-2 V1.1.1

–

–

Opomba 1

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

Št.

23 / 27. 3. 2009 /
Stran

48

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
VHF transmitters and receivers as
Coast Stations for GMDSS and
other applications in the maritime
mobile service – Part 2: Harmonized
EN under article 3.2 of the R&TTE
Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
VHF transmitters and receivers as
Coast Stations for GMDSS and
other applications in the maritime
mobile service – Part 2: Harmonized
EN under article 3.2 of the R&TTE
Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 12: Harmonized EN for IMT–
2000, CDMA Multi-Carrier
(cdma2000) (Repeaters) covering
essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

3011

Prenos in multipleksiranje ™ –
večtočkovna oprema – Radijska
oprema za uporabo v brezžičnih
večpredstavnih (multimedijskih)
sistemih (MWS), ki deluje v
radiofrekvenčnem območju od
40,5 GHz do 43,5 GHz – 2. del:
Harminizirani EN, ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Oddajniška oprema za
amplitudno modulirano (AM)
zvokovno radiodifuzijsko storitev –
2. del: Harmonizirani EN v skladu s
členom 3.2 direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Oddajniška oprema za
zvokovne radiodifuzijske storitve s
frekvenčno modulacijo (FM) – 2. del:
Harmonizirani EN v skladu s členom
3.2 direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Meteorološki
pripomočki (Met Aids) – Radiosonde
za uporabo v frekvenčnem območju
od 400,15 MHz do 406 MHz z
močnostnimi nivoji do največ 200
mV – 2. del: Harmonizirani evropski
standard EN, ki zajema bistvene
zahteve iz člena 3.2 direktive o
radijski in telekomunikacijski
terminalski opremi (R&TTE)

SIST EN 302 017-2
V1.1.1:2006

SIST EN 302 018-2
V1.2.1:2006

SIST EN 302 054-2
V1.1.1:2004

Naslov
standarda

–

–

(30. 11. 2007)

–

–

EN 302 018-2 V1.1.1

–

–

Opomba 1
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EN 302 054-2 V1.1.1:2003

EN 302 018-2 V1.2.1:2006

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Transmitting equipment for the
Frequency Modulated (FM) sound
broadcasting service – Part 2:
Harmonized EN under article 3.2 of
the R&TTE Directive
Electromagnetic Compatibility and
Radio Spectrum Matters (ERM) –
Meteorological Aids (Met Aids) –
Radiosondes to be used in the
400,15 MHz to 406 MHz frequency
range with power levels ranging up
to 200 mW – Part 2: Harmonized EN
covering essential requirements
under article 3.2 of the R&TTE
Directive

EN 302 017-2 V1.1.1:2005

EN 301 997-2 V1.1.1:2003

Referenčni
standard

Št.

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Transmitting equipment for the
Amplitude Modulated (AM) sound
broadcasting service – Part 2:
Harmonized EN under article 3.2 of
the R&TTE Directive

Transmission and Multiplexing (TM)
– Multipoint equipment – Radio
equipment for use in Multimedia
Wireless Systems (MWS) in the
frequency band 40,5 GHz to 43,5
GHz – Part 2: Harmonized EN
covering essential requirements
under article 3.2 of the R&TTE
Directive.

Naslov standarda
v angleškem jeziku

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

3012 /

SIST EN 301 997-2
V1.1.1:2004

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Brezžične video
povezave (WVL), ki obratujejo v
frekvenčnih pasovih od 1,3 GHz do
50 GHz – Harmonizirani evropski
standard (EN) z zahtevami člena 3.2
direktive o radijski in
telekomunikacijski terminalski
opremi (R&TTE)

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Ultra širokopasovne (UWB)
tehnologije za namene
komuniciranja – Harmonizirani EN,
ki zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega
(SRD) – Vrste uporabe radarja za
sondiranje tal in zidov – 2. del:
Harmonizirani EN v skladu s členom
3.2 direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Uporaba sistemov za
slikanje pri radarjih za sondiranje tal
in zidov (GPR/WPR) – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Oddajniška oprema za
prizemno digitalno zvokovno
radiodifuzijo (T-DAB) – 2. del:
Harmonizirani EN v skladu s členom
3.2 direktive R&TTE

SIST EN 302 065
V1.1.1:2008

SIST EN 302 066-2
V1.1.1:2006

SIST EN 302 066-2
V1.2.1:2008

SIST EN 302 077-2
V1.1.1:2005

Naslov
standarda

SIST EN 302 064-2
V1.1.1:2004

Oznaka
standarda

–

30. 11. 2009

–

–

–

EN 302 066-2 V1.1.1

–

–

23 / 27. 3. 2009 /
Stran
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EN 302 077-2 V1.1.1:2005

EN 302 066-2 V
1.2.1:2008

–

–

Opomba 1

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

Št.

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Transmitting equipment for
theTerrestrial – Digital Audio
Broadcasting (T-DAB) service – Part
2: Harmonized EN under article 3.2
of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Ground- and Wall- Probing Radar
applications (GPR/WPR) imaging
systems – Part 2: Harmonized EN
covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive

EN 302 066-2 V1.1.1:2005

EN 302 065 V1.1.1:2008

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Ultra WideBand (UWB) technologies
for communication purposes –
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive
Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices (SRD) –
Ground- and Wall- Probing Radar
applications – Part 2: Harmonized
EN under article 3.2 of the R&TTE
Directive

EN 302 064-2 V1.1.1:2004

Referenčni
standard

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Wireless Video Links (WVL)
operating in the 1,3 GHz to 50 GHz
frequency band – Part 2:
Harmonized EN under article 3.2 of
the R&TTE Directive

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

3013

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani
evropski standard EN za satelitske
mobilne letalske zemeljske postaje
(AESs), ki deluejjo c frekvenčneih
pasovih 11/12/14 GHz in zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Navigacijski radar za
uporabo na celinskih vodnih poteh –
2. del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Radijska oprema
v frekvenčnem območju od 9 kHz do
315 kHz za aktivne medicinske
vsadke ultra majhnih moči (ULPAMI) in pribor – 2. del: Harmonizirani
evropski standard (EN), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
o radijski in telekomunikacijski
terminalski opremi (R&TTE)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Oprema za
identifikacijo radijskih frekvenc, ki
delujejo v pasu od 865 MHz do 868
MHz z močnostnimi nivoji do 2 W –
2. del: Harmonizirani EN v skladu s
členom 3.2 direktive R&TTE

SIST EN 302 194-2
V1.1.2:2008

SIST EN 302 195-2
V1.1.1:2004

SIST EN 302 208-2
V1.1.1:2005

Naslov
standarda

51

EN 302 208-2 V1.1.1:2004

–

–

–

–

–

–

23 / 27. 3. 2009

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Radio Frequency Identification
Equipment operating in the band
865 MHz to 868 MHz with power
levels up to 2 W – Part 2:
Harmonized EN under article 3.2 of
the R&TTE Directive

EN 302 195-2 V1.1.1:2004

EN 302 194-2 V1.1.2

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Navigation radar used on inland
waterways – Part 2: Harmonized EN
covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive

–

–

Opomba 1

Št.

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Radio equipment in the frequency
range 9 kHz to 315 kHz for Ultra
Low Power Active Medical Implants
(ULP-AMI) and accessories – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

EN 302 186 V1.1.1

Referenčni
standard

Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for satellite
mobile Aircraft Earth Stations
(AESs) operating in the 11/12/14
GHz frequency bands covering
essential requirements under Article
3.2 of the R&TTE Directive.

Naslov standarda
v angleškem jeziku

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

3014 /

SIST EN 302 186
V1.1.1:2004

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Oprema za radiofrekvenčno
identifikacijo (RFID), ki deluje v pasu
od 865 MHz do 868 MHz z
močnostnimi nivoji do 2 W – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Fiksni radijski sistemi –
Karakteristike in zahteve za opremo
in antene tipa točka-točka – 2-2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE za digitalne sisteme, ki
delujejo v frekvenčnih pasovih, kjer
je izvedena frekvenčna koordinacija

Fiksni radijski sistemi –
Karakteristike in zahteve za opremo
in antene tipa točka-točka – 2-2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE za digitalne sisteme, ki
delujejo v frekvenčnih pasovih, kjer
je izvedena frekvenčna koordinacija

Fiksni radijski sistemi –
Karakteristike in zahteve za opremo
tipa točka-točka in antene – 3. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE za opremo, ki deluje v
frekvenčnih pasovih, kjer se ne
izvaja frekvenčna koordinacija

SIST EN 302 217-2-2
V1.1.3:2005

SIST EN 302 217-2-2
V1.2.3:2008

SIST EN 302 217-3
V1.1.3:2005

Naslov
standarda

SIST EN 302 208-2
V1.2.1:2008

Oznaka
standarda

EN 301 751 V1.2.1

EN 302 217-2-2
V1.1.3

EN 301 751 V1.2.1

EN 302 208-2 V1.1.1

(31. 5. 2007)

31. 5. 2009

(31. 5. 2007)

31. 12. 2009

Opomba 1
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EN 302 217-3 V1.1.3:2005

EN 302 217-2-2 V1.2.3

EN 302 217-2-2
V1.1.3:2004

EN 302 208-2 V1.2.1:2008

Referenčni
standard

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

Št.

Fixed Radio Systems –
Characteristics and requirements for
point-to-point equipment and
antennas – Part 3: Harmonized EN
covering essential requirements of
Article 3.2 of R&TTE Directive for
equipment operating in frequency
bands where no frequency coordination is applied

Fixed Radio Systems –
Characteristics and requirements for
point-to-point equipment and
antennas – Part 2-2: Harmonized
EN covering essential requirements
of Article 3.2 of R&TTE Directive for
digital systems operating in
frequency bands where frequency
co-ordination is applied

Fixed Radio Systems –
Characteristics and requirements
forpoint-to-point equipment and
antennas – Part 2-2: Harmonized
EN covering essential requirements
of Article 3.2 of R&TTE Directive for
digital systems operating
infrequency bands where frequency
co-ordination is applied

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Radio Frequency Identification
Equipment operating in the band
865 MHz to 868 MHz with power
levels up to 2 W – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of Article 3.2 of the
R&TTE Directive

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

3015

Fiksni radijski sistemi –
Karakteristike in zahteve za opremo
tipa točka-točka in antene – 3. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE za opremo, ki deluje v
frekvenčnih pasovih, kjer se izvaja
poenostavljena frekvenčna
koordinacija ali se frekvenčna
koordinacija ne izvaja

Fiksni radijski sistemi –
Karakteristike in zahteve za opremo
in antene tipa točka-točka – 4-2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE za antene

Fiksni radijski sistemi –
Karakteristike in zahteve za opremo
in antene tipa točka-točka – 4-2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE za antene

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Oddajniška oprema za
svetovni digitalni radio (DRM) v
radiodifuzijski storitvi – 2. del:
Harmonizirani EN v skladu s členom
3.2 direktive R&TTE

SIST EN 302 217-4-2
V1.2.1:2006

SIST EN 302 217-4-2
V1.3.1:2008

SIST EN 302 245-2
V1.1.1:2005

Naslov
standarda

EN 302 245-2 V1.1.1:2005

EN 302 217-4-2 V1.3.1

–

EN 302 217-4-2
V1.2.1

EN 302 217-4-2
V1.1.3

EN 302 217-3 V1.1.3

31. 7. 2009

–

(31. 3. 2008)

30. 11. 2009

Opomba 1
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Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Transmitting equipment for the
Digital Radio Mondiale (DRM)
broadcasting service – Part 2:
Harmonized EN under article 3.2 of
the R&TTE Directive

Fixed Radio Systems –
Characteristics and requirements for
point-to-point equipment and
antennas – Part 4-2: Harmonized
EN covering essential requirements
of Article 3.2 of R&TTE Directive for
antennas

EN 302 217-4-2
V1.2.1:2006

EN 302 217-3 V1.2.1:2008

Referenčni
standard

Št.

Fixed Radio Systems –
Characteristics and requirements for
point-to-point equipment and
antennas – Part 4-2: Harmonized
EN covering essential requirements
of Article 3.2 of R&TTE Directive for
antennas

Fixed Radio Systems –
Characteristics and requirements for
point-to-point equipment and
antennas – Part 3: Harmonized EN
covering essential requirements of
article 3.2 of R&TTE Directive for
equipment operating in frequency
bands where simplified or no
frequency co-ordination procedures
are applied

Naslov standarda
v angleškem jeziku

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

3016 /

SIST EN 302 217-3
V1.2.1:2008

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega –
Cestna transportna in prometna
telematika (RTTT) – Oprema za
radarje kratkega dosega, ki delujejo
v frekvenčnem območju 24 GHz – 2.
del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega –
Cestna transportna in prometna
telematika (RTTT) – Oprema za
radarje kratkega dosega, ki delujejo
v frekvenčnem območju 24 GHz – 2.
del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega
(SRD) – Induktivna podatkovna
komunikacijska oprema z zelo
kratkim dosegom, ki deluje na 13,56
MHz – 2. del: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Oddajniška oprema za
prizemno digitalno (televizijsko)
videoradiodifuzijsko storitev (DVB-T)
– Harmonizirani EN v skladu s
členom 3.2 direktive R&TTE

SIST EN 302 288-2
V1.2.2:2008

SIST EN 302 291-2
V1.1.1:2005

SIST EN 302 296
V1.1.1:2005

Naslov
standarda

SIST EN 302 288-2
V1.2.1:2006

Oznaka
standarda

–

–

31. 5. 2009

–

–

(30. 6. 2008)
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EN 302 296 V1.1.1:2005

EN 302 291-2 V1.1.1:2005

Electromagnetic compatibility and
radio spectrum matters (ERM) –
Short Range Devices (SRD) – Close
Range Inductive Data
Communication equipment operating
at 13,56 MHz – Part 2: Harmonized
EN under article 3.2 of the R&TTE
Directive

EN 302 288-2 V1.2.1

EN 302 288-2 V1.1.1

Opomba 1

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

Št.

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Transmitting equipment for the
digital television broadcast service,
Terrestrial (DVB-T) – Harmonized
EN under article 3.2 of the R&TTE
Directive

EN 302 288-2 V1.2.2:2008

EN 302 288-2 V1.2.1:2006

Referenčni
standard

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices – Road
Transport and Traffic Telematics
(RTTT) – Short range radar
equipment operating in the 24 GHz
range – Part 2: Harmonized EN
covering the essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices – Road
Transport and Traffic Telematics
(RTTT) – Short range radar
equipment operating in the 24 GHz
range – Part 2: Harmonized EN
covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

3017

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Oddajniška oprema za
analogno televizijsko radiodifuzijsko
storitev – Harmonizirani EN v skladu
s členom 3.2 direktive R&TTE

Fiksni radijski sistemi – Večtočkovna
oprema in antene – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE za digitalno večtočkovno
radijsko opremo

Fiksni radijski sistemi - Večtočkovna
oprema in antene – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE za digitalno večtočkovno
radijsko opremo

Fiksni radijski sistemi – Večtočkovna
oprema in antene – 3. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE za večtočkovne radijske
antene

Fiksni radijski sistemi – Večtočkovna
oprema in antene – 3. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE za večtočkovne radijske
antene

Fiksni radijski sistemi – Oprema in
antene za večtočkovne povezave –
3. del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE za antene pri večtočkovnih
radijskih povezavah

SIST EN 302 326-2
V1.1.2:2006

SIST EN 302 326-2
V1.2.2:2007

SIST EN 302 326-3
V1.1.2:2006

SIST EN 302 326-3
V1.2.2:2007

SIST EN 302 326-3
V1.3.1:2008

Naslov
standarda

55

Fixed Radio Systems - Multipoint
Equipment and Antennas – Part 3:
Harmonized EN covering the
essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive for Multipoint
Radio Antennas

EN 302 326-3 V1.3.1:2008

EN 302 326-3 V1.2.2

EN 302 326-3 V1.1.2:2006

EN 302 326-2 V1.2.2

EN 302 326-3 V1.2.2

EN 302 326-3 V1.1.2

EN 301 753 V1.2.1

EN 302 326-2 V1.1.2

EN 301 753 V1.2.1

–

31. 10. 2009

31. 3. 2009

30. 9. 2008

31. 3. 2009

30. 9. 2008

–

Opomba 1

23 / 27. 3. 2009

Fixed Radio Systems – Multipoint
Equipment and Antennas – Part 3:
Harmonized EN covering the
essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive for Multipoint
Radio Antennas

Fixed Radio Systems – Multipoint
Equipment and Antennas – Part 3:
Harmonized EN covering the
essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive for Multipoint
Radio Antennas

Fixed Radio Systems - Multipoint
Equipment and Antennas – Part 2:
Harmonized EN covering the
essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive for Digital
Multipoint Radio Equipment

EN 302 326-2 V1.1.2:2006

EN 302 297 V1.1.1:2005

Referenčni
standard

Št.

Fixed Radio Systems – Multipoint
Equipment and Antennas – Part 2:
Harmonized EN covering the
essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive for Digital
Multipoint Radio Equipment

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Transmitting equipment for
theanalogue television broadcasting
service – Harmonized EN under
article 3.2 of the R&TTE Directive

Naslov standarda
v angleškem jeziku

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

3018 /

SIST EN 302 297
V1.1.1:2005

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani EN za
satelitske zemeljske postaje na
ladjah, delujoče v frekvenčnih
pasovih 11/12/14 GHz, razporejenih
za fiksne satelitske storitve (FSS), ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE�

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega
(SRD) – Oprema za odkrivanje in
premikanje – Radar za sondiranje
nivoja v rezervoarjih (TLPR), ki
deluje v frekvenčnih pasovih 5,8
GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz in
77 GHz – 2. del: Harmonizirani EN v
skladu s členom 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Harmonizirani EN za
repetitorje (ponavljalnike), delujoče
po standardu CDMA na razpršenem
spektru v mobilnem pasu 450 MHz
(CDMA 450) ter pasovih PAMR 410,
450 in 870 MHz (CDMA-PAMR), ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani EN za
sledenje zemeljskim postajam na
vlakih (EST), delujočim v
frekvenčnih pasovih 14/12 GHz, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

SIST EN 302 372-2
V1.1.1:2006

SIST EN 302 426
V1.1.1:2006

SIST EN 302 448
V1.1.1:2008

Naslov
standarda

SIST EN 302 340
V1.1.1:2006

Oznaka
standarda

EN 302 448 V1.1.1:2008

Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for tracking
Earth Stations on Trains (ESTs)
operating in the 14/12 GHz
frequency bands covering essential
requirements under article 3.2 of the
R&TTE directive

– �

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

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

Št.
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EN 302 426 V1.1.1:2006

EN 302 372-2 V1.1.1:2006

EN 302 340 V1.1.1:2006

Referenčni
standard

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Harmonized EN for CDMA spread
spectrum Repeaters operating in the
450 MHz cellular band (CDMA450)
and the 410 MHz, 450 MHz and 870
MHz PAMR bands (CDMA-PAMR)
covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices (SRD) –
Equipment for Detection and
Movement – Tanks Level Probing
Radar (TLPR) operating in the
frequency bands 5,8 GHz, 10 GHz,
25 GHz, 61 GHz and 77 GHz – Part
2: Harmonized EN under article 3.2
of the R&TTE Directive

Satellite Earth Stations and Systems
(SES) –Harmonized EN for satellite
Earth Stations on board Vessels
(ESVs) operating in the 11/12/14
GHz frequency bands allocated to
the Fixed Satellite Service (FSS)
covering essential requirements
under article 3.2 of the R&TTE
directive

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

3019

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) - Meteorološki
pripomočki (Met Aids) - Radiosonde
za uporabo v frekvenčnem območju
od 1 668.4 MHz do 1 690 MHz –
2. del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Harmonizirani EN za
sisteme GSM na letalih, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Širokopasovna radijska dostopovna
omrežja (BRAN) – Fiksni
širokopasovni sistemi za prenos
podatkov na frekvenci 5,8 GHz –
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Širokopasovna radijska dostopovna
omrežja (BRAN) – Fiksni
širokopasovni sistemi za prenos
podatkov na frekvenci 5,8 GHz –
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Radijska oprema v
frekvenčnem območju od 30 MHz do
37,5 MHz za aktivne membranske
medicinske vsadke ultra majhnih
moči in pribor – 2. del: Harmonizirani
EN, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE

SIST EN 302 480
V1.1.2:2008

SIST EN 302 502
V1.1.1:2006

SIST EN 302 502
V1.2.1:2008

SIST EN 302 510-2
V1.1.1:2007

Naslov
standarda

57

EN 302 510-2 V1.1.1

EN 302 502 V1.2.1:2008

Broadband Radio Access Networks
(BRAN) – 5,8 GHz fixed broadband
data transmitting systems –
Harmonized EN covering the
essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive

–

EN 302 502 V1.1.1

–

–

–

31. 3. 2010

–

–

–

–

Opomba 1

23 / 27. 3. 2009

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Radio equipment in the frequency
range 30 MHz to 37,5 MHz for Ultra
Low Power Active Medical
Membrane Implants and
Accessories – Part 2: Harmonized
EN covering essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive

EN 302 502 V1.1.1:2006

Broadband Radio Access Networks
(BRAN) – 5,8 GHz fixed broadband
data transmitting systems –
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

EN 302 480 V1.1.2:2008

EN 302 454-2 V1.1.1

Referenčni
standard

Št.

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Harmonized EN for the GSM
onboard aircraft system covering
essential requirements of Article 3.2
of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) Meteorological Aids (Met Aids) Radiosondes to be used in the
1 668,4 MHz to 1 690 MHz
frequency range – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Datum, po katerem uporaba
nadomeščenega standarda
več ne ustvarja domneve
o skladnosti
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SIST EN 302 454-2
V1.1.1:2007

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega
(SRD) – Radijska oprema, ki deluje
v frekvenčnem območju od 315 kHz
do 600 kHz – 2. del: Harmonizirani
EN, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega
(SRD) – Službeni sistemi ultra
majhnih moči za medicinske
podatke, ki delujejo v frekvenčnih
območjih od 401 MHz do 402 MHz
in od 405 MHz do 406 MHz – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Kopenske mobilne storitve
–Radijska oprema, ki uporablja
modulacijo s konstantno ali
nekonstantno ovojnico in deluje v
kanalu pasovne širine 25 kHz, 50
kHz, 100 kHz ali 150 kHz Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Harmonizirani evropski standard
(EN) za opremo TETRA, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
o radijski in telekomunikacijski
terminalski opremi (R&TTE) – 1. del:
Govor in podatki (V+D)

SIST EN 302 537-2
V1.1.2:2008

SIST EN 302 561
V1.1.1:2008

SIST EN 303 035-1
V1.2.1:2003

Naslov
standarda

SIST EN 302 536-2
V1.1.1:2008

Oznaka
standarda

EN 303 035-1 V1.1.1

�

�

�

(30. 9. 2003)

–

–

–

Opomba 1
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EN 303 035-1 V1.2.1

EN 302 561 V1.1.1:2008

EN 302 537-2 V1.1.2:2008

EN 302 536-2 V1.1.1

Referenčni
standard

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

Št.

Terrestrial Trunked Radio (TETRA);
Harmonized EN for TETRA
equipment covering essential
requirements under article 3.2 of the
R&TTE Directive – Part 1: Voice
plus Data (V+D)

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service – Radio
equipment using constant or nonconstant envelope modulation
operating in a channel bandwidth of
25 kHz, 50 kHz, 100 kHz or 150 kHz
- Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices (SRD) – Ultra
Low Power Medical Data Service
Systems operating in the frequency
range 401 MHz to 402 MHz and 405
MHz to 406 MHz – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices (SRD) – Radio
equipment in the frequency range
315 kHz to 600 kHz – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Naslov standarda
v angleškem jeziku

Oznaka
nadomeščenega
standarda
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Dopolnilo A1:2000 k standardu
SIST ETS 300 487:2000
Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) - Sprejemne mobilne
zemeljske postaje (ROMES) za
podatkovne komunikacije v
frekvenčnem področju 1,5 GHz Specifikacije za radiofrekvenčno
(RF) področje

SIST ETS 300 487:2000/
A1:2000
Amendment A1:1997 to
ETS 300 487:1996
Satellite Earth Stations and Systems
(SES); Receive-Only Mobile Earth
Stations (ROMES) operating in the
1,5 GHz band providing data
communications; Radio Frequency
(RF) specifications

Terrestrial Trunked Radio (TETRA);
Harmonized EN for TETRA
equipment covering essential
requirements under article 3.2 of the
R&TTE Directive – Part 2: Direct
Mode Operation (DMO)

Naslov standarda
v angleškem jeziku

ETS 300 487:1996/
A1:1997

EN 303 035-2 V1.2.2

Referenčni
standard

–

EN 303 035-2 V1.2.1

–

(31. 10. 2004)

Opomba 1

59

(*) Za to različico standarda velja od 1. julija 2008 domneva o skladnosti z zahtevami iz drugega odstavka 4. člena pravilnika pod naslednjimi dodatnimi pogoji: mehanizem
dinamičnega izbiranja frekvenc, ki se izvaja z opremo za oddajanje/sprejemanje v frekvenčnem pasu 5 600–5 650 MHz, mora omogočati tudi odkrivanje meteoroloških

Opomba 4: Standard EN 301 489-1 vsebuje splošne zahteve za elektromagnetno združljivost, posebej v zvezi z oddajanjem in odpornostjo, za radijsko opremo. Za
dokazovanje domneve o skladnosti z drugo alinejo prvega odstavka 4. člena pravilnika, se EN 301 489-1 uporablja s tistim delom standarda, ki se nanaša na radio.

Opomba 3: V primeru dopolnil je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegova morebitna prejšnja dopolnila in nova navedena dopolnila. Nadomeščeni standard (stolpec
5) je zato sestavljen iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih dopolnil, vendar brez novih navedenih dopolnil. Z datumom, navedenim v šestem stolpcu, za
nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami pravilnika.

23 / 27. 3. 2009

Opomba 2.3: Področje uporabe novega standarda je manj obsežno kot področje uporabe nadomeščenega standarda. Z datumom, navedenim v šestem stolpcu, preneha v
(delno) nadomeščenem standardu veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami pravilnika za tiste proizvode, ki spadajo v področje uporabe novega standarda.
Domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz pravilnika ostane veljavna za proizvode, ki ne spadajo v področje uporabe novega standarda, spadajo pa v področje uporabe
(delno) nadomeščenega standarda.

Opomba 2.2: Področje uporabe novega standarda je obširnejše kot področje uporabe nadomeščenega standarda. Z datumom, navedenim v šestem stolpcu, preneha veljati
domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami pravilnika na osnovi nadomeščenega standarda.

veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami Pravilnika o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ( Uradni list RS, št. 17/09), (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) na osnovi
nadomeščenega standarda.

Opomba 2.1: Področje uporabe novega (ali dopolnjenega) standarda ostaja nespremenjeno (enako kot pri nadomeščenem standardu). Z datumom, navedenim v šestem stolpcu, preneha

Št.

Opomba 1: Običajno je datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum umika (»dow«), ki ga določi evropska organizacija za standardizacijo, vendar je v nekaterih izjemnih primerih
lahko tudi drugače.

Prizemni snopovni radio (TETRA) Harmonizirani evropski standard
(EN) za opremo TETRA, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
o radijski in telekomunikacijski
terminalski opremi (R&TTE) – 2. del:
Neposredno obratovanje (DMO)

Naslov
standarda

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

3022 /

SIST EN 303 035-2
V1.2.2:2004

Oznaka
standarda

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Stran
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Št. 017-24/2003-30
Ljubljana, dne 6. marca 2009
EVA 2009-2111-0049

60

dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo

Ta seznam v celoti nadomešča Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov radijske in telekomunikacijske terminalske opreme z zahtevami Pravilnika
o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (Uradni list RS, št. 92/07).

(**) Za to različico standarda velja domneva o skladnosti z zahtevami iz drugega odstavka 4. člena pravilnika pod naslednjimi dodatnimi pogoji: Mehanizem dinamičnega
izbiranja frekvenc, ki se izvaja z opremo za prenos v frekvenčnem pasu 5 600–5 650 MHz, mora omogočati tudi odkrivanje meteoroloških radarjev, pri katerih časovni
intervali med impulzi niso stalni. Ti se pogosto imenujejo zaporedne ali izmenične frekvence ponovitve impulza (Pulse Repetition Frequencies – PRF), pri katerih se uporabijo
do tri različne vrednosti PRF. Zahteva za odkrivanje teh zaporednih ali izmeničnih PRF se s 1. aprilom 2009 razširi na frekvenčna pasova 5 250–5 350 MHz in 5 470–5 725
MHz. Od istega datuma mora oprema za prenos v frekvenčnem pasu 5 600–5 650 MHz omogočati tudi odkrivanje širine impulza do 0,8 µs in izvedbo 10 minutnega pregleda
razpoložljivosti kanalov (Channel Availability Check – CAC) ali enakovredno zaradi upoštevanja dejstva, da lahko meteorološki radarji naredijo kalibracijske posnetke šuma v
sprejemnem signalu. ETSI je v osnutku EN 301 893 v 1.5.1 predlagal usklajene načine za oceno teh dodatnih zahtev.

(*) Za to različico standarda velja od 1. julija 2008 domneva o skladnosti z zahtevami iz drugega odstavka 4. člena pravilnika pod naslednjimi dodatnimi pogoji: mehanizem
dinamičnega izbiranja frekvenc, ki se izvaja z opremo za oddajanje/sprejemanje v frekvenčnem pasu 5 600–5 650 MHz, mora omogočati tudi odkrivanje meteoroloških
radarjev, pri katerih časovni intervali med impulzi niso stalni. Ti se pogosto imenujejo zaporedne ali izmenične frekvence ponovitve impulza (Pulse Repetition Frequencies –
PRF), pri katerih se uporabijo do tri različne vrednosti PRF.

Opomba 4: Standard EN 301 489-1 vsebuje splošne zahteve za elektromagnetno združljivost, posebej v zvezi z oddajanjem in odpornostjo, za radijsko opremo. Za
dokazovanje domneve o skladnosti z drugo alinejo prvega odstavka 4. člena pravilnika, se EN 301 489-1 uporablja s tistim delom standarda, ki se nanaša na radio.
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Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov, ki se uporabljajo v domnevno eksplozivnih atmosferah, s Pravilnikom o protieksplozijski
zaščiti (Uradni list RS, št. 102/00, 91/02 in 16/08)

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

Varnost strojev – Varnostne zahteve
za načrtovanje in konstrukcijo
tiskarskih strojev in strojev za
obdelavo papirja – 2. del: Tiskarski in
lakirni stroji vključno s stroji za
predstiskanje

Eksplozivne atmosfere –
Preprečevanje eksplozije in zaščita –
1. del: Osnovni pojmi in metodologija

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

SIST EN 1010-2:2006

SIST EN 1127-1:2008

SIST EN 1127-2:2002
+A1:2008

Naslov
standarda

SIST EN 1010-1:2005

Oznaka
standarda

EN 1010-2:2006

EN 1010-1:2004

Oznaka
referenčnega
standarda

Explosive atmospheres – Explosion
EN 1127-2:2002+A1:2008
prevention and protection – Part 2: Basic
concepts and methodology for mining

–

–

(28. 12. 2009)

28. 12. 2009

–

EN 1127-1:1997
Opomba 2.1
EN 1127-2:2002
Opomba 2.1

Opomba 1

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

23 / 27. 3. 2009

Explosive atmospheres – Explosion
EN 1127-1:2007
prevention and protection – Part 1: Basic
concepts and methodology

Safety of machinery – Safety
requirements for the design and
construction of printing and paper
converting machines – Part 2: Printing
and varnishing machines including prepress machinery

Safety of machinery – Safety
requirements for the design and
construction of printing and paper
converting machines – Part 1: Common
requirements

Naslov referenčnega
standarda
v angleškem jeziku

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

Št.

katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov, ki se uporabljajo v domnevno eksplozivnih atmosferah, s Pravilnikom o
protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 102/00, 91/02 in 16/08)
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katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov, ki se uporabljajo v domnevno eksplozivnih atmosferah, s Pravilnikom
o protieksplozijski zaščiti
SEZNAM
STANDARDOV,
(Uradni
list RS, št.
102/00, 91/02 in 16/08)

Na podlagi 8. člena Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS
in N
16/08)
objavlja
S Ešt.Z102/00,
N A M 91/02
STA
DAR
D O V,minister za gospodarstvo

Na podlagi 8. člena Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 102/00, 91/02 in 16/08) objavlja minister za gospodarstvo

946.
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Batni motorji z notranjim zgorevanjem
– Varnostne zahteve za načrtovanje in
konstruiranje motorjev za uporabo v
potencialno eksplozivnih atmosferah –
1. del: Motorji skupine II za uporabo v
območjih z vnetljivim plinom in paro

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

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

Ugotavljanje eksplozivnih mej plinov in Determination of explosion limits of
hlapov
gases and vapours

SIST EN 1834-1:2000

SIST EN 1834-2:2000

SIST EN 1834-3:2000

SIST EN 1839:2003

EN 1839:2003

28. 12. 2009

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

EN 1710:2005
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

Reciprocating internal combustion
EN 1834-3:2000
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

Reciprocating internal combustion
EN 1834-2:2000
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
EN 1834-1:2000
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

EN 1755:2000

Varnost vozil za talni transport –
Safety of industrial trucks – Operation in
Obratovanje v potencialno
potentially explosive atmospheres – Use
eksplozivnih atmosferah – Uporaba v in flammable gas, vapour, mist and dust
območju vnetljivega plina, pare, megle
in prahu

Oznaka
referenčnega
standarda

SIST EN 1755:2001

Naslov referenčnega
standarda
v angleškem jeziku

Oprema in komponente, namenjene
Equipment and components intended for EN 1710:2005+A1:2008
za uporabo v potencialno eksplozivnih use in potentially explosive atmospheres
atmosferah v podzemnih rudnikih
in underground mines

Naslov
standarda

SIST EN 1710:2006
+A1:2008

Oznaka
standarda

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

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

Plamenske zapore – Zahtevane
lastnosti, preskusne metode in
omejitve uporabe

Bencinske črpalke – Izdelava in
lastnosti avtomatskih ventilov,
vgrajenih v avtomatih za točenje
goriva

Sistemi za kontrolo tesnosti – 1. del:
Splošna načela

Potencialno eksplozivne atmosfere –
Izrazi in definicije za opremo in
zaščitne sisteme za uporabo v
potencialno eksplozivnih atmosferah

Neelektrična oprema za potencialno
eksplozivne atmosfere – 1. del:
Osnove in zahteve

SIST EN 12757-1:2006

SIST EN 12874:2002

SIST EN 13012:2002

SIST EN 13160-1:2003

SIST EN 13237:2003

SIST EN 13463-1:2002

EN 12757-1:2005

EN 12621:2006

EN 12581:2005

Oznaka
referenčnega
standarda

Non-electrical equipment for potentially
explosive atmospheres – Part 1: Basic
method and requirements

EN 13463-1:2001

EN 13237:2003

EN 13160-1:2003

EN 13012:2001

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–
–

–

Opomba 1

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda
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Potentially explosive atmospheres –
Terms and definitions for equipment and
protective systems intended for use in
potentially explosive atmospheres

Leak detection systems – Part 1:
General principles

Petrol filling stations – Construction and
performance of automatic nozzles for
use on fuel dispensers

Flame arresters – Performance
EN 12874:2001
requirements, test methods and limits for
use

Mixing machinery for coating materials –
Safety requirements – Part 1: Mixing
machinery for use in vehicle refinishing

Naprave za dovod in obtok premaznih Machinery for the supply and circulation
materialov s pomočjo tlaka –
of coating materials under pressure –
Varnostne zahteve
Safety requirements

SIST EN 12621:2006

Coating plants – Machinery for dip
coating and electrodeposition of organic
liquid coating material – Safety
requirements

Naslov referenčnega
standarda
v angleškem jeziku

Št.

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

Naslov
standarda

3026 /

SIST EN 12581:2006

Oznaka
standarda

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

Stran
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Neelektrična oprema za uporabo v
potencialno eksplozivnih atmosferah –
6. del: Zaščita s kontrolo virov vžiga
"b"

Neelektrična oprema za potencialno
eksplozivne atmosfere – 8. del:
Zaščita s potopitvijo v tekočino “k”

Naprave za preprečitev prepolnitve za Overfill prevention devices for static
stabilne rezervoarje za tekoča goriva tanks for liquid petroleum fuels

Popravek AC:2006 k standardu
SIST EN 13616:2004

Bencinske črpalke – 1. del: Varnostne
zahteve za izdelavo in lastnosti
avtomatov za točenje bencina,
razdeljevalnikov in oddaljenih črpalnih
enot

SIST EN 13463-6:2005

SIST EN 13463-8:2003

SIST EN 13616:2004

SIST EN 13616:2004/
AC:2006

SIST EN 13617-1:2004

EN 13463-5:2003

Petrol filling stations – Part 1: Safety
requirements for construction and
performance of metering pumps,
dispensers and remote pumping units

EN 13617-1:2004

EN 13616:2004/
AC:2006

EN 13616:2004

EN 13463-8:2003

–

–

–

–

–

–
–
–

–

–

–

–

–
–
–

Opomba 1

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

Corrigendum AC:2006 to
EN 13616:2004

Non-electrical equipment for potentially
explosive atmospheres – Part 8:
Protection by liquid immersion 'k'

Non-electrical equipment for use in
EN 13463-6:2005
potentially explosive atmospheres – Part
6: Protection by control of ignition source
'b'

Non-electrical equipment intended for
use in potentially explosive atmospheres
– Part 5: Protection by constructional
safety "c"

Neelektrična oprema za uporabo v
potencialno eksplozivnih atmosferah –
5. del: Zaščita s konstrukcijsko
varnostjo “c”

SIST EN 13463-5:2004

EN 13463-3:2005

Neelektrična oprema za uporabo v
Non-electrical equipment for use in
potencialno eksplozivnih atmosferah – potentially explosive atmospheres – Part
3. del: Zaščita z neprodirnim okrovom 3: Protection by flameproof enclosure 'd'
"d"

Oznaka
referenčnega
standarda

SIST EN 13463-3:2005

Naslov referenčnega
standarda
v angleškem jeziku

Neelektrična oprema za uporabo v
Non-electrical equipment for use in
EN 13463-2:2004
potencialno eksplozivni atmosferi – 2. potentially explosive atmospheres – Part
del: Zaščita z omejenim pretokom
2: Protection by flow restricting enclosure
'fr'

Naslov
standarda

SIST EN 13463-2:2005

Oznaka
standarda

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

Uradni list Republike Slovenije

23 / 27. 3. 2009 /
Stran

3027

Bencinske črpalke – 3. del: Varnostne Petrol filling stations – Part 3: Safety
zahteve za izdelavo in lastnosti
requirements for construction and
zapornih strižnih ventilov
performance of shear valves

Ugotavljanje največjega tlaka
eksplozije in največje vrednosti dviga
tlaka plinov in hlapov – 1. del:
Ugotavljanje največjega tlaka
eksplozije

Ugotavljanje največjega tlaka
eksplozije in največje hitrosti
naraščanja tlaka plinov in hlapov –
2. del: Ugotavljanje največje hitrosti
naraščanja tlaka eksplozije

Sistem za polnjenje utekočinjenega
Automotive LPG filling system for light
naftnega plina za lahka in težka vozila and heavy duty vehicles – Nozzle, test
– Šoba, preskuševalne zahteve in
requirements and dimensions
mere

Potencialno eksplozivne atmosfere –
Preprečevanje eksplozije in zaščita
pred njo – Ugotavljanje najmanjših
vžignih energij mešanic prahu z
zrakom

SIST EN 13617-3:2004

SIST EN 13673-1:2003

SIST EN 13673-2:2006

SIST EN 13760:2004

SIST EN 13821:2003

EN 13617-3:2004

EN 13617-2:2004

EN 13617-1:2004/
AC:2006

Oznaka
referenčnega
standarda

EN 13821:2002

EN 13760:2003

EN 13673-2:2005

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

23 / 27. 3. 2009

Potentially explosive atmospheres –
Explosion prevention and protection –
Determination of minimum ignition
energy of dust/air mixtures

Determination of maximum explosion
pressure and the maximum rate of
pressure rise of gases and vapours –
Part 2: Determination of the maximum
explosion pressure rise

Determination of the maximum explosion EN 13673-1:2003
pressure and the maximum rate of
pressure rise of gases and vapours –
Part 1: Determination of the maximum
explosion pressure

Petrol filling stations – Part 2: Safety
requirements for construction and
performance of safe breaks for use on
metering pumps and dispensers

Bencinske črpalke – 2. del: Varnostne
zahteve za izdelavo in lastnosti
varnostnih zapor na ročnih in
avtomatskih bencinskih črpalkah

SIST EN 13617-2:2004

Corrigendum AC:2006 to
EN 13617-1:2004

Naslov referenčnega
standarda
v angleškem jeziku

Št.

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

Naslov
standarda

3028 /

SIST EN 13617-1:2004/
AC:2006

Oznaka
standarda

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

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Določanje eksplozijskih značilnosti
oblakov prahu – 1. del: Določanje
maksimuma tlaka eksplozije pmax
oblakov prahu

Ugotavljanje eksplozijskih značilnosti
oblakov prahu – 2. del: Ugotavljanje
največje hitrosti naraščanja tlaka
eksplozije (dp/dt)max oblakov prahu

Ugotavljanje eksplozijskih značilnosti
oblakov prahu – 3. del: Ugotavljanje
spodnje meje eksplozivnosti SME
oblakov prahu

Določanje eksplozijskih značilnosti
oblakov prahu – 4. del: Določanje
mejne koncentracije kisika LOC
oblakov prahu

Sistemi za dušenje eksplozij

Oprema, odporna proti eksploziji

Zaščitni sistemi za razbremenitev
tlaka eksplozije prahu

Popravek AC:2008 k standardu
SIST EN 14491:2006

SIST EN 14034-1:2005

SIST EN 14034-2:2006

SIST EN 14034-3:2006

SIST EN 14034-4:2005

SIST EN 14373:2006

SIST EN 14460:2006

SIST EN 14491:2006

SIST EN 14491:2006/

EN 13980:2002

Oznaka
referenčnega
standarda

EN 14034-3:2006

EN 14034-2:2006

Corrigendum AC:2008 to
EN 14491:2006

Dust explosion venting protective
systems

Explosion resistant equipment

Explosion suppression systems

EN 14491:2006/
AC:2008

EN 14491:2006

EN 14460:2006

EN 14373:2005

Determination of explosion
EN 14034-4:2004
characteristics of dust clouds –
Part 4: Determination of the limiting
oxygen concentration LOC of dust clouds

Determination of explosion
characteristics of dust clouds –
Part 3: Determination of the lower
explosion limit LEL of dust clouds

Determination of explosion
characteristics of dust clouds – Part 2:
Determination of the maximum rate of
explosion pressure rise (dp/dt)max of
dust clouds

Determination of explosion
EN 14034-1:2004
characteristics of dust clouds – Part 1:
Determination of the maximum explosion
pressure pmax of dust clouds

Potentially explosive atmospheres –
Application of quality systems

Naslov referenčnega
standarda
v angleškem jeziku

–
–

–

–

–

–
–
–
–

–

–

–

–

–
–
–
–

Opomba 1

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

AC:2008

Potencialno eksplozivne atmosfere –
Uporaba sistemov za kakovost

Naslov
standarda

SIST EN 13980:2002

Oznaka
standarda

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

Uradni list Republike Slovenije
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Ugotavljanje samovžigne temperature Determination of the auto ignition
plinov in hlapov
temperature of gases and vapours

Preprečevanje eksplozij in
protieksplozijska zaščita v podzemnih
rudnikih – Zaščitni sistemi – 1. del:
Eksplozijske ventilacijske strukture,
odporne proti tlaku 2 bar

Popravek AC:2006 k standardu
SIST EN 14591-1:2005

Preprečevanje eksplozij in zaščita v
podzemnih rudnikih – Zaščitni sistemi
– 2. del: Pasivne vodne prepreke

Preprečevanje eksplozij in zaščita v
podzemnih rudnikih – Zaščitni sistemi
– 4. del: Avtomatske gasilne naprave
za odkopne stroje

Popravek AC:2008 k standardu
SIST EN 14591-4:2007

Varnost strojev – Sekundarna
metalurgija – Stroji in oprema za
obdelavo tekočega jekla

SIST EN 14522:2006

SIST EN 14591-1:2005

SIST EN 14591-1:2005/
AC:2006

SIST EN 14591-2:2007

SIST EN 14591-4:2007

SIST EN 14591-4:2007/
AC:2008

SIST EN 14677:2008

EN 14522:2005

EN 14492-2:2006

EN 14492-1:2006

Oznaka
referenčnega
standarda

EN 14591-1:2004/
AC:2006

Safety of machinery – Secondary
steelmaking – Machinery and equipment
for treatment of liquid steel

EN 14677:2008

EN 14591-4:2007/
AC:2008

–

–

–
–

–
–

–

–
–

–

–
–

–
–

–

–
–

Opomba 1

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

23 / 27. 3. 2009

Corrigendum AC:2008 to
EN 14591-4:2007

Explosion prevention and protection in
EN 14591-4:2007
underground mines – Protective systems
– Part 4: Automatic extinguishing
systems for road headers

Explosion prevention and protection in
EN 14591-2:2007
underground mines – Protective systems
– Part 2: Passive water trough barriers

Corrigendum AC:2006 to
EN 14591-1:2004

Explosion prevention and protection in
EN 14591-1:2004
underground mines – Protective systems
– Part 1: 2-bar explosion proof ventilation
structure

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

Dvigala (žerjavi) – Motorni vitli in
dvižni mehanizmi – 2. del: Motorni
dvižni mehanizmi

SIST EN 14492-2:2007

Cranes – Power driven winches and
hoists – Part 1: Power driven winches

Naslov referenčnega
standarda
v angleškem jeziku

Št.

Dvigala (žerjavi) – Pogonski vitli in
dvižni mehanizmi – 1. del: Pogonski
vitli

Naslov
standarda

3030 /

SIST EN 14492-1:2007

Oznaka
standarda

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

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Ugotavljanje mejne koncentracije
kisika (LOC) za vnetljive pline in pare

Naprave za prezračevanje pri
eksplozijah

Naprave za kontinuirni transport v
podzemnih inštalacijah – Električne in
požarnovarnostne zahteve

Popravek AC:2007 k standardu
SIST EN 14973:2007

Preprečevanje eksplozij in zaščita v
podzemnih rudnikih – Oprema in
zaščitni sistemi za odvajanje
jamskega plina

Načrtovanje ventilatorjev za delovanje Design of fans working in potentially
v potencialno eksplozivnih atmosferah explosive atmospheres

Sistemi za razbremenitev tlaka
plinskih eksplozij

SIST EN 14756:2007

SIST EN 14797:2007

SIST EN 14973:2007

SIST EN 14973:2007/
AC:2007

SIST EN 14983:2007

SIST EN 14986:2007

SIST EN 14994:2007

EN 14681:2006

EN 14678-1:2006

Oznaka
referenčnega
standarda

EN 14973:2006/
AC:2007

EN 14973:2006

EN 14797:2006

Gas explosion venting protective
systems

EN 14994:2007

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–

–

–
–

–
–

–
–

Opomba 1

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

EN 14986:2007

Explosion prevention and protection in
EN 14983:2007
underground mines – Equipment and
protective systems for firedamp drainage

Corrigendum AC:2007 to
EN 14973:2006

Conveyor belts for use in underground
installations – Electrical and flammability
safety requirements

Explosion venting devices

Determination of the limiting oxygen
EN 14756:2006
concentration (LOC) for flammable gases
and vapours

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 električnimi obločnimi pečmi

SIST EN 14681:2007

LPG equipment and accessories –
Construction and performance of LPG
equipment for automotive filling stations
– Part 1: Dispensers

Naslov referenčnega
standarda
v angleškem jeziku

Oprema in dodatki za UNP – Izdelava
in lastnosti opreme za UNP za
bencinske črpalke – 1. del:
Razdeljevalniki

Naslov
standarda

SIST EN 14678-1:2006

Oznaka
standarda

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

Uradni list Republike Slovenije
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Metodologija za varnostno oceno
delovanja zaščitnih sistemov za
potencialno eksplozivne atmosfere

Bencinske črpalke – Varnostne
zahteve za konstruiranje in lastnosti
sklopov potopnih črpalk

Električne naprave za potencialno
eksplozivne atmosfere – Ročna
oprema za elektrostatično brizganje

Električne naprave za odkrivanje in
merjenje kisika – Zahteve za
delovanje in preskusne metode

Dopolnilo A1:2004 k standardu
SIST EN 50104:2002

Specifikacije naprav z odprto merilno
potjo za odkrivanje vnetljivih ali
strupenih plinov in hlapov – 1. del:
Splošne zahteve in preskusne metode

Dopolnilo A1:2004 k standardu
SIST EN 50241-1:2000

SIST EN 15233:2007

SIST EN 15268:2008

SIST EN 50050:2007

SIST EN 50104:2002

SIST EN 50104:2002/
A1:2004

SIST EN 50241-1:2000

SIST EN 50241-1:2000/
A1:2004

EN 50050:2006

EN 15268:2008

EN 15233:2007

EN 15198:2007

EN 15188:2007

Oznaka
referenčnega
standarda

EN 50104:2002/A1:2004

Amendment A1:2004 to
EN 50241-1:1999

EN 50241-1:1999/
A1:2004

–

–

–

(1. 2. 2005)

(1. 8. 2004)
–

–

–

–

EN 50104:1998
Opomba 2.1
Opomba 3
–

(1. 8. 2004)

–

–

Opomba 3

–

Opomba 1

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

23 / 27. 3. 2009

Specification for open path apparatus for EN 50241-1:1999
the detection of combustible or toxic
gases and vapours – Part 1: General
requirements and test methods

Amendment A1:2004 to
EN 50104:2002

Electrical apparatus for the detection and EN 50104:2002
measurement of oxygen – Performance
requirements and test methods

Electrical apparatus for potentially
explosive atmospheres – Electrostatic
hand-held spraying equipment

Petrol Filling Stations – Safety
requirements for the construction and
performance of submersible pump
assemblies

Methodology for functional safety
assessment of protective systems for
potentially explosive atmospheres

Methodology for the risk assessment of
non-electrical equipment and
components for intended use in
potentially explosive atmospheres

Metodologija za oceno tveganja
neelektrične opreme in komponent,
namenjenih za uporabo v potencialno
eksplozivnih atmosferah

SIST EN 15198:2007

Naslov referenčnega
standarda
v angleškem jeziku

Št.

Določanje lastnosti samovžiga usedlih Determination of the spontaneous
plasti prahu
ignition behaviour of dust accumulations

Naslov
standarda

3032 /

SIST EN 15188:2007

Oznaka
standarda

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

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Specifikacije naprav z odprto merilno
potjo za odkrivanje vnetljivih ali
strupenih plinov in hlapov – 2. del:
Zahteve za delovanje naprav za
odkrivanje vnetljivih plinov

Električne naprave za uporabo ob
prisotnosti vnetljivega prahu – 1-2.
del: Električne naprave, zaščitene z
ohišji – Izbira, vgraditev in
vzdrževanje

Dopolnilo A1:2002 k standardu
SIST EN 50281-1-2:2000

Električne naprave za uporabo ob
prisotnosti vnetljivega prahu – 2-1.
del: Preskusne metode – Metode za
ugotavljanje najnižje vžigne
temperature prahu

Oprema skupine I, kategorije M1 za
delovanje v atmosferah, ki jih ogroža
jamski eksplozivni plin ali premogov
prah

Premični prezračevani prostori z
notranjim virom sproščanja ali brez
njega

Električne naprave za eksplozivne
plinske atmosfere – 0. del: Splošne
zahteve
(IEC 60079-0:2004, spremenjen)

SIST EN 50281-1-2:2000

SIST EN 50281-1-2:2000/
A1:2002

SIST EN 50281-2-1:2000

SIST EN 50303:2000

SIST EN 50381:2005

SIST EN 60079-0:2006

Naslov
standarda

SIST EN 50241-2:2000

Oznaka
standarda

Oznaka
referenčnega
standarda

EN 50281-1-2:1998/
A1:2002

EN 60079-0:2006

EN 50381:2004
EN 50381:2004/
AC:2005

EN 50303:2000

(1. 12. 2004)
–

–

–

(1. 10. 2008)

–

–

–

EN 50014:1997
z dopolnili
Opomba 2.1

–

–

Opomba 3

–

Opomba 1

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

Electrical apparatus for explosive gas
atmospheres – Part 0: General
requirements
(IEC 60079-0:2004, modified)

Transportable ventilated rooms with or
without an internal source of release

Group I, Category M1 equipment
intended to remain functional in
atmospheres endangered by firedamp
and/or coal dust

Electrical apparatus for use in the
EN 50281-2-1:1998
presence of combustible dust – Part 2-1:
Test methods – Methods for determining
the minimum ignition temperatures of
dust

Amendment A1:2002 to
EN 50281-1-2:1998

Electrical apparatus for use in the
EN 50281-1-2:1998
presence of combustible dust – Part 1-2: EN 50281-1-2:1998/
Electrical apparatus protected by
AC:1999
enclosures – Selection, installation and
maintenance

Specification for open path apparatus for EN 50241-2:1999
the detection of combustible or toxic
gases and vapours – Part 2:
Performance requirements for apparatus
for the detection of combustible gases

Naslov referenčnega
standarda
v angleškem jeziku

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti
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Eksplozivne atmosfere – 6. del:
Zaščita opreme s potopitvijo v olje

SIST EN 60079-6:2007

Eksplozivne atmosfere – 7. del:
Povečana varnost "e"
(IEC 60079-7:2006)

Eksplozivne atmosfere – 11. del:
Lastna varnost "i"
(IEC 60079-11:2006)

Električne naprave za eksplozivne
plinske atmosfere – 15. del:
Konstruiranje, preskušanje in
označevanje električnih naprav z
zaščito "n"
(IEC 60079-15:2005)

SIST EN 60079-7:2007

SIST EN 60079-11:2007

SIST EN 60079-15:2006

(IEC 60079-6:2007)

Eksplozivne atmosfere – 5. del:
Zaščita opreme s polnjenjem s
peskom "q"
(IEC 60079-5:2007)

SIST EN 60079-5:2008

"o"

Eksplozivne atmosfere – 2. del:
Zaščita opreme z nadtlakom "p"
(IEC 60079-2:2007)

SIST EN 60079-2:2008

EN 60079-6:2007

EN 60079-5:2007

EN 60079-2:2007

EN 60079-1:2007

Oznaka
referenčnega
standarda

EN 60079-11:2007

Electrical apparatus for explosive gas
EN 60079-15:2005
atmospheres – Part 15: Construction,
test and marking of type of protection "n"
electrical apparatus
(IEC 60079-15:2005)

Explosive atmospheres – Part 11:
Equipment protection by intrinsic safety
"i"
(IEC 60079-11:2006)

Explosive atmospheres – Part 7:
EN 60079-7:2007
Equipment protection by increased safety
"e"
(IEC 60079-7:2006)

Explosive atmospheres – Part 6:
Equipment protection by oil immersion
"o"
(IEC 60079-6:2007)

Explosive atmospheres – Part 5:
Equipment protection by powder filling
"q"
(IEC 60079-5:2007)

Explosive atmospheres – Part 2:
Equipment protection by pressurized
enclosure "p"
(IEC 60079-2:2007)

Explosive atmospheres – Part 1:
Equipment protection by flameproof
enclosures "d" (IEC 60079-1:2007)

Naslov referenčnega
standarda
v angleškem jeziku

1. 11. 2010

1. 5. 2010

EN 50017:1998
Opomba 2.1
EN 50015:1998
Opomba 2.1

EN 60079-15:2003
Opomba 2.1

EN 50020:2002
Opomba 2.1

(1. 6. 2008)

1. 10. 2009

1. 10. 2009

1. 11. 2010

EN 60079-2:2004
Opomba 2.2

EN 60079-7:2003
Opomba 2.1

1. 7. 2010

Opomba 1

EN 60079-1:2004
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

Eksplozivne atmosfere – 1. del:
Zaščita opreme z neprodirnim
okrovom "d" (IEC 60079-1:2007)

Naslov
standarda

3034 /

SIST EN 60079-1:2007

Oznaka
standarda

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

Stran

23 / 27. 3. 2009
Uradni list Republike Slovenije

Električne naprave za eksplozivne
plinske atmosfere – 18 del:
Konstruiranje, preskušanje in
označevanje električnih naprav z
zaščitnim zalivanjem z zalivno maso
"m"
(IEC 60079-18:2004)

Električne naprave za eksplozivne
plinske atmosfere – 25. del:
Lastnovarni sistemi
(IEC 60079-25:2003)

Eksplozivne atmosfere – 26. del:
Oprema s stopnjo zaščite (EPL) Ga
(IEC 60079-26:2006)

Električne naprave za potencialno
eksplozivne atmosfere – 27. del:
Lastnovarna zasnova procesnega
vodila (FISCO) in zasnova nevžignega procesnega vodila (FNICO)
(IEC 60079-27:2005)

Električne naprave za potencialno
eksplozivne atmosfere – 28. del:
Zaščita opreme in prenosnih sistemov
z optičnim sevanjem
(IEC 60079-28:2006)

SIST EN 60079-25:2004

SIST EN 60079-26:2007

SIST EN 60079-27:2006

SIST EN 60079-28:2007

Naslov
standarda

SIST EN 60079-18:2004

Oznaka
standarda

EN 60079-26:2007

EN 60079-25:2004

EN 60079-18:2004
EN 60079-18:2004/
AC:2006

Oznaka
referenčnega
standarda

Explosive atmospheres – Part 28:
Protection of equipment and
transmission systems using optical
radiation
(IEC 60079-28:2006)

EN 60079-28:2007

Electrical apparatus for explosive gas
EN 60079-27:2006
atmospheres – Part 27: Fieldbus
intrinsically safe concept (FISCO) and
Fieldbus non-incendive concept (FNICO)
(IEC 60079-27:2005)

Explosive atmospheres – Part 26:
Equipment with equipment protection
level (EPL) Ga
(IEC 60079-26:2006)

Electrical apparatus for explosive gas
atmospheres – Part 25: Intrinsically safe
systems
(IEC 60079-25:2003)

Electrical apparatus for explosive gas
atmospheres – Part 18: Construction,
test and marking of type of protection
encapsulation "m" electrical apparatus
(IEC 60079-18:2004)

Naslov referenčnega
standarda
v angleškem jeziku

–

–

1. 10. 2009

–

–

–

EN 50284:1999
Opomba 2.1
–

–

Opomba 1

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

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

Uradni list Republike Slovenije
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Naslov
standarda

Eksplozivne atmosfere – 29-1. del:
Javljalniki plina – Zahteve za
delovanje javljalnikov vnetljivih plinov
(IEC 60079-29-1:2007, spremenjen)

Eksplozivne atmosfere – 30-1. del:
Električni uporovni grelni trakovi –
Splošne zahteve in zahteve za
preskušanje (IEC 60079-30-1:2007)

Električne naprave za uporabo v
prisotnosti gorljivega prahu – 0. del:
Splošne zahteve
(IEC 61241-0:2004, spremenjen, s
popravkom nov. 2005)

Električne naprave za uporabo v
prisotnosti gorljivega prahu – 1. del:
Zaščita z okrovom "tD"
(IEC 61241-1:2004)

Električne naprave za uporabo v
prisotnosti gorljivega prahu – 4. del:
Vrsta zaščite “pD”
(IEC 61241-4:2001)

Električne naprave za uporabo v
prisotnosti gorljivega prahu – 11. del:
Zaščita z lastno varnostjo “iD”
(IEC 61241-11:2005)

Oznaka
standarda

SIST EN 60079-29-1:2008

SIST EN 60079-30-1:2007

SIST EN 61241-0:2007

SIST EN 61241-1:2005

SIST EN 61241-4:2007

SIST EN 61241-11:2007

Oznaka
referenčnega
standarda

EN 61241-11:2006

EN 61241-4:2006

EN 61241-1:2004

EN 61241-0:2006

EN 60079-30-1:2007

–

(1. 10. 2008)

(1. 10. 2008)

–

–

–

EN 50281-1-1:1998
z dopolnilom
Opomba 2.2

EN 50281-1-1:1998
z dopolnilom
Opomba 2.3
–

–

23 / 27. 3. 2009

Electrical apparatus for use in the
presence of combustible dust – Part 11:
Protection by intrinsic safety 'iD'
(IEC 61241-11:2005)

Electrical apparatus for use in the
presence of combustible dust – Part 4:
Type of protection "pD"
(IEC 61241-4:2001)

Electrical apparatus for use in the
presence of combustible dust – Part 1:
Protection by enclosures tD
(IEC 61241-1:2004)

Electrical apparatus for use in the
presence of combustible dust – Part 0:
General requirements
(IEC 61241-0:2004, mdified +
corrigendum nov. 2005)

Explosive atmospheres – Part 30-1:
Electrical resistance trace heating –
General and testing requirements
(IEC 60079-30-1:2007)

1. 11. 2010

Opomba 1

Št.

EN 61779-1:2000
z dopolnilom
+ EN 61779-2:2000
+ EN 61779-3:2000
+ EN 61779-4:2000
+ EN 61779-5:2000
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda
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Explosive atmospheres – Part 29-1: Gas EN 60079-29-1:2007
detectors – Performance requirements of
detectors for flammable gases
(IEC 60079-29-1:2007, modified)

Naslov referenčnega
standarda
v angleškem jeziku

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

Stran
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Rudarske naglavne svetilke za
uporabo v rudnikih, kjer se lahko
pojavi jamski eksplozivni plin – 1. del:
Splošne zahteve – Konstrukcija in
preskušanje zaradi tveganja
eksplozije
(IEC 62013-1:2005)

SIST EN 62013-1:2006

Caplights for use in mines susceptible to
firedamp – Part 1: General requirements
– Construction and testing in relation to
the risk of explosion
(IEC 62013-1:2005)

Electrical apparatus for use in the
presence of combustible dust – Part 18:
Protection by encapsulation 'mD'
(IEC 61241-18:2004)

Naslov referenčnega
standarda
v angleškem jeziku

EN 62013-1:2006

EN 61241-18:2004

Oznaka
referenčnega
standarda

–

1. 2. 2009

EN 62013-1:2002
Opomba 2.1

Opomba 1

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo

Minister
za gospodarstvo

dr. Matej Lahovnik

Št.

2009-2111-0053
Št. EVA
315-25/2007-20
Ljubljana, dne 20. marca 2009
EVA 2009-2111-0053

Ta seznam
v celoti nadomešča
Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov, ki se uporabljajo v domnevno eksplozivnih atmosferah, s Pravilnikom o
Št. 315-25/200720
protieksplozijski
zaščiti
list RS,
št. 102/00, 91/02 in 16/08), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.119/08.
Ljubljana,
dne(Uradni
27. marca
2009

Ta seznam v celoti nadomešča Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvodov, ki se uporabljajo v domnevno eksplozivnih atmosferah, s
Pravilnikom o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 102/00, 91/02 in 16/08), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.119/08.

Opomba 2.1: Področje uporabe novega (ali dopolnjenega) standarda ostaja nespremenjeno (enako kot pri nadomeščenem standardu). Domneva o skladnosti z bistvenimi
zahtevami pravilnika o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 102/00, 91/02 in 16/08), ki jo navaja nadomeščeni standard, preneha veljati z datumom, navedenem v 6.
stolpcu tabele.

Opomba 1: Običajno je datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica (»dow«), ki ga določi evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba
opozoriti uporabnike teh standardov, da je v nekaterih izjemnih primerih lahko drugače.

Električne naprave za uporabo v
prisotnosti gorljivega prahu – 18. del:
Zaščita zalivanje z zalivno maso "mD"
(IEC 61241-18:2004)

Naslov
standarda

SIST EN 61241-18:2005

Oznaka
standarda

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti
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Povprečna letna stopnja davka in prispevkov,
ki se obračunavajo in plačujejo od plač v
Republiki Sloveniji

Na podlagi petega odstavka 39. člena in četrtega odstavka 47. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo,
112/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG in 10/08 – ZVarDod) objavlja
minister za finance

POVPREČNO LETNO STOPNJO
davka in prispevkov, ki se obračunavajo
in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, znaša za leto
2008 35,33%.
Št. 425-2/2009/7
Ljubljana, dne 16. marca 2009
EVA 2009-1611-0010
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

USTAVNO SODIŠČE
948.

Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 1. člena
v delu, ki se nanaša na samostojne podjetnike
posameznike z najmanj 50 delavci, drugi
odstavek 12. člena, 67. člen, drugi odstavek
79. člena, drugi odstavek 81. člena in 84.a člen
Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju
niso v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-268/06-35
Datum: 5. 3. 2009

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Sveta
gorenjskih sindikatov, Kranj, ki ga zastopa predsednik Jože
Antolin, in Združenja svetov delavcev slovenskih podjetij, Kranj,
ki ga zastopa sekretar Mato Gostiša, ter v postopku za oceno
ustavnosti, začetem z zahtevo Sindikata voznikov avtobusnega
prometa Slovenije, Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Stane
Dervarič, na seji 5. marca 2009

o d l o č i l o:
1. Prvi odstavek 1. člena v delu, ki se nanaša na samostojne podjetnike posameznike z najmanj 50 delavci, drugi
odstavek 12. člena, 67. člen, drugi odstavek 79. člena, drugi
odstavek 81. člena in 84.a člen Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 – ur. p. b.) niso v
neskladju z Ustavo.
2. Postopek za preizkus pobude in postopek za oceno
ustavnosti drugega, tretjega in petega odstavka 703. člena
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06,
10/08 in 68/08) se ustavi.

Uradni list Republike Slovenije
Obrazložitev
A.
1. Pobudnika in predlagatelj izpodbijajo prvi odstavek
1. člena v delu, ki izključuje uporabo Zakona o sodelovanju
delavcev pri upravljanju (v nadaljevanju ZSDU) za podjetnike posameznike z manj kot petdeset delavci, drugi odstavek
12. člena, 67. člen, drugi odstavek 79. člena, drugi odstavek
81. člena in 84.a člen ZSDU. Navajajo, da je sicer nova ureditev
razširila veljavnost ZSDU tudi na samostojne podjetnike posameznike, vendar pa naj bi brez stvarnih in razumnih razlogov iz
te ureditve izvzela podjetnike posameznike z manj kot petdeset
zaposlenimi. S tem naj bi bili ti delavci neutemeljeno postavljeni
v slabši položaj od delavcev, ki so zaposleni pri podjetniku posamezniku z več zaposlenimi. Nobenega tehtnega razloga pa
naj ne bi bilo tudi za drugačno ureditev sodelovanja delavcev
pri upravljanju pri podjetniku posamezniku v primerjavi z gospodarsko družbo, kjer se oblikuje svet delavcev, če je v njej več
kot 20 zaposlenih z aktivno volilno pravico, sicer pa se imenuje
delavskega zaupnika. Osebna odgovornost podjetnikov posameznikov naj pri tem ne bi mogla biti pomembna, saj naj bi v
nekaterih osebnih družbah družbeniki prav tako osebno odgovarjali za obveznosti družbe. Direktiva 2002/14/ES (UL L 80 z
dne 23. 3. 2002) naj bi sicer takšno omejitev dopuščala, vendar
pa naj ne bi dopuščala diskriminacije glede na konkretno obliko
opravljanja gospodarske dejavnosti, ker naj bi veljala za vsa
podjetja, dopuščala pa naj ne bi niti diskriminacije glede na
število delavcev. To pa naj bi pomenilo, da ta direktiva zahteva
enako obravnavanje delavcev v vseh oblikah podjetij. Navedena ureditev je po njihovem mnenju zato v neskladju tako s to
Direktivo kot tudi z drugim odstavkom 14. člena Ustave.
2. V neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave naj
bi bil tudi drugi odstavek 79. člena ZSDU. Ta določba, ki ureja
razmerje predstavnikov delavcev v upravnem odboru (v družbi
z enotirnim sistemom upravljanja) do drugih predstavnikov v
njem, po mnenju pobudnikov delavcem v družbi z enotirnim
sistemom upravljanja zagotavlja manj pravic kot delavcem v
družbi z dvotirnim sistemom upravljanja, kjer sta v nadzornem
svetu zagotovljeni najmanj enotretjinska udeležba in največ
polovična udeležba delavcev. Pobudniki namreč menijo, da bi
morala biti v upravnem odboru delavcem zagotovljena enaka
udeležba kot v nadzornem svetu, če bi hoteli zagotoviti enak
ali primerljiv dejanski vpliv delavcev na upravljanje v obeh sistemih. Tudi v evropskem merilu naj takšna sestava ne bi bila
sporna, kar naj bi bilo razvidno iz prvotnega predloga Direktive
Sveta 2001/86/ES o dopolnitvi statuta evropske delniške družbe (UL L 294 z dne 8. 10. 2001 – v nadaljevanju Direktiva),
ki je enakovredno predlagal izbiro bodisi enotretjinskega do
največ polovičnega delavskega predstavništva v nadzornem
svetu bodisi enotretjinskega do največ polovičnega delavskega
predstavništva v upravnem odboru. Takšno razmišljanje pa naj
bi potrjevala tudi 42. in 45. člen Uredbe Sveta 2157/2001 o statutu evropske delniške družbe (SE) (UL L 294 z dne 8. 10. 2001
– v nadaljevanju Uredba), ki tako glede sestave nadzornega
sveta kakor tudi glede sestave upravnega odbora evropske
delniške družbe dopuščata možnost, da polovico članov enega
ali drugega organa tvorijo predstavniki zaposlenih. Po mnenju
pobudnikov in predlagatelja naj namreč razlike med sistemoma
ne bi bile tako velike in naj bi se sistema v praksi drug drugemu
približevala. Nadzorni svet v dvotirnem sistemu upravljanja
naj bi dobival vse močnejšo in odločilnejšo vlogo na področju
vodenja in se neformalno iz čistega organa nadzora spreminjal
v organ vodenja. V praksi naj bi dejansko vplival na konkretne
odločitve uprav in s tem na vodenje družbe, zlasti prek instituta odpoklica uprave. V enotirnem sistemu upravljanja pa naj
bi se v upravnih odborih vse bolj krepila nadzorna funkcija in
ločevanje med izvršnimi in neizvršnimi direktorji. Zato naj bi se
dejanski vsebini funkcij članov nadzornega sveta in upravnih
odborov zelo malo razlikovali. To pa naj bi pomenilo, da naj tudi
ne bi bilo razloga za različno udeležbo delavcev v teh organih.
Pobudnika in predlagatelj menijo, da bi bilo treba tudi sicer, ko
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primerljivost med sistemoma iz objektivnih razlogov ni mogoča
in ni mogoče priznati enakih participacijskih pravic, manj pa
jih ni dopustno priznati, delavcem družb v enotirnem sistemu
priznati več pravic.
3. Drugi odstavek 81. člena ZSDU naj bi bil po mnenju
pobudnikov in predlagatelja prav tako v neskladju z drugim
odstavkom 14. člena Ustave, ker določa, da se v družbi z enotirnim sistemom upravljanja v družbi z več kot 500 delavci na
predlog sveta delavcev za izvršilnega direktorja imenuje eden
izmed predstavnikov delavcev v upravnem odboru. Takšna
ureditev naj bi povzročila avtomatično izgubo predstavnika
delavca v neizvršnem oziroma nadzornem delu upravnega
odbora. S tem naj bi bili delavci v družbi z enotirnim sistemom
upravljanja postavljeni v neenakopraven položaj z delavci v
družbah z dvotirnim sistemom upravljanja. Sporna ureditev
naj bi namreč pomenila nekaj podobnega, kot če bi delavcem
družb z dvotirnim sistemom upravljanja na račun priznanja
pravice do delavskega direktorja ustrezno zmanjšali ali celo
odvzeli pravico do predstavnikov v nadzornem svetu. Pri tem
naj ne bi bilo jasno, zakaj za izvršnega delavskega direktorja
ne bi mogla biti imenovana tretja oseba (ki ni član upravnega
odbora), kar velja na splošno za druge izvršne direktorje družb
z enotirnim sistemom upravljanja.
4. Po mnenju pobudnikov in predlagatelja naj bi ureditev
iz 84.a člena ZSDU pomenila poseg v obstoječe pravice delavcev, ker naj bi se neobvezna uporaba določb o delavskih
predstavnikih v organih majhnih družb z enotirnim sistemom
upravljanja razširila tudi na majhne družbe z dvotirnim sistemom upravljanja, za katere naj ta omejitev pred uvedbo te
ureditve ne bi veljala. Dejstvo, da nekatere manjše družbe
doslej niso imele delavskih predstavništev v nadzornih svetih
zato, ker nadzorni svet v njih ni bil obvezen, naj ne bi pomenilo,
da so v to kategorijo sodile vse majhne družbe. Zato naj tudi
izločitev vseh majhnih družb iz sistema udeležbe delavcev v
organih družb ne bi pomenila primerljive ureditve s prejšnjo
ureditvijo. Izpodbijana ureditev naj bi tudi poglabljala neenakost
položajev delavcev pri soupravljanju v majhnih družbah nasploh v primerjavi z delavci srednjih in velikih družb. Pomenila
pa naj bi tudi nedopusten poseg v 75. člen Ustave, saj naj za
takšen poseg ne bi bilo stvarnega in razumnega razloga, to pa
še posebej zato ne, ker je zakonodajalec predpisal obvezno
uvedbo enotirnega ali dvotirnega sistema upravljanja in s tem
upravnega odbora oziroma nadzornega sveta tudi v majhnih in
mikro družbah, participacije delavcev v teh organih pa ni zagotovil. Doslej je namreč veljalo načelo, da mora biti v nadzornem
svetu zagotovljeno tudi delavsko predstavništvo.
5. V zvezi z 12. členom ZSDU predlagatelj in pobudnika
navajajo, da je opredelitev delavcev, ki po zakonu nimajo aktivne in pasivne volilne pravice za svet delavcev, nesprejemljiva in
v neskladju z namenom 75. člena Ustave. Menijo, da je praksa
uporabe t. i. individualnih pogodb v podjetjih zelo različna. Zato
naj bi opredelitev iz izpodbijane določbe omogočala, da bodo
v nekaterih podjetjih postali člani sveta delavcev tudi direktorji
iz vrst višjega menedžmenta, ki so neposredno odgovorni
»poslovodstvu« družbe in zato ne sodijo v svet delavcev. V
drugih podjetjih pa naj bi bilo to onemogočeno celo nekaterim »preddelavcem« v proizvodnji z izključno organizacijskimi
vodstvenimi pooblastili, ki bi morali v skladu z Ustavo uživati
pravico do soupravljanja po ZSDU.
6. Predlagatelj in pobudnika izpodbijajo tudi spremenjeni
67. člen ZSDU, ki določa posebno varstvo delavca, ki je član
sveta delavcev. Navajajo, da po tej določbi ni več obvezna
pridobitev predhodnega soglasja sveta delavcev k predvidenim
delovnopravnim ukrepom delodajalca zoper člana sveta delavcev. Prav tako naj ne bi zajemala več varstva pred uvrstitvijo
med presežke delavcev in pred »prerazporejanjem« na drugo
delovno mesto ali k drugemu delodajalcu. Zato naj bi bila v neskladju s 1. členom Konvencije Mednarodne organizacije dela
št. 135 o varstvu in olajšavah za delavske predstavnike (Uradni
list SFRJ, št. 14/82, MP, 15/92 – v nadaljevanju Konvencija
MOD št. 135), iz katere naj bi izhajalo, da ni dovolj, da država v

Št.

23 / 27. 3. 2009 /

Stran

3039

nacionalni zakon samo prevzame načelno prepoved škodljivih
postopkov in ravnanj zoper delavske predstavnike, temveč jo
mora nadgraditi z določitvijo konkretnih pravnih mehanizmov, s
katerimi bo mogoče učinkovito preprečevati morebitne takšne
postopke in ravnanja, ne pa jih morda le »sanirati« po sodni poti,
ko so enkrat že storjena. Zatrjujejo, da izpodbijana določba ne
zajema vseh možnih, zlasti ne v praksi najpogosteje zaznanih
škodljivih postopkov delodajalcev, in da ne zagotavlja učinkovitega, zlasti preventivnega varstva članov sveta delavcev. Prav
tako naj ne bi zajemala vseh delavskih predstavnikov v podjetju
(torej tudi predstavnikov delavcev v organih družbe in delavskih
zaupnikov), temveč naj bi se omejevala zgolj na varstvo članov
svetov delavcev. V primerjavi s prejšnjo ureditvijo naj bi 67. člen
ZSDU tudi vsebinsko močno zožil krog prepovedanih škodljivih
postopkov zoper člane sveta delavcev, zaradi česar naj jim ne
bi bilo več zagotovljeno ustrezno varstvo v smislu zahteve iz
1. člena Konvencije MOD št. 135. Po mnenju pobudnikov in
predlagatelja 113. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list
RS, št. 42/02 in 103/2007 – v nadaljevanju ZDR) ni enakovredno
nadomestil ureditve iz dosedanjega prvega odstavka 67. člena
ZSDU, ker varuje pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga samo v primeru, če delavcu ni ponujena druga
ustrezna zaposlitev. Obširno razlagajo, kako bi moralo biti to
vprašanje urejeno po njihovem mnenju.
7. Državni zbor je na pobudo in zahtevo odgovoril, da se
strinja z mnenjem Vlade. Navaja, da izpodbijane določbe niso
v nasprotju z načelom enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave. Zakonodajalec naj bi namreč že v gradivu predloga Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju
ZGD‑1) podal dovolj utemeljene in prepričljive razloge, v čem
se razlikujeta enotirni in dvotirni sistem upravljanja. Zato naj
bi bili s tem podani utemeljeni kriteriji za razlikovanje družb v
enem in drugem sistemu upravljanja. Po navedbah Državnega
zbora naj bi izpodbijane določbe ZGD‑1 nastale kot kompromisna rešitev vseh, ki so sooblikovali zakonsko besedilo, bile pa
naj bi prehodne narave, saj naj bi bila v pripravi novela Zakona
o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Pri tem pojasnjuje vsebino te novele. V svojem odgovoru poudarja odločilno vlogo
delničarjev pri upravljanju delniške družbe, sklicujoč se na
odločbo Ustavnega sodišča št. U‑I‑302/97 z dne 15. 6. 2000
(Uradni list RS, št. 61/2000 in OdlUS IX, 158), katere vsebino
v odgovoru povzema.
8. Vlada meni, da sta pobuda in zahteva neutemeljeni.
Z določbami 703. člena ZGD‑1 naj bi bila pravica do soodločanja delavcev uvedena tudi v enotirnem sistemu v skladu s
14. členom Ustave, čemur naj bi potem sledila tudi sprememba
ZSDU in navedeno ureditev celo nadgradila. Pri tem naj bi
bila upoštevana tudi mnenja predstavnikov interesnih skupin,
združenj in strokovnjakov kot tudi predstavnikov pomembnih
reprezentativnih sindikalnih organizacij. Vlada v svojem mnenju
obširno pojasnjuje razlike med enotirnim in dvotirnim sistemom
upravljanja družb. Meni, da enačenje vloge člana uprave z
vlogo izvršnega direktorja ali člana upravnega odbora ter vloge
člana nadzornega sveta z vlogo člana upravnega odbora ni
sprejemljivo, saj naj bi bili vloga in funkcija člana upravnega
odbora upravljavsko močnejši od funkcije člana nadzornega
sveta. Ne strinja se z navajanji pobudnikov in predlagatelja,
po katerih naj bi se pravice soodločanja delavcev v dvotirnem
sistemu upravljanja enostavno seštevale in prenašale v enotirni
sistem upravljanja. Po njenem mnenju naj bi pobudnika in predlagatelj poleg navedenega tudi spregledala obveznost upravnega odbora imeti revizijsko komisijo, v kateri imajo delavci
svojega predstavnika, možne pa naj bi bile tudi druge komisije.
Tudi iz primerjalnega pregleda soodločanja delavcev v državah
članicah Evropske unije naj bi bilo razvidno, da naj s sodelovanjem delavcev v organih družbe, kot ga ureja ZSDU, ne bi
bilo nič narobe, saj naj vrsta držav z uveljavljenim enotirnim
sistemom upravljanja soodločanja v zasebnem sektorju sploh
ne bi poznala, druge pa naj bi dopuščale udeležbo v upravnem
odboru od enega oziroma dveh članov do ene tretjine. Pri tem
pa naj bi imele še vrsto vmesnih kriterijev, ki naj bi vplivali na
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to udeležbo (velikost družbe, dejavnosti, sporazumno dogovarjanje ...). Po mnenju Vlade tudi izjema za majhne družbe pri
sodelovanju delavcev v organih družbe ne pomeni poseganja
v sistem delavskega soodločanja iz prejšnje ureditve, saj naj bi
bilo s tem delavcem omogočeno sodelovanje v organih družbe
pod lažjimi pogoji, kot naj bi ga dovoljevala prejšnja ureditev, ki
je to sodelovanje zagotavljala zgolj v družbah, ki so izpolnjevale
določene zakonske pogoje za obvezno uvedbo dvotirnega
sistema. Prag zaposlenih, ki je podlaga za uveljavljanje pravic
zaposlenih do sodelovanja pri upravljanju, naj bi bil navzoč v
vseh primerljivih državah članicah, kar naj bi bilo razvidno iz
priložene tabele. Tudi pri samostojnem podjetniku naj bi se
pri določitvi praga nad petdeset zaposlenih sledilo Direktivi
2002/14/ES, ki določa minimalne pogoje za uresničevanje pravice delavcev do obveščanja in posvetovanja v Evropski uniji
in ki naj bi bila prenesena v naš pravni red z ZSDU in ZDR.
Takšna ureditev naj bi bila primerna tudi glede na to, da gre v
primeru podjetnika za fizično osebo, ki odgovarja za obveznosti
z vsem svojim premoženjem. Tudi ureditev iz drugega odstavka
12. člena ZSDU naj ne bi bila v neskladju z Ustavo, ker je bilo
v izpodbijani določbi dosedanje besedilo »delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi« nadomeščeno z besedilom
»delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v skladu z
72. členom ZDR«. Nadomeščeno besedilo naj bi namreč izviralo še iz bivšega Zakona o združenem delu (Uradni list SFRJ,
št. 53/76 in nasl. – ZZD). V neskladju z Ustavo naj ne bi bila niti
ureditev iz 67. člena ZSDU, saj naj delovnopravna zakonodaja
instituta prerazporeditve ne bi več poznala. S spremembo ZDR
naj bi bil uveljavljen drugačen sistem posebnega varstva v primeru presežnih delavcev, zato naj bi prvi odstavek 67. člena
starega ZSDU postal odveč. Posebno varstvo pred odpovedjo
pogodbe o zaposlitvi naj bi bilo za člane sveta delavcev, delavskega zaupnika in predstavnika delavcev v nadzornem svetu
urejeno že v 113. členu ZDR. Delavski direktor pa naj bi bil iz
tega varstva izvzet, ker naj bi se obravnaval kot enakopraven
član uprave. Zato naj zagotavljanje varstva pred odpovedjo na
podlagi navedene določbe zanj ne bi bilo smiselno. Dodatno
varstvo za sindikalne zaupnike naj bi bilo urejeno v drugem odstavku 210. člena ZDR, s čimer naj bi se enakovredno z drugimi
predstavniki delavcev uskladilo tudi za člane sveta delavcev
tako, da člana sveta delavcev ne bi bilo mogoče postavljati v
manj ugoden ali podrejen položaj, če bi sicer ravnal v skladu
z zakonom, s kolektivno pogodbo in s pogodbo o zaposlitvi.
Sicer pa naj noben mednarodni instrument ne bi predvideval
predhodnega soglasja sveta delavcev in s tem absolutnega
varstva predstavnikov delavcev, izpodbijana določba naj bi celo
temeljila na določbah Konvencije MOD št. 135 in na 28. členu
spremenjene Evropske socialne listine.
9. Odgovor Državnega zbora in mnenje Vlade sta bila
poslana pobudnikoma in predlagatelju. Nanju je odgovoril pobudnik Združenje svetov delavcev, ki pri pobudi vztraja in še
dodaja, da se ne strinja s trditvijo Državnega zbora in Vlade,
da je že 261. člen ZGD omogočal določeno obliko enotirnega
in dvotirnega sistema upravljanja. Zgolj odsotnost nadzornega
sveta naj ne bi pomenila, da ima družba uveljavljen enotirni
sistem upravljanja, saj naj bi v prvotnem sistemu naloge nadzornega sveta v tem primeru opravljala skupščina. Pobudnik se
glede participacije delavcev v organih družbe znova sklicuje na
Uredbo in poudarja, da je treba pri tem izhajati izključno iz primerjave med enotirnim in dvotirnim sistemom upravljanja znotraj nacionalnega pravnega reda. Primerjava z drugimi evropskimi ureditvami naj namreč ne bi bila primerna. Glede varstva
članov sveta delavcev pobudnik vztraja pri navedbah v pobudi
o nedopustnem znižanju prej obstoječe ravni varstva. Strinja
se, da noben mednarodni instrument ne predvideva soglasja
sveta delavcev, vendar pa naj bi bila s tem uresničena zahteva
Konvencije MOD št. 135 po ureditvi učinkovitega varstva delavskih predstavnikov. Meni, da to soglasje ne pomeni absolutnega varstva članov sveta delavcev, saj naj bi ga sveti delavcev
ne dajali avtomatično, pač pa le, kadar naj bi bilo to upravičeno.
Delodajalec naj bi imel namreč v primeru nesoglasja možnost
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sprožiti spor pred arbitražo in z njeno odločitvijo nadomestiti
soglasje sveta delavcev. Sicer pa meni, da tudi če delodajalec
tega pravnega sredstva ne bi imel, zakonodajalec ne bi smel
reševati problema z ukinitvijo navedenega instituta.
B. – I.
10. Predlagatelj je v času veljavnosti Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS/94)
vložil zahtevo za oceno ustavnosti izpodbijanih določb ZGD‑1
in ZSDU. Na podlagi osme alineje prvega odstavka 23. člena
ZUstS/94 je lahko imel položaj predlagatelja v postopku le reprezentativni sindikat za območje države, če so bile ogrožene
pravice delavcev. Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 51/07
– v nadaljevanju ZUstS‑A) se je ta ureditev spremenila, tako da
lahko 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) zahtevo, 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. 104‑04‑001/00
z dne 21. 11. 2000 izhaja, da je Sindikat voznikov avtobusnega
prometa reprezentativni sindikat v poklicu. Glede na to, ker
določbe, za katere zahteva oceno ustavnosti, ogrožajo pravice
delavcev v smislu navedene določbe ZUstS, je Sindikat voznikov avtobusnega prometa upravičen vlagatelj zahteve. Zato
se Ustavnemu sodišču ni bilo treba ukvarjati z vprašanjem, ali
pravni interes za pobudo izkazujeta tudi pobudnika.
B. – II.
11. Pobudnika in predlagatelj so najprej izpodbijali drugi,
tretji in peti odstavek 703. člena ZGD‑1. Celotni 703. člen
ZGD‑1 je z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS,
št. 26/07 – ZSDU‑B) prenehal veljati, njegova vsebina pa se je
z manjšimi spremembami in dopolnitvami prenesla v ZSDU.
Pobudniki in predlagatelj so zato pobudo in zahtevo razširili na
izpodbijane določbe ZSDU. Na poziv Ustavnega sodišča so
pojasnili, da vztrajajo le pri razširjenem delu zahteve oziroma
pobude, ki se nanaša na ZSDU. Zato je Ustavno sodišče štelo,
da so zahtevo oziroma pobudo za oceno ustavnosti drugega,
tretjega in petega odstavka 703. člena ZGD‑1 umaknili in je
postopek glede teh določb ustavilo. V preostalem delu je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka
26. člena ZUstS takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
B. – III.
Presoja drugega odstavka 79. člena ZSDU
12. Drugi odstavek 79. člena ZSDU določa, da je v upravnem odboru najmanj eden izmed članov predstavnik delavcev,
pri čemer se število predstavnikov delavcev v upravnem odboru
določi s statutom družbe, vendar to ne sme biti manjše od enega predstavnika delavcev izmed vsakokratnih treh dopolnjenih
članov upravnega odbora. Pobudniki zatrjujejo, da je določba v
neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave, saj naj bi delavce v družbah z enotirnim sistemom upravljanja postavljala v
neenak (slabši) položaj v primerjavi z delavci v družbi z dvotirnim
sistemom upravljanja, ker drugače ureja participacijo delavcev v
organih upravljanja (nadzorni svet, upravni odbor). Prvi odstavek
79. člena ZSDU namreč drugače ureja participacijo delavcev v
nadzornem svetu (v dvotirnem sistemu upravljanja), kot jo določa izpodbijana ureditev za upravni odbor, saj določa, da število
predstavnikov delavcev v nadzornem svetu, določeno v statutu
družbe, ne sme biti manjše od ene tretjine članov in ne večje
od polovice vseh članov. Po mnenju pobudnikov bi morala biti
participacija delavcev v navedenih organih upravljanja v obeh
sistemih upravljanja enaka zaradi podobnosti funkcij članov nadzornega sveta in članov upravnih odborov.
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13. ZGD‑1 je v drugem odstavku 253. člena delniški družbi omogočil izbiro med dvotirnim sistemom upravljanja družbe z
upravo in nadzornim svetom ter enotirnim sistemom upravljanja
družbe z upravnim odborom. Delničarji družbe sami odločijo,
kateri sistem upravljanja bo imela družba, sistem upravljanja
pa mora biti opredeljen tudi v statutu družbe. Po Zakonu o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, 30/93 in nasl. – v nadaljevanju ZGD) so delničarji družbe prav tako imeli možnost te
izbire,1 le da je zakon za tako imenovane velike delniške družbe
oziroma za nekatere delniške družbe s posebnimi značilnostmi
predpisal dvotirni sistem, torej sistem, v katerem so družbe
morale imeti nadzorni svet (prim. drugi odstavek 261. člena
ZGD). Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju družbe
(Uradni list RS, št. 42/93 in nasl. – stari ZSDU) je omogočal
udeležbo delavcev zgolj v nadzornem svetu, v upravi pa pod
določenim pogojem z imenovanjem delavskega direktorja (ki
ga pozna tudi ZSDU). ZSDU je v drugem odstavku 79. člena
prevzel staro ureditev sodelovanja delavcev pri upravljanju
družbe glede njihove udeležbe v nadzornem svetu, na novo
pa je uredil njihovo participacijo v organih družbe z enotirnim
sistemom upravljanja, tj. v upravnem odboru.
14. Iz splošnega načela enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave ne izhaja zahteva, da mora zakonodajalec različne položaje urejati enako, temveč le, da naj
bistveno enake položaje ureja enako.2 V tem primeru ne gre za
enaka položaja. Položaja in vloge nadzornega sveta v dvotirnem sistemu namreč ni mogoče enačiti s položajem in z vlogo
upravnega odbora v enotirnem sistemu upravljanja v delniški
družbi in s tem tudi ne položajev in participacije delavcev v navedenih organih. Nadzorni svet v dvotirnem sistemu upravljanja
nadzoruje vodenje poslov družbe (prvi odstavek 281. člena
ZGD‑1),3 uprava pa je tista, ki vodi posle družbe samostojno in
na lastno odgovornost (prvi odstavek 265. člena ZGD‑1) ter zastopa in predstavlja družbo (prvi odstavek 266. člena ZGD‑1).
Upravni odbor v enotirnem sistemu upravljanja pa vodi družbo
in nadzoruje izvajanje njenih poslov (prvi odstavek 285. člena
ZGD‑1), hkrati pa zastopa in predstavlja družbo (prvi odstavek 286. člena ZGD‑1). Lahko imenuje enega ali več izvršnih
direktorjev,4 vendar pa to ne pomeni, da se upravni odbor s
tem razdeli na upravo in nadzor (nadzorni svet) in da se funkcije enih in drugih članov lahko enačijo z upravo in nadzornim
svetom v dvotirnem sistemu upravljanja, kot to zatrjujejo pobudnika in predlagatelj. Tako razmerja znotraj upravnega odbora
kot razmerja do drugih organov družbe (skupščina) so namreč
specifična in so predmet avtonomnega urejanja, specifična pa
je tudi vloga upravnega odbora in izvršnih direktorjev. Upravni
1 Kljub načelni dopustitvi enotirnega sistema upravljanja ga
navedena ureditev ni (posebej) podrobneje urejala. Peti odstavek
39. člena in četrti odstavek 43. člena Uredbe zavezujeta države
članice Evropske unije, da v nacionalni zakonodaji podrobneje
uredijo upravljanje v enotirnem in dvotirnem sistemu upravljanja
delniških družb, če njihovo pravo družb še nima takšne ureditve,
ker bodisi ne pozna bodisi ne dopušča enega od teh sistemov (M.
Kocbek, Noveliranje ZGD in modernizacija evropskega prava, Podjetje in delo, št. 6/05, str. 893 in 894). Zato je to materijo podrobneje
uredil ZGD-1.
2 Prim. odločbi št. U-I-76/07 z dne 6. 12. 2007 (Uradni list
RS, št. 117/07 in OdlUS XVI, 84) in št. U-I-68/04 z dne 6. 4. 2006
(Uradni list RS, št. 45/06 in OdlUS XV, 26).
3 Nadzorni svet svojo nadzorstveno funkcijo uresničuje tako,
da pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno
blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge
stvari ter lahko od uprave zahteva kakršnokoli informacijo, potrebno
za izvedbo nadzora (drugi in tretji odstavek 281. člena ZGD-1). Ima
tudi možnost sklicati skupščino (četrti odstavek 281. člena ZGD1), imenovati in odpoklicati upravo (268. člen ZGD-1), upravo pa
se lahko omeji, da posamezne posle lahko sklene le s soglasjem
nadzornega sveta (peti odstavek 281. člena ZGD-1). Predsednik
nadzornega sveta lahko tudi zastopa družbo, vendar le proti članom uprave (283. člen ZGD-1).
4 Ti so lahko imenovani izmed članov upravnega odbora ali pa
izmed tretjih oseb (prim. prvi in tretji odstavek 290. člena ZGD-1).
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odbor namreč lahko na izvršne direktorje prenese le naloge iz
4. odstavka 290. člena ZGD‑1,5 vse druge naloge pa ostanejo
v pristojnosti upravnega odbora. V pristojnosti upravnega odbora ostane tudi zastopanje družbe, če izvršni direktorji niso
izbrani izmed članov upravnega odbora, sicer pa ti zastopajo
družbo, če statut ne določa drugače (drugi odstavek 286. člena
ZGD‑1).6 Pri opravljanju prenesenih nalog izvršni direktorji niso
samostojni in jih ne opravljajo na lastno odgovornost, temveč
morajo upoštevati navodila in omejitve, ki jim jih postavljajo
skupščina, upravni odbor,7 statut in poslovnik o delu izvršnih
direktorjev8 (četrti odstavek 290. člena ZGD‑1). Nadzorni svet
v dvotirnem sistemu upravljanja torej opravlja predvsem nadzorno funkcijo in je tako personalno kot funkcionalno strogo
ločen od organa vodenja (tj. uprave). Nanj ni mogoče prenesti
vodenja poslov (in s tem tudi ne vplivanja na odločitve uprave), kot to zmotno zatrjujejo pobudnika in predlagatelj, saj za
to obstaja izrecna prepoved v določbi prvega stavka petega
odstavka 281. člena ZGD‑1. To pa pomeni, da tudi predstavniki
delavcev v nadzornem svetu opravljajo zgolj in predvsem nadzorno (kontrolno) funkcijo. Upravni odbor v enotirnem sistemu
upravljanja pa je organ, ki združuje tako poslovodno kot tudi
nadzorno funkcijo,9 kar pomeni, da predstavniki delavcev v
njem sodelujejo ne samo pri nadzoru, pač pa tudi pri vodenju
družbe.10 Glede na navedeno položaja in vloge upravnega
5 Tj. vodenje tekočih poslov, prijave vpisov in predložitve listin
registru, skrb za vodenje poslovnih knjig in sestavo letnega poročila
(četrti odstavek 290. člena ZGD-1). Kateri posli so tekoči posli,
ZGD-1 ne določa, vendar pa že iz njihove definicije izhaja, da so
to posli, ki jih družba opravlja vsak dan in se od družbe do družbe
razlikujejo (zato jih ZGD-1 ne navaja). Praviloma so to rutinske
zadeve, ki kot celota omogočajo delovanje podjetja, medtem ko tak
posel posamezno za podjetje nima kakšne večje teže. Mednje npr.
spada načrtovanje in določanje načina dela posameznih resorjev,
sodelovanje in usklajevanje z drugimi resorji, podrejene ravni vodenja, še posebno na načrtovane poslovne projekte, načrtovanje in
preverjanje uporabe potencialov, ravnanja, ki imajo zgolj informativni ali pripravljalni pomen, obdelovanje in dokumentiranje podatkov,
ki so baza za bodoče poslovodno odločanje, kakor tudi posamezni
vidiki vodenja družbe, če so neločljivo povezani z vodenjem tekočih poslov in zaradi relativno majhne pomembnosti ne zahtevajo
sklepa upravnega odbora. Izredni posli pa so tisti, ki redne posle
presegajo (dejanja, ki presegajo dejanja, ki se redno izvajajo pri
opravljanju dejavnosti družbe, gotovo pa so to posli, ki so povezani
s posebnim tveganjem ali kadar substancionalno posegajo v pravice družbenikov) in za katere je pristojen upravni odbor (B. Bratina,
P. Podgorelec, Odprta vprašanja enotirnega sistema upravljanja v
delniški družbi, Podjetje in delo, št. 8/07, str. 1734–1735.
6 Pri urejanju enotirnega sistema upravljanja zakon izhaja
iz avtonomije družbe (smiselna uporaba določb pri dvotirnem sistemu s pristavkom, »če statut ne določa drugače«), kar pomeni,
da je mogoče razmerja med organi družbe (skupščina in upravni
odbor) ter tudi v samih organih vodenja ali nadzora (tj. razmerje
upravni odbor in izvršni direktorji) avtonomno urediti (B. Bratina,
P. Podgorelec, že cit. članek Odprta vprašanja enotirnega sistema
upravljanja v delniški družbi, str. 1748).
7 To so drugi člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji.
V teoriji so jih poimenovali »neizvršni direktorji«.
8 Ta poslovnik ni obvezen akt. Sedmi odstavek 290. člena
ZGD-1 namreč določa, da, če je imenovanih več izvršnih direktorjev, lahko sprejmejo o svojem delu poslovnik, razen če statut določa, da tak poslovnik sprejme upravni odbor ali pa ga je že sprejel.
9 B. Bratina, Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah
(2. knjiga), GV založba, Ljubljana 2007, str. 290.
10 Poleg tega mora upravni odbor v družbi z enotirnim sistemom obvezno ustanoviti revizijsko komisijo v primeru, če se na organiziranem trgu trguje z vrednostmi papirji te družbe ali če delavci
v njej v skladu z zakonom uveljavljajo svojo pravico do sodelovanja
v organih družbe (tretji odstavek 289. člena ZGD-1). V njej imajo
delavci svojega predstavnika, ki ga imenuje svet delavcev (peti odstavek 79. člena ZSDU). Pomembna je za čim učinkovitejši nadzor.
Komisija med drugim namreč opravlja tudi funkcijo nadzora v obsegu, kot ji ga dajejo zakon (prim. drugi odstavek 280. člena ZGD-1),
statut ali upravni odbor s sklepom na pomembnih področjih, kot sta
finančno področje in področje revidiranja.
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odbora v enotirnem sistemu upravljanja ni mogoče enačiti s
položajem in z vlogo nadzornega sveta v dvotirnem sistemu
upravljanja. Zato tudi participacije in vloge delavcev v nadzornem svetu ni mogoče enačiti s participacijo in vlogo delavcev
v upravnem odboru. Zatrjevanje pobudnikov in predlagatelja,
da je izpodbijana ureditev zato, ker različno ureja participacijo
delavcev v upravnem odboru in v nadzornem svetu, v neskladju
z drugim odstavkom 14. člena Ustave, je zato neutemeljeno.
15. Pobudnika in predlagatelj navedenega neskladja ne
morejo utemeljiti niti s sklicevanjem na prvotni predlog Direktive, v katerem naj bi bila enakovredno predlagana izbira bodisi
enotretjinskega do največ polovičnega delavskega predstavništva v nadzornem svetu bodisi enotretjinskega do največ
polovičnega delavskega predstavništva v upravnem odboru,
niti s sklicevanjem na 42. in 45. člen Uredbe, ki naj bi tako glede
sestave nadzornega sveta kakor tudi glede sestave upravnega
odbora evropske delniške družbe dopuščala možnost, da polovico članov enega ali drugega organa tvorijo predstavniki zaposlenih. Uredba in Direktiva se uporabljata za evropsko delniško
družbo (v nadaljevanju SE), ki je urejena tudi v ZGD‑1 in se
lahko ustanovi na ozemlju Skupnosti, pri tem pa so udeležene
članice (pravne osebe) iz različnih držav Skupnosti (prim. 1. in
2. člen Uredbe). S sprejetjem ZGD‑1 je bila Uredba vgrajena v
slovenski pravni red, zaradi delovanja SE pa sta bila celovito
urejena enotirni in dvotirni sistem upravljanja ne samo za SE,
pač pa tudi za domače delniške družbe. Člena Uredbe, na katera se sklicujejo pobudniki, pa ne urejata udeležbe delavcev
v nadzornem svetu oziroma v upravnem organu, pač pa zgolj
določata, kdo je lahko predsednik enega ali drugega organa v
primeru, če polovico članov imenujejo zaposleni. Ta možnost
je predvidena, če bi katera od članic SE že prej imela takšen
način sodelovanja delavcev v organih upravljanja, ki bi se nato
na podlagi sporazuma med predstavniki delavcev in vodstvi
družb, vključenih v SE, prenesel tudi v SE. Uredba v 19. točki
preambule določa, da pravila o udeležbi delavcev v SE ureja
Direktiva, pri čemer so ta pravila neločljivo dopolnilo Uredbe in
se morajo izvajati hkrati z njo. Kot izhaja iz 5. točke preambule,
pa Direktiva ne uveljavlja enotnega evropskega modela delavske udeležbe (s tem pa tudi ne višine udeležbe delavcev pri
upravljanju družb) zaradi velike raznolikosti pravil in praks, ki v
zvezi z načini delavske udeležbe obstajajo v državah članicah.
Direktiva ureja zgolj postopke oziroma pravila, na podlagi katerih se določi model delavske udeležbe v SE. Konkreten model
delavske soudeležbe je tako v veliki meri odvisen od tega, ali je
bilo in kako je bilo soodločanje urejeno v družbah, ki sodelujejo
pri njenem ustanavljanju (kar je v veliki meri povezano tudi z
zakonsko ureditvijo soodločanja v državi, v kateri ima udeležena družba sedež).11 Zato niti iz Direktive niti iz Uredbe ne
izhaja zahteva po ureditvi, za katero se zavzemajo pobudnika
in predlagatelj.
Presoja drugega odstavka 81. člena ZSDU
16. Tako v dvotirnem kakor tudi v enotirnem sistemu
upravljanja se po prvem in drugem odstavku 81. člena ZSDU
na predlog sveta delavcev imenuje delavski direktor. To možnost sodelovanja delavcev v organih družbe predvideva že
78. člen ZSDU. Prvi in drugi odstavek 81. člena ZSDU urejata
obvezno imenovanje delavskega direktorja oziroma izvršnega
direktorja izmed predstavnikov delavcev v upravnem odboru
(v nadaljevanju izvršni direktor za socialna in kadrovska vprašanja) v družbah, kjer je zaposlenih več kot 500 delavcev, tretji
odstavek istega člena pa omogoča imenovanje delavskega
direktorja oziroma izvršnega direktorja za socialna in kadrovska
vprašanja tudi v družbah, kjer je zaposlenih manjše število
delavcev, vendar le, če se tako dogovorita svet delavcev in
delodajalec. Delavski direktor oziroma izvršni direktor za socialna in kadrovska vprašanja se imenujeta na isti način, kot je
to določeno za imenovanje članov uprave (direktorjev) oziroma
11 D. Senčur-Peček, Sodelovanje delavcev pri upravljanju –
udeležba za evropsko delniško družbo, Podjetje in delo, št. 6–7/04,
str. 1479.
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izvršnih direktorjev, le da predlog za njuno imenovanje da svet
delavcev. V enotirnem sistemu se ta direktor imenuje vedno
izmed predstavnikov delavcev v upravnem odboru.
17. Po mnenju pobudnikov in predlagatelja naj bi bila
tudi ta ureditev v neskladju z drugim odstavkom 14. člena
Ustave, ker naj bi bili delavci v enotirnem sistemu z imenovanjem izvršnega direktorja za kadrovska in socialna vprašanja
izmed predstavnikov delavcev v upravnem odboru prikrajšani
pri participaciji v nadzornem delu upravnega odbora. S tem naj
bi bili postavljeni v slabši položaj v primerjavi z delavci v družbi
z dvotirnim sistemom upravljanja, kjer naj bi nadzorni svet z
imenovanjem delavskega direktorja ostal neokrnjen, s tem pa
tudi participacija delavcev pri nadzoru družbe.
18. Pobudnika in predlagatelj pri utemeljevanju zatrjevanega neskladja tako kot pri drugem odstavku 79. člena ZSDU
izhajajo iz primerjave položajev delavcev glede participacije
v organih družbe z enotirnim sistemom upravljanja s položaji
delavcev glede participacije v organih družbe z dvotirnim sistemom upravljanja. Tako v dvotirnem kakor tudi v enotirnem
sistemu upravljanja se torej na predlog sveta delavcev imenuje
delavski direktor, ki je v dvotirnem sistemu ohranil ta naziv, v
enotirnem sistemu pa se imenuje izvršni direktor (ker upravni
odbor imenuje izvršne direktorje). Njuna uvedba ima enak cilj:
sodelovanje v poslovodstvu družbe z namenom zastopanja in
predstavljanja interesov delavcev na kadrovskem in socialnem
področju (84. člen ZSDU). Kot je bilo povedano že v 14. točki
te obrazložitve, je organ poslovodenja v dvotirnem sistemu
uprava, ki jo imenuje nadzorni svet, v enotirnem sistemu pa to
funkcijo (poleg nadzora) opravlja upravni odbor, ki ga imenuje
skupščina družbe, upravni odbor pa lahko imenuje enega ali
več izvršnih direktorjev (prvi odstavek 290. člena ZGD‑1).
19. Kadar upravni odbor v enotirnem sistemu imenuje
izvršne direktorje, jih lahko izbere izmed članov upravnega
odbora ali pa izmed oseb, ki niso člani upravnega odbora (prvi
in tretji odstavek 290. člena ZGD‑1). Vendar pa mora izvršnega
direktorja za kadrovska in socialna vprašanja upravni odbor
izbrati izmed svojih članov, ki so predstavniki delavcev. Izvršni
direktor namreč ni organ delniške družbe, temveč je oseba, na
katero upravni odbor prenese določene naloge oziroma pristojnosti.12 Z imenovanjem za izvršnega direktorja ta oseba ostane
član upravnega odbora in v njem sodeluje pri nalogah, ki jih ta
odbor sicer ima. Če pa bi bil izvršni direktor za kadrovska in socialna vprašanja imenovan izmed nečlanov upravnega odbora
(izmed tretjih oseb), ne bi več šlo za sodelovanje delavcev v
organu poslovodenja, saj bi bile nanj prenesene zgolj določene
(zelo omejene) pristojnosti, vendar pa kot nečlan ne bi bil del
upravnega odbora in v njem ne bi mogel sodelovati. Zato in iz
razlogov, obrazloženih v 14. točki obrazložitve te odločbe, je
tudi zmotno prepričanje pobudnikov in predlagatelja, da imenovanje izvršnega direktorja za kadrovska in socialna vprašanja
izmed predstavnikov delavcev v upravnem odboru zmanjšuje
participacijo delavcev pri izvajanju nadzora, ker naj bi se v
primeru imenovanja izvršnih direktorjev upravni odbor delil na
upravo (izvršni direktorji) in nadzor (neizvršni direktorji). Glede
na navedeno tudi ni mogoče govoriti o neenakosti položajev
delavcev pri participaciji v organih družbe z enotirnim sistemom
upravljanja v primerjavi s položajem delavcev pri participaciji
v organih družbe v dvotirnem sistemu upravljanja, ki naj bi jo
povzročila izpodbijana določba. Zato izpodbijana ureditev ni v
neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave.
Presoja 84.a člena ZSDU
20. Člen 84a ZSDU določa, da majhne družbe, kakor jih
določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, niso zavezane k
uporabi določb petega poglavja ZSDU, ki se nanašajo na sodelovanje delavcev v organih družbe. Pobudniki zatrjujejo, da
se s tem nedopustno omejuje pravica do sodelovanja delavcev
pri upravljanju v gospodarskih organizacijah iz 75. člena Ustave, za kar naj ne bi bilo razlogov glede na to, da ZGD‑1 ureja
12 B. Bratina, Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah
(2. Knjiga), GV Založba, Ljubljana 2007, str. 290.
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obvezno oblikovanje upravnih odborov in nadzornih svetov v
vseh družbah, ne glede na njihovo velikost.
21. Ustava v 75. členu zagotavlja delavcem pravico do
sodelovanja pri upravljanju v gospodarskih organizacijah.13
Pri tem pooblašča zakonodajalca, da z zakonom določi način
uresničevanja te pravice in pogoje, pod katerimi se uresničuje.
Način in pogoje za sodelovanje delavcev pri upravljanju ureja
ZSDU, in sicer pri upravljanju gospodarskih družb ne glede
na obliko lastnine, samostojnih podjetnikov z najmanj 50 delavci in zadrug (prvi odstavek 1. člena). Ustavno sodišče je
že v odločbi št. U‑I‑302/97 z dne 15. 6. 2000 (Uradni list RS,
št. 61/2000 in OdlUS IX, 158) pojasnilo, da ima zakonodajalec
pri izbiri načinov sodelovanja delavcev pri upravljanju široko
polje proste presoje. ZSDU tako predvideva več načinov sodelovanja delavcev pri upravljanju, in sicer prek sveta delavcev ali
delavskega zaupnika, zbora delavcev in predstavnika delavcev
v organih družbe (3. člen ZSDU), z dogovorom med svetom
delavcev in delodajalcem pa se lahko določijo tudi drugi načini
sodelovanja delavcev pri upravljanju (prvi odstavek 5. člena
ZSDU). Sodelovanje delavcev v organih družbe je torej eden
od načinov izvrševanja pravice iz 75. člena Ustave (drugi odstavek 15. člena Ustave).
22. Izpodbijana določba zavezuje k sodelovanju delavcev
v organih družbe zgolj srednje in velike družbe, ne pa majhnih
družb, kakor jih ureja ZGD‑1. To pomeni, da predstavniki delavcev v organih majhne družbe niso obvezni, družba pa se še
vedno lahko odloči za tovrstno sodelovanje delavcev pri upravljanju družbe. Navedena določba torej dopušča, da tudi majhne družbe delavcem omogočijo tak način sodelovanja in jih iz
tega načina izvrševanja pravice do sodelovanja pri upravljanju
v gospodarskih organizacijah ni izvzela. Vendar pa ti delavci s
tem iz sodelovanja pri upravljanju, kot ga zagotavlja 75. člen
Ustave, niso izključeni, saj ZSDU omogoča njihovo sodelovanje
na druge načine (zbor delavcev, delavski zaupnik, po dogovoru
med zborom delavcev in delodajalcem pa tudi drugi načini sodelovanja). To pa pomeni, da bi bila zakonska ureditev tudi, če
ZSDU sodelovanja delavcev v organih družbe ne bi predvidel
kot posebnega načina sodelovanja delavcev pri upravljanju,
skladna s 75. členom Ustave.14 Ustava namreč vsem delavcem
to pravico zgolj zagotavlja, na kakšen način se jim bo zagotovila, pa je prepuščeno zakonodajalcu. Glede na navedeno
izpodbijana ureditev ne pomeni posega v pravico iz 75. člena
Ustave, temveč način izvrševanja te človekove pravice (drugi
odstavek 15. člena Ustave). Ustavnosodna presoja zakonske
ureditve, ki po vsebini ne pomeni omejitve posamezne človekove pravice, temveč le določitev načina njenega uresničevanja,
je nujno zadržana. Ustavno sodišče lahko v tem okviru praviloma preizkuša le, ali ji je mogoče odreči razumnost.
23. Kot izhaja iz izpodbijanega člena, so majhne družbe
po ZSDU družbe, kot jih določba zakon, ki ureja gospodarske
družbe, torej ZGD‑1. V tretjem odstavku 55. člena ta zakon določa, da je majhna družba (ne glede na organizacijsko obliko)
družba, ki ni mikro družba15 in ki izpolnjuje vsaj dve od meril,
naštetih v navedeni določbi (povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 7.300.000 EUR, in vrednost aktive ne presega 3.650.000
EUR). Določbi četrtega in petega odstavka 55. člena ZGD‑1
pa določata merila za srednjo in veliko družbo. Majhne družbe
so za vsak gospodarski sistem države izjemnega pomena, saj
njihovo oblikovanje opravlja pozitivni proces decentralizacije
13 Ta pravica sodi po svoji naravi v okvire norm o človekovih
pravicah, ki morajo biti zagotovljene vsem in ki terjajo posebno
intenzivno pravno varstvo (L. Šturm, Komentar Ustave Republike
Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije,
2002, str. 744).
14 Prim. že cit. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-302/97.
15 Drugi odstavek 55. člena ZGD-1 kot mikro družbo opredeljuje družbo, ki izpolnjuje vsaj dve od naslednjih meril: povprečno
število delavcev v poslovnem letu ne presega deset, čisti prihodki
od prodaje ne presegajo 2.000.000 eurov, in vrednost aktive ne
presega 2.000.000 eurov.
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gospodarskega sistema, kar nujno vpliva tudi na decentralizacijo v sferi politike,16 imajo ključno vlogo v gospodarstvu in so
vir zaposlovanja, poslovnih idej in glavni ustvarjalci inovacij ter
socialne (družbene) in lokalne integracije.17 So zelo fleksibilne
in se prilagajajo individualnim potrebam fizičnih in pravnih subjektov. Veliko večjo pozornost posvečajo človeškemu kapitalu
(dobrim sodelavcem) kot večje družbe,18 njihovo delovanje največkrat temelji na sodelovanju z velikimi sistemi, saj pokrivajo
določena področja, ki so specifična in ki jih lahko opravljajo le
majhna podjetja. So najbolj dinamičen, hkrati pa zaradi svoje
majhnosti najbolj ranljiv segment gospodarstva. Upravljanje
in vodenje teh družb je enostavnejše, ker so proizvodni oziroma storitveni procesi enostavnejši, obseg delovanja manjši,
področje delovanja specializirano, kar pomeni tudi manj poslovnih partnerjev, manj zaposlenih, manj administrativnega
dela (kadrovanje, računovodstvo, knjigovodstvo). Zato in zaradi
manjših stroškov se morajo naloge z različnih delovnih področij
združevati v eni osebi. To pomeni, da en zaposleni lahko pokriva več področij, kar pa v večjih gospodarskih sistemih, kjer
so procesi kompleksni, ni mogoče. Zato je v majhnih družbah
več sodelovanja med zaposlenimi in s tem več povezanosti.
To zaposlenim omogoča tudi veliko večji pregled in nadzor nad
poslovanjem družbe kot v večjih sistemih, še posebej pa zato,
ker je zaradi majhnosti sistema (manjšega števila zaposlenih in
bolj poenostavljenih procesov) neizogibno tesnejše tudi njihovo
sodelovanje z organi družbe. S tem so večje tudi možnosti zaposlenih, da v okviru tega sodelovanja v zvezi z izpolnjevanjem
svojih delovnih nalog neposredno sodelujejo pri upravljanju
družbe. To je razumen razlog za to, da zakonodajalec majhnih
družb ni zavezal k upoštevanju določb ZSDU o sodelovanju
delavcev v organih družb in jim je dal zgolj možnost, da same
odločijo, ali bodo ta način sodelovanja delavcev pri upravljanju
družbe uporabile ali ne. Tudi če se družba ne odloči za tak
način sodelovanja delavcev, pa ZSDU omogoča zaposlenim v
teh družbah sodelovanje na druge, že navedene načine, ki so
v tako majhnih sistemih tudi iz že navedenih razlogov dovolj
učinkoviti. Glede na navedeno izpodbijana zakonska ureditev
ni v neskladju s 75. členom Ustave.
24. Pobudniki in predlagatelj zatrjujejo, da je izpodbijana
ureditev v neskladju tudi z drugim odstavkom 14. člena Ustave,
ki določa, da so pred zakonom vsi enaki. Iz prejšnje točke obrazložitve izhaja, da majhnih družb zaradi njihovih posebnosti ni
mogoče enačiti s srednjimi oziroma z velikimi družbami. Poleg
teh posebnosti pa so zaradi svoje majhnosti te družbe izpostavljene večjim tveganjem. Med njimi je namreč pomembna
razlika v tržni in ekonomski moči.19 V primerjavi s srednjimi in
velikimi družbami so namreč manj konkurenčne in izpostavljene
različnim posrednikom, ki jim zaračunavajo svoj del stroškov,20
poleg tega pa so tudi šibkejše pogodbene stranke.21 Običajno
imajo manjše možnosti za pridobitev finančnih sredstev iz novih, zunanjih virov financiranja kot večje družbe, oziroma imajo
možnosti za njihovo pridobitev pod slabšimi pogoji.22 Za banke
to področje namreč pomeni preveč tvegano področje naložb,23
zato v primeru najetja posojila plačujejo vedno višje obresti od
večjih družb, od njih pa se zahtevajo tudi večja zavarovanja
teh kreditov. Zato se večinoma financirajo iz lastnih sredstev,
to financiranje pa je vezano na lastno uspešnost, ustvarjanje
denarnega toka, kakovost lastnih naložb in njihovo upravljanje.
16 Š. Ivanjko, Večjo pozornost malim družbam, Pravna praksa
št. 376/97, str. 5.
17 M. Coronna, Konkurenčno pravo EU in mala in srednja
podjetja, Podjetje in delo, št. 5/02, str. 745.
18 Š. Ivanjko, zgoraj cit. članek, str. 6.
19 A. Berk, Zakaj se zakon o finančnem poslovanju ni posrečil?, Gospodarski vestnik, št. 50/02, str. 78.
20 Š. Ivanjko, zgoraj cit. članek, str. 6.
21 A. Berk, zgoraj cit. članek, str. 78.
22 A. Berk, zgoraj cit. članek, str. 77.
23 M. Bajec, Tvegani kapital je pomemben vir financiranja
podjetniških priložnosti, Gospodarski vestnik, št. 14/98, str. 83.
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Pri svojem poslovanju, naložbah in načrtovanih projektih so
zato prisiljene delovati z večjo skrbnostjo in premišljenostjo ter
biti še posebej pozorne na stroške. Določenih stroškov, ki jih
večje družbe z lahkoto prenesejo, si ne morejo privoščiti.24 V
ta namen je pri tem nujno treba tudi zmanjšati različne administrativne postopke in jih racionalizirati.25 Položaj majhnih družb
torej ni primerljiv s položajema srednjih in velikih družb, zato
tudi niso primerljivi položaji zaposlenih v navedenih družbah.
Pri razmejitvi med menedžersko odgovornostjo in kapitalsko
odgovornostjo na eni strani in delavsko participacijo na drugi
strani je namreč v tržnih ekonomijah treba nujno upoštevati
tudi pravice lastnika in njegovih tveganj.26 Ker torej ne gre za
enake položaje, izpodbijana ureditev ni v neskladju z drugim
odstavkom 14. člena Ustave.
25. Izpodbijana ureditev naj bi tudi posegla v že pridobljene pravice tistih delavcev v majhnih družbah, ki so po prejšnji
ureditvi v skladu z 261. členom ZGD obvezno imele nadzorni
svet, v katerem so morali biti delavski predstavniki. ZSDU naj
v 81.a členu ne bi več zagotavljal sodelovanja delavcev v organih majhnih družb. V tem delu je zakonodajalec s spremembo
zakonske ureditve posegel v načelo varstva zaupanja v pravo
iz 2. člena Ustave. Vendar pa se obseg pravic, določen z zakonom, lahko tudi zmanjša, seveda z veljavnostjo za naprej,
za kar mora imeti zakonodajalec razumen razlog, utemeljen v
prevladujočem javnem interesu. Razlogi za takšno ureditev so
po oceni Ustavnega sodišča pomembnost majhnih družb za
nacionalni gospodarski sistem in posebnosti teh družb, kar je
pojasnjeno že v 23. in 24. točki obrazložitve. Zato izpodbijana
ureditev ni v neskladju z 2. členom Ustave.
Presoja 1. člena ZSDU v delu, ki se nanaša na samostojne podjetnike posameznike z najmanj petdeset delavci
26. Prvi odstavek 1. člena ZSDU določa, da ta zakon določa načine in pogoje za sodelovanje delavcev pri upravljanju
gospodarskih družb ne glede na obliko lastnine, samostojnih
podjetnikov posameznikov (v nadaljevanju podjetniki) z najmanj petdeset delavci in zadrug. To pa pomeni, da ZSDU za
podjetnike, ki imajo manj kot petdeset delavcev, ne velja. Pobudnika in predlagatelj zatrjujejo neskladje izpodbijane ureditve
s pravico do enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena
Ustave), ker naj bi bili zaposleni pri podjetniku z manj kot petdeset delavci obravnavani drugače od zaposlenih v gospodarskih
družbah, postavljeni pa naj bi bili tudi v slabši položaj od delavcev, zaposlenih pri podjetnikih z več kot petdeset delavci, za
kar pa naj ne bi bilo nobenega razumnega razloga. Izpodbijana
ureditev pa naj bi bila tudi v neskladju z Direktivo 2002/14/ES
o obveščanju in posvetovanju z delavci, ki naj bi veljala za vsa
podjetja in naj ne bi dopuščala diskriminacije delavcev glede na
konkretno obliko opravljanja gospodarske dejavnosti in glede
na število delavcev.
27. Položaj zaposlenih pri podjetniku pobudniki primerjajo s položajem zaposlenih v družbah, vendar pa tudi v tem
primeru ne gre za primerljive položaje, ker položaj podjetnika ni
primerljiv s položajem družbe. Pri tem je treba izhajati iz same
pravne narave enega in drugega gospodarskega subjekta.
Tako kot podjetnik je tudi družba pravnoorganizacijska oblika
opravljanja gospodarskega podjema, vendar pa je bistvena
razlika med njima v tem, da je podjetnik fizična oseba (šesti
odstavek 3. člena ZGD‑1) in nima lastnosti pravne osebe. To
pa pomeni, da pravnoorganizacijska oblika podjetnika nima
24 Večja podjetja imajo tudi dolgoročnejše brezplačno financiranje do dobaviteljev – počasnejše plačevanje obveznosti do dobaviteljev, saj svojo pogajalsko moč uporabljajo pri iskanju, izboru
dobaviteljev in doseganju boljših plačilnih možnosti. V primerih
zamude plačil njihovih kupcev pa relativno lažje premostijo težave in izpade plačil kupcev. Manjša podjetja, ki so v velikem delu
podizvajalci, pa takšnih možnosti nimajo (A. Berk, že zgoraj cit.
članek, str. 78).
25 Š. Ivanjko, zgoraj cit. članek, str. 6.
26 D. Mežnar, Delavska participacija po ukinitvi samoupravljanja, Gospodarski vestnik, št. 35/91, str. 63.
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lastne pravne subjektivitete, ki bi bila ločena od nosilca tega
podjema, tj. podjetnika kot fizične osebe. Zato za obveznosti,
ki nastanejo pri opravljanju podjetniške dejavnosti, na podlagi
prvega odstavka 7. člena ZGD‑1 odgovarja podjetnik (nosilec
podjema) kot fizična oseba z vsem svojim premoženjem, tj. s
premoženjem, ki je stvarna podlaga (materialni substrat) opravljanja gospodarskega podjema, kakor tudi s svojim osebnim
premoženjem, namenjenim zadovoljevanju osebnih potreb.27
Podjetnik je tako od svoje dejavnosti eksistenčno odvisen,28 s
tem pa tudi njegovi družinski člani, ki jih je po zakonu dolžan
preživljati. Zato opravljanje gospodarskega podjema zanj pomeni večje tveganje kot za družbo. Družba kot pravna oseba
sicer za svoje obveznosti tako kot podjetnik odgovarja z vsem
svojim premoženjem (prvi odstavek 7. člena ZGD‑1), vendar
pa ima samostojno pravno subjektiviteto. Družbeniki za njene
obveznosti ne odgovarjajo oziroma v primeru osebnih družb
odgovarjajo solidarno z vsem svojim premoženjem, vendar je
njihova odgovornost subsidiarna. To pomeni, da upniki lahko
zahtevajo plačilo od družbenikov šele, če so ga pred tem
neuspešno uveljavljali zoper družbo (prim. 100. člen ZGD‑1
– družba z neomejeno odgovornostjo). Različnost položajev
podjetnika in družbe pa je vidna tudi pri ureditvi njunega stečaja. V stečajno maso gre vse premoženje družbe, iz tega
premoženja se sorazmerno poplačajo vsi upniki, ki jim je v stečajnem postopku terjatev priznana. Z zaključkom stečaja pravna oseba preneha obstajati, ker se izbriše iz sodnega registra,
družbeniki pa pri tem niso ogroženi, ker za v stečaju neplačani
del obveznosti družbe ne odgovarjajo. Zakonodajalec pa je
zaradi različnosti položajev drugače uredil stečaj podjetnika, za
katerega se uporabljajo posebne določbe Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07 – v nadaljevanju ZFPPIPP) o
osebnem stečaju, ki veljajo za izvedbo stečaja nad premoženjem fizične osebe. Z začetkom postopka osebnega stečaja
stečajnemu dolžniku preneha status podjetnika (prvi odstavek
387. člena ZFPPIPP), obstaja pa naprej kot fizična oseba. Sam
stečaj ga lahko popolnoma izčrpa in eksistenčno ogrozi skupaj
z družinskimi člani, ki jih je dolžan preživljati, glede na to, da
je njihovo preživljanje odvisno od podjetnikove dejavnosti, v
stečajno maso pa gre vse premoženje, ki ga je podjetnik imel
ob začetku postopka, razen če je izvzeto iz izvršbe po določbah
Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – ur.
p. b. in nasl.).29 Položajev družbe in podjetnika tako ni mogoče
enačiti, zato tudi ni mogoče enačiti položaja zaposlenih pri sodelovanju pri upravljanju v družbi s tem položajem zaposlenih
pri podjetniku. Kot je bilo že povedano v 24. točki obrazložitve
te odločbe, je treba pri razmejitvi med menedžersko odgovornostjo in kapitalsko odgovornostjo na eni strani in delavsko
participacijo na drugi strani v tržnih ekonomijah upoštevati
pravice lastnika in njegovih tveganj. Zato v okviru sodelovanja pri upravljanju tudi ni mogoče enačiti položaja zaposlenih
pri podjetniku z več kot petdeset zaposlenimi s položajem in
vlogo zaposlenih pri podjetniku z manj kot 50 zaposlenimi.
Tudi za položaj majhnih podjetnikov so namreč podobno kot
za majhne družbe (s to razliko, da gre za fizične osebe, ki so
podvržene še dodatnim tveganjem) značilne posebnosti in s
tem povezana večja tveganja30 (kot so obrazloženi v 23. in
27 N. Plavšak, Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (1. knjiga), GV Založba, Ljubljana 2006, str. 156.
28 Osnovne življenjske potrebe si zagotavlja s prejemki iz
naslova poslovanja, ti prejemki pa so tudi glavni vir preživljanja
tako podjetnika kot oseb, ki jih je po zakonu dolžan preživljati (M.
Jan, Omejitev izvršbe na premoženje samostojnega podjetnika
posameznika, Pravna praksa, št. 28/04, str. 11).
29 Š. Ivanjko, Insolvenčno pravo in osebni stečaj, Podjetje in
delo, št. 6–7/07, str. 1170.
30 Zaradi izjemnega pomena majhnih podjetnikov/družb za
obstoj nacionalnega gospodarstva in njihovega posebnega položaja glede na velikost je tudi v javnem interesu, da se njihov razvoj
in konkurenčnost vzpodbuja z odpravo določenih administrativnih,
finančnih ali pravnih omejitev, ki sicer veljajo za večja podjetja.
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24. točki obrazložitve), ki se jim večji podjetniki zaradi velikosti
in drugačne strukture ter organizacije uspešno izogibajo. Ker
torej v okviru sodelovanja pri upravljanju položaja zaposlenih v
družbi ni mogoče primerjati s položajem zaposlenih pri podjetniku niti položaja zaposlenih pri podjetniku z manj kot petdeset
zaposlenimi s položajem zaposlenih pri podjetniku z več kot
petdeset zaposlenimi, izpodbijana ureditev ni v neskladju z
drugim odstavkom 14. člena Ustave.
28. Pobudnika in predlagatelj zatrjujejo, da je izpodbijana ureditev zaradi omejitve glede na število delavcev pri
podjetniku tudi v neskladju z Direktivo 2002/14/ES z dne
11. 3. 2002 o določitvi okvira za obveščanje in posvetovanje
z delavci v Evropski skupnosti, ker naj bi direktiva zahtevala
enako obravnavanje delavcev v vseh oblikah podjetij in naj
ne bi dopuščala diskriminacije glede na konkretno obliko
opravljanja gospodarske dejavnosti. Očitki ne držijo. Direktiva v nasprotju s trditvami pobudnikov in predlagatelja zaradi
pomena majhnih in srednjih podjetij za nacionalno in evropsko
gospodarstvo (zavedajoč se njihovega posebnega položaja)
v 19. točki preambule omejuje svojo veljavnost na podjetja,
ki zaposlujejo najmanj petdeset delavcev, ali na obrate, ki
zaposlujejo najmanj dvajset delavcev – zaradi izogibanja administrativnim, finančnim ali pravnim omejitvam, ki bi ovirale
ustanavljanje in razvoj teh podjetij.
29. Ustavno sodišče ponovno poudarja, da tako navedena
direktiva kakor tudi Direktiva in Uredba zaradi velike raznolikosti
pravil in praks, ki v zvezi z načini delavske udeležbe obstajajo
v državah članicah, ne določajo enotnega evropskega modela
delavske udeležbe in ne postavljajo konkretnih zahtev v zvezi z
ureditvijo participacije delavcev pri upravljanju družb. Glede na
to so konkretni modeli delavske soudeležbe v družbah v posameznih državah različni, pri čemer je ureditev v ZSDU povsem
primerljiva z ureditvami v drugih državah članicah oziroma je
v določenih segmentih (npr. sodelovanje delavcev v organih
družb) za delavce celo ugodnejša.31
Presoja drugega odstavka 12. člena in 67. člena
ZSDU
30. Ustava v 75. členu zagotavlja pravico delavcev do
sodelovanja pri upravljanju v gospodarskih organizacijah in zavodih. Za ureditev načinov in pogojev, pod katerimi sodelujejo
delavci pri upravljanju, pooblašča zakonodajalca. To pomeni,
da ima zakonodajalec pri izbiri načinov sodelovanja delavcev
pri upravljanju široko polje proste presoje. Z vidika te ustavne
pravice je torej bistveno, da mora biti sodelovanje pri upravljanju delavcem omogočeno, v kakšni obliki oziroma na kakšen
način, pa je prepuščeno presoji zakonodajalca (tako Ustavno
sodišče npr. že v odločbi št. U‑I‑104/92 z dne 7. 7. 1994, Uradni
list RS, št. 45/94 in OdlUS III, 86).
31. Drugi odstavek 12. člena ZSDU določa, da direktor,
delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v skladu z
72. členom ZDR, ter prokuristi nimajo pravice voliti predstavnikov v svet delavcev. Člen 72 ZDR določa vsebino pogodbe
o zaposlitvi s poslovodnimi osebami.32 Katere osebe imajo
status poslovodnih oseb, urejajo predpisi s področja statusnega prava. Za poslovodne osebe se štejejo tiste osebe,
ki so po statusnopravnih predpisih ali po aktih pravne osebe
pooblaščene, da vodijo njene posle. Člen 72 ZDR se nanaša
samo na poslovodne osebe in prokuriste, zaradi česar sta
31 Ta ocena izhaja iz primerjalnopravne analize, objavljene v
Poročevalcu DZ, št. 105/06, str. 7–9.
32 Člen 72 ZDR določa: »Če poslovodna oseba ali prokurist
sklepa pogodbo o zaposlitvi, lahko v pogodbi o zaposlitvi stranki ne
glede na drugi odstavek 7. člena tega zakona drugače uredita pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi s:
- pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas,
- delovnim časom,
- zagotavljanjem odmorov in počitkov,
- plačilom za delo,
- disciplinsko odgovornostjo,
- prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.«
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pogodbeni stranki pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi v tem
primeru omejeni z minimalnimi delovnopravnimi normami in
ne moreta drugače urejati pogojev dela ali vprašanj glede
prenehanja pogodbe o zaposlitvi, kot to ureja zakon.33 Glede
na navedeno iz izpodbijane določbe jasno izhaja, da zaradi konflikta interesov med poslovodnimi osebami družbe in
delavci nimajo pravice voliti predstavnikov v svet delavcev
le tiste osebe, ki so pooblaščene za vodenje poslov in torej
nimajo statusa delavca v klasičnem delovnopravnem pomenu
besede. Člen 75 Ustave pa pravico do sodelovanja pri upravljanju, ki se v tem primeru uresničuje prek sveta delavcev,
zagotavlja le delavcem. Zato drugi odstavek 12. člena ZSDU
ni v neskladju s 75. členom Ustave. Zgolj domnevanje predlagatelja in pobudnikov, da je praksa sklepanja pogodb iz
72. člena ZDR zaradi nejasnosti te določbe različna, kar naj
bi pripeljalo do neustreznega zagotavljanja aktivne in pasivne volilne pravice v svet delavcev, pa tudi ne more utemeljiti
zatrjevanega neskladja.
32. Člen 67 ZSDU določa, da članu sveta delavcev ni
mogoče znižati plače ali proti njemu začeti disciplinskega
ali odškodninskega postopka ali ga kako drugače spravljati
v manj ugoden ali podrejen položaj, če ravna v skladu z
zakonom, s kolektivno pogodbo in s pogodbo o zaposlitvi.
Predlagatelj in pobudnika menijo, da je izpodbijana določba
v neskladju s 1. členom Konvencije MOD št. 135, po katerem
morajo biti predstavniki delavcev v podjetju učinkovito zavarovani pred vsakim postopkom, ki bi bil zanje škodljiv, kamor
spada tudi odpuščanje zaradi njihovega statusa ali aktivnosti
kot predstavnikov delavcev ali zaradi članstva v sindikatu ali
zaradi udeležbe v sindikalnih aktivnostih, če ravnajo v skladu
z zakoni, s kolektivnimi pogodbami ali z drugimi skupno dogovorjenimi sporazumi. V skladu s 6. členom te konvencije se
njena uporaba lahko zagotovi z državnimi zakoni ali s predpisi
ali s kolektivnimi pogodbami ali kako drugače v skladu z državno prakso. Glede vsebine navedena konvencija določa, da
je treba delavskim predstavnikom v podjetju zagotoviti učinkovito pravno varstvo pred vsakim, zanje neugodnim ravnanjem
vodstva organizacije. Konvencija posebej omenja obveznost
varovanja delavskih predstavnikov pred odpovedjo, ki pa je
dvakrat omejeno. Prva, vsebinska omejitev tega varstva je
v tem, da ga je mogoče uveljavljati le, če gre za odpoved
pogodbe o zaposlitvi zaradi njihovega »predstavniškega statusa ali aktivnosti«. Druga omejitev pravnega varstva pa je s
konvencijo opredeljena kot opozorilo, da varstvo ne velja, če
bi delavski predstavniki ali sindikati pri uresničevanju svojih
koalicijskih pravic kršili pravne norme ali obveznosti, ki jih
zavezujejo.34
33. V slovenski zakonodaji je posebno varstvo pred
odpovedjo pogodbe o zaposlitvi za voljene in sindikalne
delavske predstavnike enotno urejeno v 113. členu ZDR,
vprašanje varstva delavskih predstavnikov pred drugimi neutemeljenimi posegi pa ureja 67. člen ZSDU. Tako prvi odstavek 113. člena ZDR določa, da delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi članu sveta delavcev, delavskemu
zaupniku, članu nadzornega sveta, ki predstavlja delavce,
predstavniku delavcev v svetu zavoda ter imenovanemu ali
voljenemu sindikalnemu zaupniku, brez soglasja organa,
katerega član je, ali sindikata, če ravna v skladu z zakonom,
s kolektivno pogodbo in s pogodbo o zaposlitvi, razen če
v primeru poslovnega razloga odkloni ponujeno ustrezno
zaposlitev ali če gre za odpoved v postopku prenehanja
delodajalca. Bistvo posebnega varstva po tem členu je torej
tudi obveznost delodajalca, da pred odpovedjo pridobi od
organa ali sindikata, katerega član je delavski predstavnik,
33 B. Kresal in drugi, Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem in stvarnim kazalom, Primath, Ljubljana, 2002, str. 265.
34 J. Novak in drugi, Konvencije Mednarodne organizacije
dela s komentarjem, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v
Ljubljani, GV Založba, Ljubljana, 2006, str. 64.
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predhodno soglasje. Ta določba se nanaša na vse delavske
predstavnike, ne glede na obliko sodelovanja pri upravljanju, in ureja varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.
Ureditev iz 67. člena ZSDU pa je ožja, saj velja le za člane
sveta delavcev kot ene od oblik sodelovanja pri upravljanju,
in dopolnjuje 113. člen ZDR v tem smislu, da določa tudi
druge oblike varstva (poleg varstva pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi) delavskih predstavnikov. Opisana ureditev
zadošča zahtevam iz citirane konvencije. Zato nestrinjanje
predlagatelja in pobudnikov s takšno ureditvijo oziroma zavzemanje za drugačno ureditev, ki bi bila podobna prvotni
ureditvi iz 67. člena ZSDU, ne more utemeljiti zatrjevanega
neskladja 67. člena ZSDU35 s 1. členom Konvencije MOD
št. 135. Ureditev posebnega varstva delavskih predstavnikov pomeni del ureditve pravice do soupravljanja. Gre le za
vprašanje primernosti zakonske ureditve, ki pa je na podlagi
75. člena Ustave prepuščena zakonodajalcu.
34. Glede na navedeno izpodbijana zakonska ureditev
ni v neskladju z 2. členom, z drugim odstavkom 14. člena in s
75. členom Ustave ter s Konvencijo MOD št. 135.
C.
35. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena in (drugega ter četrtega odstavka) 25. člena ZUstS
v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnica in sodniki dr.
Mitja Deisinger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo
soglasno, razen glede prvega odstavka 1. člena Zakona o
sodelovanju delavcev pri upravljanju, v katerem je odločbo
sprejelo s petimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Mozetič in Ribičič.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

35 Člen 67 ZSDU je pred spremembo z ZSDU-B določal, da
člana sveta delavcev v času opravljanja njegove funkcije ni mogoče
prerazporediti brez soglasja sveta delavcev na drugo delovno mesto ali k drugemu delodajalcu ali uvrstiti med presežke delavcev, če
ravna v skladu z zakoni, s kolektivnimi pogodbami in z dogovorom
po tem zakonu. Članu sveta delavcev, ob pogojih iz prejšnjega
odstavka, ni mogoče znižati plače, proti njemu začeti disciplinskega
ali odškodninskega postopka ali ga kako drugače postavljati v manj
ugoden oziroma podrejen položaj.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
949.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
februar 2009

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, februar 2009
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih na domačem trgu februarja 2009 v primerjavi
z januarjem 2009 je bil 0,002.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca februarja
2009 je bil –0,002.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca februarja 2009 je bil –0,001.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu februarja 2009 v primerjavi z istim
mesecem prejšnjega leta je bil 0,012.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin februarja 2009 v primerjavi z januarjem 2009 je bil 0,005.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do februarja 2009 je bil 0,001.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do februarja 2009 je bil 0,000.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin februarja 2009
v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,021.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do februarja 2009 v primerjavi s povprečjem
leta 2008 je bil –0,006.
Št. 9621-59/2009/3
Ljubljana, dne 20. marca 2009
EVA 2009-1522-0008
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE
BISTRICA OB SOTLI
950.

Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli
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,
127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 15. člena Statuta Občine
Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 17. redni seji dne 12. 3. 2009 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Bistrica ob Sotli
za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Bistrica ob Sotli 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
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A.

I.
70

71

72

74

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

Proračun
leta 2009
2.438.940
1.240.138
1.157.071
1.038.173
71.857
47.041
83.067
21.781
517
816
8.375
51.578
270.543
30.543
0
240.000
928.259
313.403

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
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
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
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
75 Prejeta vračila danih posojil
75 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

614.856
2.467.588
494.500
157.780
23.516
276.401
16.803
20.000
592.365
24.298
342.821
47.880
177.366
0
1.351.913
1.351.913
28.810
7.752
21.058
–28.648

0
0

0
0

0
0

14.803
14.803
14.803

Stran

3048 /

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.) ‑ ali 0 ali +
NETO ZADOLŽEVANJE(VII.‑VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA

X.
XI.

Št.

23 / 27. 3. 2009

Uradni list Republike Slovenije

–43.451
–14.803
28.648
43.451

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 podkonte, 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 Bistrica ob Sotli.
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)

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, 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)
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.
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

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
– okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za
katere se pobirajo.

Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini
10.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 eurov
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

5. člen

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

(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) med na
primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik
neposrednega uporabnika župan občine.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
6. člen
(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.
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 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.

(proračunski skladi)

9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 417,00 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 in
daje poroštva v skladu z veljavno zakonodajo.
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)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina) se lahko zadolžujejo do zakonsko dovoljenih
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obsegov le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju in izdaji poroštev odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen

Št.

952.

13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2009-17-01
Bistrica ob Sotli, dne 12. marca 2009
Župan
Občina Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

951.

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
»Pomoč družini na domu«
I.
Občina Bistrica ob Sotli daje soglasje k ceni socialno
varstvene storitve »Pomoč družini na domu«.
Cena storitve »Pomoč družini na domu« znaša v letu
2009 16,73 EUR na efektivno uro.
Občina Bistrica ob Sotli subvencionira iz proračunskih
sredstev uporabnikom storitve »Pomoč družini na domu« 11,73
EUR na efektivno uro.
Po odbiti subvenciji znaša cena socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za uporabnike 5,00 EUR na
efektivno uro.
II.
Cene začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
III.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o
soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na
domu«, objavljen v Uradnem listu RS, št. 47/08, z dne 16. 5.
2008.
Št. 032-0001/2009-17-02
Bistrica ob Sotli, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

3049

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
v splošni rabi

SKLEP
I.
Na zemljišču parc. št. 1252/3, vl. št. 438, k.o. Trebče, se
ukine status javnega dobra v splošni rabi.
II.
Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Bistrica ob Sotli.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2009-17-03
Bistrica ob Sotli, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene
storitve »Pomoč družini na domu«

Na podlagi 37. in 38. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 87/06, 127/06, 8/07) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob
Sotli (Uradni list RS, št. 12/09) je Občinski svet Občine Bistrica
ob Sotli na 17. redni seji dne 12. 3. 2009 sprejel

Stran

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli
(Uradni list RS, št. 12/09) je občinski svet na 17. redni seji dne
12. 3. 2009 sprejel naslednji

(začasno financiranje v letu 2010)
V obdobju začasnega financiranja Občine Bistrica ob Sotli
v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
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953.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
v splošni rabi

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli
(Uradni list RS, št. 12/09) je občinski svet na 17. redni seji dne
12. 3. 2009 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Na zemljišču parc. št. 1146/5, 1160/3, 1160/4, vl. št. 651,
k.o. Kunšperk, se ukine status javnega dobra v splošni rabi.
II.
Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Bistrica ob Sotli.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2009-17-03
Bistrica ob Sotli, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

BREŽICE
954.

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o
določitvi cen storitev za programe v vrtcih
Občine Brežice

Na podlagi 28. in 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt‑UPB2,
Uradni list RS, št. 100/05, 25/08), Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

Stran
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(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 19. člena Statuta
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09) je Občinski svet Občine Brežice na 18. seji dne 16. 3. 2009 sprejel

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen
storitev za programe v vrtcih Občine Brežice
1.
Spremeni se 1. točka Sklepa o določitvi cen storitev za
program v vrtcih Občine Brežice (Uradni list RS, št. 56/08) (v
nadaljevanju: sklep), ki se sedaj glasi:
»Potrdijo se naslednje cene storitev programov:
EUR
472,62
398,90
334,67
332,31
1.297,15
«

Dnevni I. starostna skupina
Dnevni kombinirani in 3–4 let
Dnevni II. starostna skupina
Pol dnevni
Razvojni oddelek

2.
Doda se 1.a točka sklepa, ki se glasi:
»Stroški živil za prehrano otrok v vrtcih Občine Brežice
znašajo 36,99 EUR na mesec.«
3.
Vsa ostala določila ostanejo nespremenjena.
4.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati 1. 4. 2009.
Št. 602-9/2009
Brežice, dne 16. marca 2009
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

GORNJI PETROVCI
955.

2. člen
Center za socialno delo bo za potrebe Občine Gornji Petrovci opravljal strokovna dela in naloge na področju:
– osnovno zdravstveno zavarovanje občanov po 21. točki
15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 UPB3, 114/06 – ZUTPG,
91/07, 71/08 in 76/08).
3. člen
Center za socialno delo bo na področju osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanov, ki izpolnjujejo dohodkovne
pogojev po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju in Pravilniku o merilih za ugotavljanje dohodkov,
prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje opravljal naslednje naloge:
– ugotovitveni postopek,
– izdajo odločbe na prvi stopnji,
– vročanje odločbe,
– revizijo zavarovancev,
– prijavo v zavarovanje,
– spremembe med zavarovanjem,
– odjavo zavarovanja,
– posredovanje mesečnih poročil občini o zavarovancih
in o številu zavarovancev.
4. člen
Drugostopenjski organ, to je organ v primeru pritožbe na
prvostopenjsko odločbo je župan Občine Gornji Petrovci.
5. člen
Finančne obveznosti Občine Gornji Petrovci, ki jih bo
imela s Centrom za socialno delo Murska Sobota v zvezi z
ugotavljanjem upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja, bosta Občina Gornji Petrovci in Center za socialno
delo Murska Sobota uredili s pogodbo.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na seji občinskega
sveta in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0007-0002/2009-1
Gornji Petrovci, dne 16. marca 2009

Odlok o prenosu nalog ugotavljanja
in odločanja o upravičenosti do osnovnega
zdravstvenega zavarovanja na Center
za socialno delo Murska Sobota

Na podlagi 21. in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08), tretjega odstavka
15. člena Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3, 114/06 – ZUTPG,
91/07, 71/08 in 76/08), 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci
(Uradni list RS, št. 101/06 in 1. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 –
ZUS1, 126/07 in 65/08) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci
na 21. redni seji dne 13. 3. 2009 sprejel

ODLOK
o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja
o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega
zavarovanja na Center za socialno delo
Murska Sobota

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

956.

Sklep o spremembi Sklepa o začasnem
financiranju Občine Gornji Petrovci 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, 110/02
– ZDT‑B, 127/06, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) in 30. člena
Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je
Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 21. redni seji dne
13. 3. 2009 sprejel

I. DOLOČILA ODLOKA

SKLEP
o spremembi Sklepa o začasnem financiranju
Občine Gornji Petrovci v obdobju
januar–marec 2009

1. člen
S tem odlokom se prenaša naloge ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja
na Center za socialno delo Murska Sobota.

1. člen
V Sklepu o začasnem financiranju proračuna Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2009, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 119/08, se spremeni 1. člen, ki se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Gornji Petrovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od
1. januarja do 31. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja), ki se podaljša do 30. 4. 2009, oziroma
do sprejema proračuna.«
2. člen
Spremeni se 7. člen, ki se glasi:
»Občina se v obdobju začasnega financiranja lahko zadolži za sofinanciranje investicij na podlagi 10.a člena Zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 Odl. US:
U‑I‑24/07‑66 in 57/08)«.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2009 dalje.
Št. 007-0001/2009-5
Gornji Petrovci, dne 16. marca 2009
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

IG
957.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
komunalnih taks v Občini Ig za leto 2009

Na podlagi 7. in 8. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS,
št. 129/06) in 3. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini
Ig (Uradni list RS, št. 79/97) je Občinski svet Občine Ig na 16.
redni seji dne 11. 3. 2009 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
komunalnih taks v Občini Ig za leto 2009
1. člen
Vrednost točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig v
letu 2009 znaša 0,12 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 42603/001/2009
Ig, dne 11. marca 2009
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

KRIŽEVCI
958.

Pravilnik o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Križevci

Na podlagi 3 in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 24/00), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS‑UPB1, 21/06 – odločba
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US, 14/07 – ZSPDPO in 60/07, 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je Občinski svet
Občine Križevci na 18. redni seji dne 11. 3. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Križevci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom občinski svet določa pogoje, merila in
postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za
sofinanciranje programov športa in vzdrževanje športnih objektov v Občini Križevci. Sredstva se zagotovijo letno v proračunu
Občine Križevci.
2. člen
Občina v okviru danih možnosti uresničuje javni interes
v športu.
To realizira predvsem tako, da:
– zagotavlja sredstva za realizacijo letnega programa
športa v občini,
– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne
objekte, na katerih je možno izvajati in razvijati posamezne
športne dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo občani,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj
športnih dejavnosti.
II. IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
3. člen
Izvajalci letnega programa športa:
– športna društva ter zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja (zveze) imajo pod
enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
4. člen
(pravica do sofinanciranja)
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Križevci in so člani Športne
zveze Križevci;
– da so registrirani kot društva oziroma zveze društev za
opravljanje dejavnosti na športnem področju;
– da so registrirani že najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in registriranih
tekmovalcih (velja za športna društva);
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti;
– da izvajajo organizirano redno dejavnost, za katero so
registrirani, najmanj 30 tednov v letu;
III. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
V skladu s tem pravilnikom se sofinancirajo naslednje
vsebine in razvojne ter strokovne naloge na področju športa:
– športna vzgoja otrok in mladine,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
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– vrhunski šport,
ter
– vzdrževanje in najem javnih športnih objektov
6. člen
ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
1. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe se vključeni otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti ter visoko motivacijo, da
bi lahko postali vrhunski športniki.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske,
kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programa,
ki jih določi nacionalna panožna športna zveza v dogovoru z
resornim ministrstvom ter Olimpijskim komitejem Slovenije –
Združenjem športnih zvez.
Programi so lahko razdeljeni v okvirne skupine z naslednjim obsegom vadbe in tekmovanj (obseg vadbe lahko varira
in je pogojen glede na specifičnost športne panoge):
– cicibani, cicibani
– mlajši dečki in deklice
– starejši dečki in deklice

do 240 ur (povprečno 4,6
ur/teden)
od 240 do 400 ur (povprečno
od 4,6 do 7,7 ur/teden)
od 300 do 800 ur (povprečno
od 5,7 do 15,3 ur/teden).

Občina Križevci sofinancira objekt oziroma najem objekta in
stroške strokovnega kadra, potrebnega za izvedbo programa.
Pri najemu objekta in strokovnem kadru se upošteva
naslednja velikost vadbenih skupin:
– individualni športi: najmanj 5 in največ 12 otrok v skupini,
– kolektivni športi: najmanj 10 in največ 20 otrok v skupini.
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja po
tabeli 1a oziroma 1b, ki sta kot prilogi temu pravilniku.
2. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport
Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport je dejavnost mladih v starosti od 15 do 20 leta in
zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v
doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov
v mednarodnem merilu.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske,
kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programa,
ki jih določi nacionalna panožna športna zveza v dogovoru z
resornim ministrstvom ter Olimpijskim komitejem Slovenije –
Združenjem športnih zvez.
Programi so lahko razdeljeni v več stopenj. Obseg programa vadbe je odvisen od specifičnosti športne panoge in je
lahko od 400 do 1000 ur na leto (povprečno od 7,7 do 19,2
ur/teden).
Občina Križevci sofinancira objekt oziroma najem objekta in
stroške strokovnega kadra, potrebnega za izvedbo programa.
Pri najemu objekta in strokovnem kadru se upošteva
naslednja velikost vadbenih skupin:
– individualni športi: najmanj 5 in največ 12 otrok v skupini,
– kolektivni športi: najmanj 10 in največ 20 otrok v skupini.
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja po
tabeli 1a oziroma 1b, ki sta kot prilogi temu pravilniku.
Kategorizirani športnik mladinskega razreda se letno dodatno sofinancira v višini 250,00 EUR;
Znesek se vsako leto uskladi z indeksom letne rasti cen.
7. člen
ŠPORTNA REKREACIJA
Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljševati
celostni zdravstveni status ter preprečevati upadanje splošne
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vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje število
ljudi v redne oblike športnega udejstvovanja.
Občina Križevci sofinancira objekt za 80‑urne programe
na skupino, v kateri je najmanj 10 in največ 20 članov ali članic.
Posamezno društvo je upravičeno sofinanciranja za največ dve
skupini z enakim programom vadbe.
Sofinancira se tudi sodelovanje ekip izvajalcev programov
športa, ki sodelujejo v ligah, ki jih organizirajo športne zveze
ali javni športni zavodi drugih občin, ki so lokacijsko vezane na
Občino Križevci.
Sredstva za ta namen se zagotovijo na posebni postavki
občinskega proračuna t.j. društva‑delovanje.
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja po
tabeli 2, ki je kot priloga temu pravilniku.
8. člen
KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovostni šport sodijo vadba, priprava in športna tekmovanja ekip ter posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v
program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije
ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. V
program so vključeni registrirani športniki pri panožnih športnih
zvezah, člani nacionalnih panožnih zvez, ki nastopajo v uradnih
državnih ligaških tekmovanjih in tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
Občina sofinancira do 320 ur programa vadbe v kolektivnih športnih panogah in do 240 ur programa vadbe v individualnih športnih panogah.
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja po
tabeli 3, ki je kot priloga temu pravilniku.
Sredstva za ta namen se zagotovijo na posebni postavki
občinskega proračuna t.j. kakovostni šport.
Kategorizirani športnik državnega razreda se letno dodatno sofinancira v višini 350,00 EUR.
Znesek se vsako leto uskladi z indeksom letne rasti cen.
Sredstva za ta namen se zagotovijo na posebni postavki
občinskega proračuna.
9. člen
VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport zajema priprave (treningi) in tekmovanja
kategoriziranih športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
Občina Križevci sofinancira do 1000 ur programa za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah, dočim se
v kolektivnih športnih panogah sofinancira 800 ur programa
ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki.
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja po
tabeli 4, ki je kot priloga temu pravilniku.
Pri kategorizaciji se upošteva razporeditev športnikov po
razredih, ki ga objavlja Olimpijski komite Slovenije – Združenje
športnih zvez.
Kategorizirani športnik svetovnega razreda se letno dodatno sofinancira v višini 850,00 EUR.
Kategorizirani športnik mednarodnega razreda se letno
dodatno sofinancira v višini 700,00 EUR.
Kategorizirani športnik perspektivnega razreda se letno
dodatno sofinancira v višini 400,00 EUR.
Znesek se vsako leto uskladi z indeksom letne rasti cen.
Sredstva za ta namen se zagotovijo na posebni postavki
občinskega proračuna.
IV. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
10. člen
ŠPORTNE PRIREDITVE
Občina sofinancira športne prireditve, (državne,
mednarodne,občinske, medobčinske) in ostale prireditve, ki
imajo namen pospeševanja motivacije za šport in športno
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aktivnost, ter imajo promocijski učinek za šport, turizem in
gospodarstvo v občini. V ta namen zagotavlja sofinanciranje
stroškov najema objekta, ter organizacijo in izvedbo takšnega
tekmovanja:
– športnih prireditev v obliki enkratnih tekmovanj na mednarodni ravni – 150 točk
– športnih prireditev na državni ravni – 100 točk
– športno rekreacijskih tekmovanj v obliki ligaških tekmovanj – 50 točk
– športno rekreacijskih tekmovanj v obliki enkratnih tekmovanj – 30 točk.
Športne prireditve v obliki enkratnih tekmovanj (tudi na
mednarodni ravni) in prireditve na državni ravni bodo sofinancirane, če se prireditev v celoti ali delno odvija na območju občine, če je prireditev v koledarju tekmovanj nacionalne panožne
zveze in ŠZ Križevci in na njej nastopajo tudi športniki Občine
Križevci. Organizacijo prireditev občina poveri v izvajanje Športni zvezi ali drugim izvajalcem programov športa v občini.
Športna zveza lahko samostojno predlaga določene programe oziroma športna tekmovanja.
V odvisnosti na pomembnost in odzivnost prireditve, se
lahko sofinancirajo stroški najema športnega objekta za izvedbo prireditve in nagrad v višini največ do 50%. Sofinanciranje
najema objekta in nagrad se izvede iz sredstev namenjenih za
delovanje Športne zveze, po sklepu predsedstva le‑te.
11. člen
VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
Občina Križevci sofinancira vzdrževanje odprtih in pokritih
športnih objektov na območju Občine Križevci.
To realizira predvsem tako, da zagotavlja primerne športne objekte in njih vzdrževanje, za objekte na (v) katerih je
možno izvajati in razvijati posamezne športne dejavnosti, s
katerimi se ukvarjajo občani.
Sredstva za ta namen se zagotovijo na posebni postavki
občinskega proračuna t.j. investicijsko vzdrževanje.
Občina sofinancira vzdrževanje športnih objektov po naslednjem ključu:
Vzdrževanje za nepokrite športne objekte (neto funkcionalna površina) se glede na zahteve po vzdrževalnih delih,
deli na štiri razrede in sorazmerno s tem tudi na točkovanje,
kot izhodišče za višino sofinanciranja:
– 1. razred: 100 točk
– travnata igrišča za veliki nogomet (m. d. 100 m *
65 m)
– 2. razred: 60 točk
– tenis igrišče na peščeni podlagi (m. d. 13 m * 28 m)
– srednja travnata igrišča za nogomet (m.d. 46 m *
25 m)
– kasaška steza (m.d. 800 m * 10 m)
– 3. razred: 40 točk
– peščena igrišča za odbojko (m. d. 18 m * 9 m)
– atletske steze (m. d. 6 * 1,2 m * 400 m)
– 4. razred: 20 točk
– tenis igrišče na umetni ali asfaltni podlagi (m. d.
13 m * 28 m)
– igrišče za košarko na umetni ali asfaltni podlagi (m.d.
15 m * 28 m)
– igrišča za rokomet in mali nogomet na umetni podlagi
ali asfaltu (m.d. 40 m * 20 m)
– stalno začrtane in urejene ploščadi namenjene športnim aktivnostim (m. d. 15 m * 10 m).
* m.d. = minimalne dimenzije športnega objekta, ki se
sofinancira!
Vzdrževanje za pokrite športne objekte (neto funkcionalna
površina) se sofinancira po enakem ključu kot pri vzdrževanju
nepokritih športnih objektov, s tem da se število točk pomnoži
z faktorjem 3.
Osnovni pogoj za sofinanciranje vzdrževanja pokritih
športnih objektov je, da je vlagatelj zahtevka za sofinanciranje
lastnik športnega objekta.
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Sofinanciranje najema pokritih športnih objektov, ki jih
izvajalec programov športa uporablja za svojo dejavnost, se
smiselno določi na podlagi zgoraj navedenih razredov ob upoštevanju neto funkcionalne površine.
12. člen
PRIZNANJA IN NAGRADE
V smislu popularizacije športa se sofinancira prireditev
z razglasitvijo najboljših športnic in športnikov Športne zveze
Križevci. Način izbora je opredeljen s posebnim pravilnikom
športne zveze.
13. člen
DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ŠPORTNIH ZVEZ
Občina Križevci sofinancira delovanje športnih društev, ki
so hkrati tudi člani Športne zveze Križevci.
Športna društva, kot osnovni nosilci in izvajalci športa, se
na lokalni ravni lahko združujejo v športne ali panožne zveze.
Društva in zveze za svoje delovanje potrebujejo sredstva
za kritje osnovnih materialnih stroškov.
Društvo pridobi točke za vsakega registriranega člana, ki
je poravnal članarino za tekoče leto do dneva razpisa.
Športna zveza pridobi točke za vsako včlanjeno društvo
v zvezi.
Sredstva za financiranje delovanja športnih društev in
športne zveze se zagotovijo v proračunu občine na posebni
postavki.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po tabeli 5.
V. LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI KRIŽEVCI
14. člen
SPREJEM IN PRIPRAVA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
Letni program športa v Občini Križevci sprejme Občinski
svet Občine Križevci.
V letnem programu športa se določijo vsebine, naloge in
sredstva za sofinanciranje vsebin in nalog iz III poglavja tega
pravilnika. Letni program športa pripravi Občina Križevci ob
sodelovanju z Športno zvezo Križevci.
VI. NAČIN IN POSTOPEK ZA IZBOR IZVAJALCEV
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA IN RAZDELITEV
SREDSTEV ZA PROGRAME ŠPORTA
15. člen
JAVNI RAZPIS
Na podlagi sprejetega letnega programa športa objavi
župan Občine Križevci javni razpis za sofinanciranje programov
izvajalcev letnega programa športa v Občini Križevci.
Priporočljivo je, da se razpis objavi vsaj do konca marca
tekočega leta za katerega razpis velja.
Razpisni rok ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši kot
30 dni.
Javni razpis se objavi najmanj v enem javnem mediju na
območju občine.
Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove
k dopolnitvi vloge v roku 8. dni po koncu pregleda prispelih
prijav.
16. člen
KOMISIJA
Župan Občine Križevci imenuje komisijo za izbor izvajalcev letnega programa športa in vrednotenje programov športa
v Občini Križevci.
Župan imenuje komisijo praviloma za obdobje svojega
mandata.
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Komisija je sestavljena iz najmanj treh (3) in največ
petih (5) članov, od katerih mora biti vsaj eden predstavnik
občinske uprave in vsaj eden predstavnik Športne zveze
Križevci.
Strokovno‑administrativne naloge za komisijo opravljata
Občina Križevci in Športna zveza Križevci.
Naloge komisije za šport so:
– pregled prispelih prijav,
– izbor izvajalcev letnega programa športa
– vrednotenje športnih programov v skladu z določili tega
pravilnika,
– spremljanje izvajanja športnih programov in analiza
poročil izvajalcev,
– priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili
tega pravilnika,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe meril
za vrednotenje športnih programov,
– priprava poročila županu.
Vlagatelji so o izboru izvajalcev programov športa in višini
sredstev za izvedbo le‑teh obveščeni s sklepom, na katerega
lahko v roku 8 dni od prejema, podajo pisno pritožbo županu
Občine Križevci.
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Če po opozorilu dejavnost še naprej ne odgovarja, se
sofinanciranje dejavnosti ustavi in se izvedejo ukrepi, ki so
predpisani s tem pravilnikom.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za sofinanciranje in izvajanje letnega programa
športa v Občini Križevci (Uradni list RS, št. 130/04).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-01/09
Križevci, dne 11. marca 2009
Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.

17. člen
POGODBA
V roku 45 dni po sprejetju občinskega proračuna župan
z izvajalci programov športa sklene pogodbo o sofinanciranju
letnega programa športa.
Pogodba o sofinanciranju programa športa za tekoče leto
vsebuje naslednja določila:
– podatke obeh skleniteljev pogodbe,
– vsebino in obseg programa,
– višino sredstev za dogovorjene programe športa,
– poimenska navedba kategoriziranih športnikov in višina
sredstev za le‑te,
– rok za oddajo letnega poročila,
– nadzor nad porabo sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Na podlagi podpisanih pogodb z izbranimi izvajalci se
odobrena sredstva za sofinanciranje nakazujejo na poslovne
račune izvajalcev programov, praviloma po tromesečjih.
18. člen
IZVAJANJE PROGRAMOV ŠPORTA
Izvajalci morajo po opravljenih nalogah komisiji za vodenje javnega razpisa, najkasneje do 31. marca naslednjega
leta, predložiti letno poročilo z dokazili o izpolnitvi prevzetih
obveznosti.
Če izvajalci ne izpolnijo obveznosti, določenih s pogodbo,
se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem
proračunskem obdobju.
Porabniki občinskih proračunskih sredstev so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in dajati
komisiji za vodenje javnega razpisa, Športni zvezi in Občini
Križevci morebitna dodatna pojasnila glede (ne)izpolnjevanja
pogojev iz tega pravilnika.
Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju več ne
izvaja programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna,
je dolžan pridobljena sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Enak postopek je tudi v primeru, če izvajalec do zgoraj
navedenega roka ne dostavi letnega poročila, saj se smatra,
da programov ni izvajal in je s tem dolžan vsa, v ta namen, prejeta proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi
obrestmi vrniti v občinski proračun.
Kolikor se program športa pri izvajalcu ne izvaja v skladu
z določili letne pogodbe, se najprej pisno opozori izvajalca, naj
dejavnost primerno uredi.

959.

Sklep o podaljšanju začasnega financiranja
Občine Križevci

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 079/01, 30/02 in 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT‑B) in na podlagi 29. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine
Križevci na 18. seji dne 11. 3. 2009 sprejel

SKLEP
o podaljšanju začasnega financiranja
Občine Križevci
1. člen
V obdobju od 1. aprila 2009 do začetka veljavnosti Odloka
o proračunu Občine Križevci za leto 2009 se financiranje funkcij
občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov
začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2008 in za iste programe kot v letu 2008.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2008.
Lahko se nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so
sprejete v proračunu za leto 2008.
3. člen
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
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – podkontov) in so priloga k temu
sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.
5. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju realizirani prihodki in odhodki, porabljeni na podlagi tega sklepa,
vključijo v proračun za leto 2009 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2009
dalje.
Št. 032-01-18/09-114
Križevci, dne 11. marca 2009
Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.

960.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Križevci za leto 2009

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list
RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02), 15. člena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer (Uradni
list RS, št. 49/95), ki se na podlagi 121. člena Statuta Občine
Križevci uporablja na območju Občine Križevci je Občinski svet
Občine Križevci na 18. seji dne 11. 3. 2009 sprejel

Št.

2. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po tem
sklepu izterjuje Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Murska Sobota.
3. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne
s 1. januarjem 2009.
Po uveljavitvi tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi
vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Križevci za leto 2008 št. 032‑01‑03/08‑11‑64
z dne 6. 2. 2008 (Uradni list RS, št. 18/08)
Št. 032-02-18/09-117
Križevci, dne 11. marca 2009
Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.

961.

Sklep o imenovanju podžupan Občine Križevci

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB), 33. člena Statuta Občine Križevci
(Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) izdajam

SKLEP
o imenovanju podžupana Občine Križevci
1. člen
Za podžupana Občine Križevci se imenuje mag. BELEC
BRANKO, Lukavci 55, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
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2. člen
Podžupan bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.
3. člen
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan
pooblasti.
4. člen
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja župana opravlja
podžupan tekoče naloge in pristojnosti župana in tiste njegove
naloge, za katere ga župan pooblasti.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Veljati začne z dnem objave uporablja pa se od 11. 3. 2009
dalje.
Št. 031-02/09-291
Križevci, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Križevci za leto 2009
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Križevci za leto 2009 znaša
0,00553 €.
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NOVA GORICA
962.

Sklep o izvzemu parcel iz zavarovanega
območja

Na podlagi četrtega odstavka 6. člena Odloka o začasnih
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o
pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Cankarjevo naselje (Uradni list RS, št. 8/09) je župan Mestne občine
Nova Gorica sprejel

SKLEP
I
Ker na parcelah številka 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 113/5,
114/3, 114/6, 114/7, 114/8, 114/9, 114/12, 118/2, 118/4, 118/6,
118/7, 118/8, 118/9, 118/10, 118/11, 118/12, 118/13, 139/1,
139/2, 139/3, 139/4, 139/5, 139/6, 139/7, 139/8, 139/9, 139/10,
140, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 142/1,
142/2, 459/1, 459/3, 459/4, 461, 463/2, 473/10, 475, 476/1,
476/2, 476/4, 476/5, 476/6, 476/7, 476/8, 476/9, 477/2, 477/6,
477/7, 477/8, 477/9, 480/1, 481/1, 481/3, 481/4, 481/5, 481/6,
482/1, 482/2, 482/3, 482/4, 482/5, 483/1, 483/2, 483/3, 484/1,
484/3, 484/4, 484/5, 484/6, 485/2, 485/3, 485/4, 485/22, 486/2,
487/2, 487/3, 487/4, 487/5, 487/6, 487/7, 487/8, 487/9, 487/10,
487/11, 487/12, 487/13, 487/14, 487/15, 487/16, 487/17,
487/18, 487/19, 487/20, 487/21, 487/22, 487/23, 487/24,
487/25, 487/26, 487/27, 487/28, 487/29, 487/30, 487/31,
487/32, 487/33, 487/34, 487/35, 487/36, 487/37, 487/38,
487/39, 487/40, 488/2, 490/1, 490/3, 490/4, 490/5, 490/6,
492/2, 492/3, 492/4, 492/5, 493/1, 494/2, 494/3, 494/4, 495/2,
498/2, 499/2, 499/3, 499/4, 499/5, 500, 501, 502, 503/2, 505/2,
505/3, 505/4, 505/5, 505/6, 505/7, 505/8, 507, 509/2, 510/3,
511/1, 511/4, 511/5, 511/6, 511/7, 512/2, 513/3, 513/4, 513/5,
514, 515/2, 515/3, 515/4, 515/5, 516/3, 516/4, 516/5, 516/10,
519/1, 519/5, 519/6, 519/7, 519/8, 520/1, 520/4, 520/5, 520/6,
520/7, 523, 524/5, 524/6, 525/2, 526/2, 527/2, 527/11, 533/10,
533/11, 533/12, 533/13, 638/8, 639, 640/1, 640/2, 640/3, 641/6,
647/1, 648/1, 648/2, 648/3, 648/4, 648/5, 648/6, 648/7, 648/8,
648/9, 648/10, 648/11 in 648/12, vse k.o. Nova Gorica, ne
obstajajo razlogi iz 2. člena Odloka o začasnih ukrepih za za-
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varovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Cankarjevo naselje, se
začasni ukrepi iz 5. člena odloka na teh parcelah ukinejo in se
navedene parcele izvzamejo iz zavarovanega območja, kakor
ga določa 4. člen odloka.
II
Ta sklep velja takoj.
Št. 3505-2/2009
Nova Gorica, dne 20. februarja 2009
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

963.

Sklep o izvzemu parcel iz zavarovanega
območja

Na podlagi četrtega odstavka 6. člena Odloka o začasnih
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o
pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Cankarjevo naselje (Uradni list RS, št. 8/09) je župan Mestne občine
Nova Gorica sprejel

SKLEP
I
Ker na parcelah številka 473/3, 473/4, 473/5, 473/6,
473/7, 473/8, 485/5, 485/6, 485/7 in 485/14, vse k.o. Nova Gorica, ne obstajajo razlogi iz 2. člena Odloka o začasnih ukrepih
za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi
občinskega podrobnega prostorskega načrta Cankarjevo naselje, se začasni ukrepi iz 5. člena odloka na teh parcelah ukinejo
in se navedene parcele izvzamejo iz zavarovanega območja,
kakor ga določa 4. člen odloka.
II
Ta sklep velja takoj.
Št. 3505-2/2009
Nova Gorica, dne 17. marca 2009
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

PTUJ
964.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi skupne občinske uprave občin

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US in 76/08) so Mestni
svet Mestne občine Ptuj na podlagi 12. člena Statuta Mestne
občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) na 26.
redni seji dne 9. 3. 2009, Občinski svet Občine Cirkulane na
podlagi 16. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/07, 5/08) na 4. izredni seji dne 5. 2. 2009,
Občinski svet Občine Destrnik na podlagi 15. člena Statuta
Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/05) na
12. redni seji dne 20. 2. 2009, Občinski svet Občine Dornava
na podlagi 15. člena Statuta Občine Dornava (Uradni list RS,
št. 26/07) na 20. redni seji dne 4. 3. 2009, Občinski svet Občine
Gorišnica na podlagi 16. člena Statuta Občine Gorišnica (Ura-

Uradni list Republike Slovenije
dno glasilo slovenskih občin, št. 25/06) na 15. redni seji dne
10. 2. 2009, Občinski svet Občine Hajdina na podlagi 16. člena
Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07) na 7. dopisni
seji dne 9. 3. 2009, Občinski svet Občine Juršinci na podlagi
16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 7/07) na 21. redni seji dne 9. 2. 2009, Občinski svet
Občine Kidričevo na podlagi 17. člena Statuta Občine Kidričevo
(Uradni list RS, št. 10/04 in 58/05) na 17. redni seji dne 12. 2.
2009, Občinski svet Občine Majšperk na podlagi 17. člena
Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99, 92/03) na
22. redni seji dne 5. 3. 2009, Občinski svet Občine Markovci
na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 15/06) na 5. izredni seji dne 10. 3. 2009,
Občinski svet Občine Podlehnik na podlagi 15. člena Statuta
Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99, 46/01, 81/02) na
13. redni seji dne 4. 3. 2009, Občinski svet Občine Starše na
podlagi 23. člena Statuta Občine Starše (Medobčinski uradni
vestnik, št. 12/95, 7/96) na 14. redni seji dne 18. 2. 2009,
Občinski svet Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah na podlagi 18. člena Statuta Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/07) na 18. redni seji
dne 12. 2. 2009, Občinski svet Občine Trnovska vas na podlagi
16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine
Trnovska vas, št. 5/07) na 21. redni seji dne 12. 2. 2009, Občinski svet Občine Videm na podlagi 16. člena Statuta Občine
Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/07) na 22. redni
seji dne 10. 3. 2009, Občinski svet Občine Zavrč na podlagi
15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99,
98/04) na 21. redni seji dne 20. 2. 2009, Občinski svet Občine
Žetale na podlagi 52. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list
RS, št. 24/99, 11/01, 5/03, 24/04) na 14. redni seji dne 16. 2.
2009 sprejeli

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi skupne občinske uprave občin
1. člen
V Odloku o ustanovitvi skupne občinske uprave občin
(Uradni list RS, št. 57/99), se v 1. členu besedilo dopolni tako,
da glasi:
»S tem odlokom občine Cirkulane, Destrnik, Dornava,
Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci,
Podlehnik, Starše, Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska
vas, Videm, Zavrč, Žetale in Mestna občina Ptuj (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) ustanavljajo “Skupno občinsko
upravo” (v nadaljevanju: uprava), kot organ skupne občinske
uprave za skupno opravljanje nalog na področju prostorskega
načrtovanja, varstva okolja, medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva, gospodarske infrastrukture in notranje
revizije.«.
2. člen
V tretjem odstavku 2. člena se beseda »pečat« nadomesti
z besedo »žig«.
3. člen
Spremeni se 3. člen odloka tako, da glasi:
»Uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in
razvojne naloge na naslednjih področjih:
1. prostorsko načrtovanje:
– priprava občinskih prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev,
– strokovna pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
– informacije iz uradnih evidenc,
– naloge službe mestnega/podeželskega arhitekta ali občinskega urbanista,
– druge naloge s področja urejanja prostora v skladu z
veljavnimi predpisi;

Uradni list Republike Slovenije
2. varstvo okolja:
– priprava predpisov s področja varstva okolja in strokovna pomoč pri njihovem izvajanju,
– izvedba projekta regijske deponije komunalnih odpadkov,
– nadzorna služba za varstvo okolja;
3. medobčinska inšpekcija in medobčinsko redarstvo:
– izvajanje inšpekcijskega nadzorstva iz pristojnosti lokalne skupnosti,
– izvajanje nalog medobčinskega redarstva skladno z
veljavno zakonodajo;
4. gospodarska infrastruktura,
5. notranja revizija.«.
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedna zveza »izvrševanju upravnih nalog« črta in nadomesti z besedno zvezo »odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti«.
V tretjem odstavku 4. člena ter v prvem in drugem odstavku 8. člena se za besedo »tajnika« doda »občine oziroma
direktorja občinske uprave«, povsod v ustreznem sklonu in
številu.
5. člen
Za 4. členom se doda nov člen 4.a, ki glasi:
»Medobčinska inšpekcija in medobčinsko redarstvo sta
prekrškovna organa v to dejavnost vključenih občin ustanoviteljic skupne občinske uprave.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinska
inšpekcija in medobčinsko redarstvo, so prihodek proračuna
občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.«.
6. člen
Spremeni se 5. člen odloka tako, da glasi:
»Upravo vodi vodja skupne občinske uprave, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic v skladu z
zakonom o javnih uslužbencih. Vodja skupne občinske uprave
je imenovan, če ga potrdita najmanj dve tretjini županov občin
ustanoviteljic.
Vodja skupne občinske uprave ima status uradnika na
položaju.
Vodja skupne občinske uprave mora imeti univerzitetno
izobrazbo ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj sedem let delovnih izkušenj.«.
7. člen
V celotnem odloku se beseda »predstojnik« in besedna
zveza »predstojnik uprave« črta in nadomesti z besedno zvezo »vodja skupne občinske uprave« v ustreznem sklonu in
številu.
8. člen
Spremeni se 7. člen odloka tako, da glasi:
»Župani občin ustanoviteljic sprejmejo akt o sistemizaciji
delovnih mest v skupni občinski upravi na predlog vodje skupne
občinske uprave.
Župani občin ustanoviteljic za odločanje o sklenitvi in prenehanju delovnih razmerij ter o drugih delovnopravnih institutih
pisno pooblastijo vodjo skupne občinske uprave, ki mora za to
izpolnjevati pogoje po zakonu o javnih uslužbencih.«.
9. člen
Spremeni se 9. člen odloka tako, da glasi:
»Skupna občinska uprava je neposredni uporabnik proračuna občine, v kateri ima sedež in je opredeljena kot samostojni proračunski uporabnik.
Finančno poslovanje uprave se vodi preko podračuna,
odprtega pri Banki Slovenije.
Program dela in finančni načrt za zagotavljanje potrebnih
finančnih sredstev sprejmejo občine ustanoviteljice na predlog
vodje skupne občinske uprave.
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Sredstva za delovanje uprave praviloma zagotavljajo občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posamezne
občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic, kolikor
se vključene občine za posamezne dejavnosti ne dogovorijo
drugače.
Sredstva za delovanje uprave občine ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih.
Tekočo dvanajstino sredstev morajo občine ustanoviteljice nakazati do 25. dne v mesecu.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne
občinske uprave je vodja skupne občinske uprave.
Vodja skupne občinske uprave polletno poroča občinam
ustanoviteljicam o realizaciji finančnega načrta.«.
10. člen
V 12. členu se na koncu drugega odstavka pred piko
doda besedilo:
»… v obsegu, ki je dogovorjen z vsako občino ustanoviteljico posebej«.
11. člen
Za 13. členom se doda nov člen 13.a, ki glasi:
»Kolikor občina izrazi interes za izstop iz uprave, mora
pisno najaviti izstop vodji skupne občinske uprave in županom
občin ustanoviteljic 6 mesecev pred iztekom tekočega leta.
Pred izstopom mora poravnati vse nastale obveznosti.«.
12. člen
Odlok se objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic, ko
ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti
vseh občin iz 1. člena tega odloka, veljati pa začne naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-01-2/99
Ptuj, dne 9. marca 2009
Župan
Mestne občine Ptuj
dr. Štefan Čelan l.r.
Št. 007‑3/2009
Cirkulane, dne 5. februarja 2009
Župan
Občine Cirkulane
Janez Jurgec l.r.
Št. 032‑7/2009‑12R‑13/4
Destrnik, dne 20. februarja 2009
Župan
Občine Destrnik
Franc Pukšič l.r.
Št. 007‑5/2009
Dornava, dne 4. marca 2009
Župan
Občine Dornava
Rajko Janžekovič l.r.
Št. 007‑01/2009
Gorišnica, dne 10. februarja 2009
Župan
Občine Gorišnica
Jožef Kokot l.r.
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Št. 033‑1/2009
Hajdina, dne 9. marca 2009

Uradni list Republike Slovenije
Št. 007‑1/2009‑2
Zavrč, dne 20. februarja 2009
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l.r.
Št. 007‑0001/2009‑2
Juršinci, dne 9. februarja 2009

Št. 031‑01‑0014/2009‑2
Žetale, dne 16. februarja 2009
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

Župan
Občine Juršinci
Alojz Kaučič l.r.
Št. 007‑1/2009
Kidričevo, dne 12. februarja 2009
Župan
Občine Kidričevo
Jožef Murko l.r.
Št. 032‑1/2009
Majšperk, dne 5. marca 2009
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.
Št. 032‑0001/2009
Markovci, dne 10. marca 2009
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l.r.
Št. 032‑2/2009‑2
Podlehnik, dne 4. marca 2009
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.
Št. 00700‑1/2009
Starše, dne 18. februarja 2009
Župan
Občine Starše
Vili Ducman l.r.
Št. 007‑2/2009‑1
Vitomarci, dne 12. februarja 2009
Župan
Občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah
Franci Krepša l.r.
Št. 032 0/21‑2/2009‑2s
Trnovska vas, dne 12. februarja 2009
Župan
Občine Trnovska vas
Alojz Benko l.r.
Št. 007‑883‑04/2009
Videm, dne 10. marca 2009
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l.r.

ŠMARJE PRI JELŠAH
965.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo
oskrbovanih stanovanj na območju Lorgerjeve
domačije

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 30. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99, 91/01 – dop.) je
župan Občine Šmarje pri Jelšah sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za izgradnjo oskrbovanih
stanovanj na območju Lorgerjeve domačije
1. člen
(splošno)
S tem sklepom določa župan Občine Šmarje pri Jelšah
začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta za izgradnjo oskrbovanih stanovanj na območju Lorgerjeve domačije (v nadaljevanju OPPN).
Pravna podlaga za pripravo OPPN so Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju
ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki so uveljavljeni skladno z
določili tega zakona.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Podobno kot v vsej Sloveniji tudi v Občini Šmarje pri Jelšah
število starejših občanov narašča in s tem tudi potrebe po zagotovitvi nastanitvenih kapacitet za starejše prebivalce. Po uradnih
podatkih živi v Občini Šmarje pri Jelšah 9.904 prebivalcev, od
tega je 1.486 prebivalcev starejših od 65 let, kar pomeni 15%. Na
podlagi veljavnega nacionalnega programa za področje socialnega varstva je predvideno, da bi bilo potrebno v institucionalno
varstvo starejših oseb vključiti 5% prebivalcev, starejših od 65 let.
Ob upoštevanju te usmeritve bi bilo potrebno za Občino Šmarje
pri Jelšah zagotoviti od 80 do 100 postelj. V obstoječem domu
upokojencev je sicer 180 postelj, vendar pa je od vseh kapacitet
trenutno našim občanom namenjenih le cca 45.
Na podlagi ocen potreb po stanovanjih, prilagojenih bivanjskim potrebam starejših, želi občina poleg obstoječega institucionalnega varstva nuditi dodatna stanovanja, prilagojena
tej starostni skupini. Stanovanja bi se oddajala v najem posameznikom v času izkazanih potreb po tovrstnem stanovanju.
3. člen
(predmet in programska izhodišča OPPN)
Predmet OPPN:
Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta je
ureditveno območje v naselju Šmarje pri Jelšah na južnem robu

Uradni list Republike Slovenije
naselja – Lorgerjeva domačija, ob dovozni cesti k obstoječemu
domu upokojencev, ki je v neposredni bližini.
Programska izhodišča:
Občina Šmarje pri Jelšah želi zagotoviti primerna varovana stanovanja za starejšo populacijo, ki ima vedno večje
potrebe po tovrstnih storitvah. Naselje stanovanj bo v navezavi
z obstoječim domom upokojencev, da bodo lahko prebivalci
teh stanovanj deležni potrebne oskrbe doma po potrebi. Omogočena bo dostava hrane, čiščenje, zdravniška in medicinska
pomoč ter druge osebne storitve.
Prav tako pa se izkazujejo povečane potrebe po dnevnem
centru za starejše občane, ki ga v sklopu doma upokojencev ni
mogoče zagotoviti v zadostnem obsegu.

Št.

(območje OPPN)

5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora in občinskega prostorskega plana, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.
V postopku priprave OPPN se pridobijo naslednje strokovne podlage:
– geodetski načrt v digitalni in analogni obliki s posnetkom
obstoječih infrastrukturnih vodov za izdelavo OPPN,
– podatki iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih
stvarnih pravic,
– idejne zasnove načrtovane ureditve,
– idejne zasnove cestne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.
V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi dodatne
strokovne podlage.
Pri izdelavi strokovnih podlag se morajo upoštevati smernice nosilcev urejanja prostora.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci
urejanja prostora ter udeleženci:
1. 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 (varstvo
voda);
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami);
3. Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje (električna
energija);
4. OKP d.o.o. Rogaška Slatina, Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina (vodovod, kanalizacija, odpadki);
5. Telekom Slovenije, Center za vzdrževanje omrežja
Celje, Lava 1, 3000 Celje (telekomunikacije);
6. Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska
cesta 13, 3000 Celje (varstvo gozdov);
7. Krajevna skupnost Šmarje pri Jelšah;
8. Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah (upravljanje z občinskimi cestami).
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice ter mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le‑te
pridobijo v postopku.
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Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice
k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh
od prejema poziva.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne
podajo smernice, se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru
mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne
predpise in druge pravne akte.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo mnenja, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko
ureditvijo.
7. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN
in njegovih posameznih faz)

4. člen
Območje OPPN obravnava zemljišča na parcelah
št.: 189/3, 190/3, 214/1, 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 218/3,
218/4, 218/5, 219/4, 219/6, 219/7, 219/11, 219/15, 219/17,
219/18, 219/19, 977/2, 977/3, 1019/1, 1047, *2, *1/1, *1/2; vse
k. o. Šmarje pri Jelšah.

23 / 27. 3. 2009 /

Faza

Rok izdelave

Nosilec

– sklep župana o začetku
priprave OPPN

marec 2009

župan

– izdelava osnutka OPPN za februar–marec
pridobitev smernic
2009

izdelovalec
OPPN

– pridobivanje smernic

marec 2009
–april 2009

izdelovalec
OPPN

– usklajevanje smernic

april–maj 2009 izdelovalec
OPPN

– izdelava dopolnjenega
osnutka OPPN

maj–julij 2009

izdelovalec
OPPN

avgust 2009
– javno naznanilo javne
razgrnitve in javne obravnave
OPPN

Občina
Šmarje pri
Jelšah

– javna razgrnitev

junij–julij 2009

Občina
Šmarje pri
Jelšah

– izdelava gradiva za javno
obravnavo

avgust 2009

izdelovalec
OPPN

– sodelovanje in obrazložitev avgust 2009
na javni obravnavi

izdelovalec
OPPN,
občina,

– izdelava stališč do pripomb september
2009

izdelovalec
OPPN

– obravnava stališč do
pripomb

september
2009

Občina
Šmarje pri
Jelšah,
izdelovalec
OPPN

– obvestilo lastnikom o
stališčih do njihovih pripomb

september
2009

Občina
Šmarje pri
Jelšah

– izdelava predloga OPPN za september–
pridobitev mnenj
oktober 2009

izdelovalec
OPPN

– pridobivanje mnenj

oktober 2009

izdelovalec
OPPN

– usklajevanje mnenj

november 2009 izdelovalec
OPPN

– izdelava usklajenega
predloga OPPN za sprejem

november–
izdelovalec
december 2009 OPPN

– priprava gradiva za sejo OS januar 2010

Občina
Šmarje pri
Jelšah

– sodelovanje in obrazložitev januar 2010
usklajenega predloga na seji
OS in odborih

izdelovalec
OPPN,
Občina
Šmarje pri
Jelšah
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Faza

Rok izdelave

Nosilec

– objava odloka o OPPN
v Uradni listu RS

januar 2010

Občina
Šmarje
pri Jelšah

– izdelava končnega
dokumenta

februar 2010

izdelovalec
OPPN

Predvideni roki za pripravo OPPN se lahko spremenijo
zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.
Če bo za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov
na okolje, se k dopolnjenemu osnutku izdela tudi okoljsko poročilo, roki priprave pa se ustrezno podaljšajo.
8. člen
(obveznosti s financiranjem OPPN)
Izdelavo OPPN financira Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.

3. člen
Režijski obrat vodi delavec občinske uprave, ki ga s
sklepom imenuje župan za vodjo in mu je odgovoren za svoje
delo.
4. člen
Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas. Vsi drugi
pogoji, kot so delovni čas, sankcije za kršitve na delovnem
mestu in drugo, se določijo na isti osnovi kot veljajo za občinsko upravo.
5. člen
Storitve za režijski obrat opravlja občinska uprava. V okviru režijskega obrata lahko delujejo zaposleni preko ustreznih
programov javnih del.

9. člen

III. DEJAVNOST REŽIJSKEGA OBRATA

(začetek veljavnosti sklepa)

6. člen
Režijski obrat lahko izvaja naslednje dejavnosti:
– vodenje, izvajanje, koordiniranje in nadziranje dela s
področja gospodarskih javnih služb,
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda,
– čiščenje in urejanje javnih površin,
– urejanje in vzdrževanje javnih poti, cest, površin za pešce in zelenih površin, rekreacijskih in drugih javnih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja,
– urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
– upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih,
– plakatiranje, obešanje transparentov in zastav ter okrasitev naselij,
– upravljanje s kulturnimi, športnimi in drugimi javnimi
objekti in površinami,
– vodenje programa javnih del,
– opravljanje drugih gospodarskih javnih služb (obveznih
in neobveznih), kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno
podjetje ali podeliti koncesijo.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
Občina Šmarje pri Jelšah pošlje sklep na Ministrstvo za
okolje in prostor, Direktorat za prostor.
Št. 3505-1/2009
Šmarje pri Jelšah, dne 20. marca 2009
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

ŠMARTNO PRI LITIJI
966.

II. VODENJE REŽIJSKEGA OBRATA

Odlok o režijskem obratu v Občini Šmartno
pri Litiji

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(UPB2, Uradni list RS, št. 94/07), 7. in 17. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98, 127/06), 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji
(Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) ter 6. in 7. člena
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri
Litiji (Uradni list RS, št. 27/04, 23/07, 123/08) je Občinski
svet Občine Šmartno pri Litiji na 1. izredni seji, dne 19. 3.
2009 sprejel

ODLOK
o režijskem obratu v Občini Šmartno pri Litiji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Šmartno pri Litiji ustanavlja režijski
obrat kot svojo notranjo organizacijsko enoto občinske uprave,
določa njegove pristojnosti in način izvajanja gospodarskih
javnih služb.

7. člen
Poleg dejavnosti iz 6. člena tega odloka lahko režijski
obrat s področja javnih služb opravlja še naslednje naloge:
– izdajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za izvajanje javnih
služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce
javnih služb,
– pobiranje in odvajanje komunalnih in ekoloških taks, prispevkov, nadomestil in priključnin v primerih, ko to ni preneseno
na izvajalce javnih služb.
IV. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA

2. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Šmartno pri

8. člen
Stroški obratovanja režijskega obrata se pokrivajo iz:
– sredstev občinskega proračuna,
– prihodkov od komunalnih taks,
– prihodkov, ustvarjenih s prometom v okviru delovanja
režijskega obrata in
– drugih prihodkov po zakonu.

Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja
organizacijska enota v okviru občinske uprave in ni pravna
oseba.

9. člen
Prihodki, ki jih režijski obrat pridobiva, se stekajo v občinski proračun.

Litiji.
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Knjigovodske in računovodske storitve za režijski obrat
opravlja občinska uprava, ki za režijski obrat vodi ločeno knjigovodstvo, kar omogoča obračun odhodkov in prihodkov po
načelih, ki veljajo za gospodarske družbe.

Št.
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Aktivnost

Rok

1

Sprejem in objava sklepa

marec 2009

2

Izdelava osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskega načrta

april 2009

V. KONČNI DOLOČBI

3

Pridobitev smernic nosilcev
urejanja prostora

april, maj 2009

10. člen
Dolžnosti zaposlenih se opredelijo v sistemizaciji delovnih
mest.

4

Analiza smernic, dopolnitev
osnutka, usklajevanje smernic

maj 2009

5

Javno naznanilo o javni razgrnitvi
in javni obravnavi dopolnjenega
osnutka

junij 2009

6

Javna razgrnitev in javna
obravnava osnutka sprememb
in dopolnitev prostorskega načrta

junij 2009

7

Ureditev pripomb iz javne
razgrnitve, izdelava strokovne
ocene pripomb in sprejem pripomb
na občinskem svetu
julij 2009

8

Izdelava predloga sprememb
in dopolnitev planov na podlagi
potrjenih stališča do pripomb

11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije
Št. 111-1/2006
Šmartno pri Litiji, dne 19. marca 2009
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

TURNIŠČE
967.

Sklep o pričetku priprave sprememb
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
Občine Turnišče

Na podlagi 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine
Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je župan Občine Turnišče
dne 20. 3. 2009 sprejel

SKLEP
o pričetku priprave sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta
Občine Turnišče
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in
dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Turnišče
Občina Turnišče je Občinski prostorski načrt za Občino
Turnišče (v nadaljnjem besedilu: prostorski načrt) sprejela leta
2008 z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine
Turnišče (Uradni list RS, št. 1/09). V postopek priprave prostorskega načrta je bilo vključenih več sprememb namenske rabe,
ki jih občina ni uskladila z nosilci urejanja prostora, zato jih ni
smela prikazati v izvedbenem delu prostorskega načrta. Ker
občina želi omogočiti gradnjo objektov znanim investitorjem na
lokaciji ob priključku na avtocesto, je odločeno, da se dopolni
izvedbeni del prostorskega načrta v postopku sprememb in
dopolnitev prostorskega načrta.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za predvidene ureditve niso izdelane strokovne podlage,
tudi variantne rešitve niso predvidene, saj gre za znane investitorje, ki so delno že lastniki predlaganih zemljišč. Izdelane
so idejne zasnove za trgovski center in poslovno cono ob
priključku avtoceste.
3. Roki za pripravo prostorskega načrta
Postopki za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov potekajo po postopku, ki je
predpisan v Zakonu o prostorskem načrtovanju. Pričnejo se s
sprejemom sklepa in izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev
prostorskega načrta. Nadaljnje aktivnosti potekajo v naslednjih
rokih:

Št.
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julij 2009

9

Pridobivanje mnenj nosilcev
urejanja prostora in sklepa ministra avgust 2009

10

Izdelava usklajenega predloga
sprememb in dopolnitev planov

september 2009

11

Sprejem sprememb in dopolnitev
planov na občinskem svetu

september 2009

12

Objava odloka v javnem glasilu

september 2009

4. Navedba nosilcev urejanja prostora
V postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskega načrta sodelujejo naslednji nosilci urejanja
prostora in upravljavci javne gospodarske infrastrukture, ki
izdelajo in posredujejo občini strokovne podlage razvoja ali
varstva s svojega področja ter pripravijo smernice v skladu z
47. členom Zakona o prostorskem načrtovanju ter mnenja v
skladu z 51. členom Zakona o prostorskem načrtovanju:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Oddelek za kmetijski prostor, Področje kmetijstva, Dunajska cesta
58, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Področje varstva okolja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
Urad za prostorski razvoj, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana,
4. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
Področje rabe in upravljanja z vodami ter za področje meteorologije, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
5. Zavod RS za varstvo narave, Področje ohranjanja
narave, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
6. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor,
Pobreška cesta 20a, Maribor,
7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
9. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Področje
cest, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
10. Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize,
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
11. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Področje energetike, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
12. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji
trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana,
13. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje
Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
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14. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana,
15. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
16. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000
Ljubljana,
17. ELEKTRO Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
18. Telekom, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota,
19. DARS, Ulica IV. divizije 4, 3000 Celje,
20. Geoplin Plinovodi d.o.o., Področje plinovodnega
omrežja, Cesta ljubljanske brigade 11, p.p. 3720, 1001 Ljub
ljana.
Št. 3505/01-2009
Turnišče, dne 20. marca 2009
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

VITANJE
968.

Sprememba Poslovnika Občinskega sveta
Občine Vitanje

Na podlagi 16. in tretjega odstavka 21. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06) je Občinski svet Občine
Vitanje na 14. seji dne 18. 3. 2009 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
969.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list
RS, št. 113/06 in 21/07) in na podlagi 2. in 82. člena Zakona
o cestah (Uradni list RS, št. 29/97) je Občinski svet Občine
Vitanje na 14. redni seji dne 18. 3. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra parc.
št. 1082/10 pot v izmeri 765 m2, parc. št. 1082/9 pot v izmeri 731 m2, parc. št. 1082/8 pot v izmeri 345 m2 in parc.
št. 1094/2 pot v izmeri 222 m2, vse vpisane v vložni številki 158
k.o. Paka I. Te parcele postanejo lastnina Občine Vitanje in se
odpišejo od dosedanje vložne številke 158 k.o. Paka I. in se
pri tej katasterski občini odpre nova vložna številka _____ k.o.
Paka I., kjer naj se vpiše lastninska pravica za Občino Vitanje,
Grajski trg 1, Vitanje.
2. člen
Pristojno Okrajno sodišče v Slov. Konjicah po uradni
dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine
Vitanje na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 900-0002/2009-6
Vitanje, dne 18. marca 2009
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

SPREMEMBO
Poslovnika Občinskega sveta Občine Vitanje
1. člen
23. člen Poslovnika občinskega sveta Občine Vitanje
(Uradni list RS, št. 113/06) se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vabilo za redno sejo občinskega sveta s predlogom
dnevnega reda se pošlje članom najkasneje 7 dni pred dnem,
določenim za sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi gradivo, ki
je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red.
(2) Vabilo za sejo občinskega sveta se pošlje županu,
podžupanu, predsedniku nadzornega odbora občine, tajniku
občine (direktorju občinske uprave), predsednikom Vaških skupnosti in predsedniku Trške skupnosti Vitanje.
(3) Vabilo iz prejšnjih dveh odstavkov se pošlje po
pošti. Gradivo se skupaj z vabilom, če tako z izjavo na seji
sveta naroči prejemnik, pošlje na disketi, zgoščenki, drugem
nosilcu podatkov ali po elektronski pošti, sicer pa po klasični
pošti.
(4) Na seji občinskega sveta se omogoči spremljanje
gradiva na projekcijskem platnu.«
2. člen
Ostala določila Poslovnika Občinskega sveta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06) ostanejo nespremenjena.
3. člen
Sprememba poslovnika začne veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0002/2009-04
Vitanje, dne 18. marca 2009
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

970.

Odlok o zamenjavi hišnih tablic v Občini
Vitanje

Na podlagi 30. člena Zakona o določanju območij ter o
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS
(Uradni list RS, št. 25/08), v skladu s Pravilnikom o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in
stavb (Uradni list SRS, št. 11/80 in 58/92 – odločba US) in
Pravilnika o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij,
določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju ulic
in stavb (Uradni list RS, št. 76/08) in na podlagi 16. člena
Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06 in 21/07)
je Občinski svet Občine Vitanje na 14. redni seji dne 18. 3.
2009 sprejel

ODLOK
o zamenjavi hišnih tablic v Občini Vitanje
1. člen
Ta odlok določa zamenjavo obstoječih z novimi hišnimi
tablicami v naseljih Brezen, Hudinja, Ljubnica, Spodnji Dolič
in Stenica v Občini Vitanje in obliko vseh novih hišnih tablic v
Občini Vitanje.
2. člen
Tablica s hišno številko je pravokotne oblike debeline
1,5 mm, velikosti 200 krat 150 mm, zelene barve RAL 6005 z
zaobljenimi robovi, 7 mm od robov obrobljena s 3 mm široko
črto rumene barve.

Uradni list Republike Slovenije
Na vrhu tablice je 13 mm pod zgornjim robom grb vitanjske občine v velikosti 25 krat 29 mm, pod njim sredinsko
poravnano rumena 58 mm velika hišna številka 45 mm nad
spodnjim robom tablice. 20 mm nad spodnjim robom tablice je
rumen napis naselja v velikosti 20 mm.
Pisava je Galliard BT. Vsi napisi, črta in školjke v grbu so
rumene barve RAL 1015.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 900-0002/2009-05
Vitanje, dne 18. marca 2009
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

971.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev dela ureditvenega načrta center
Vitanje

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) in 57. člena Statuta Občine
Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) je župan
Občine Vitanje sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev dela
ureditvenega načrta center Vitanje
1. člen
(Predmet sklepa)
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev
dela ureditvenega načrta center Vitanje (v nadaljevanju spremembe dela UN).
2. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb dela UN)
Občina Vitanje začenja postopek priprave in sprejema
sprememb dela UN z namenom, da se zagotovi realizacija odstranitve dveh objektov in gradnja novega poslovno
stanovanjskega objekta znotraj ureditvenega območja UN,
skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za
obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega
plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno
obdobje 1986–1990 za območje Občine Vitanje – dopolnjen
1998 (Uradni list RS, št. 21/03) – v nadaljevanju: Odlok o
PSPA 1998 Občine Vitanje, ki je pravna podlaga za pripravo
sprememb UN.
Obravnavano območje sprememb dela UN je v Odloku o
PSPA 1998 Občine Vitanje opredeljeno kot mešano območje
M2. Obravnavano območje se ureja z Odlokom o spremembah
in dopolnitvah ureditvenega načrta center Vitanje (Uradni list
SRS, št. 28/88 in Uradni list RS, št. 10/95, 33/95 in 57/97),
kjer je določena ohranitev obstoječih objektov, kar je potrebno
spremeniti s spremembami dela UN.
3. člen
(Območje sprememb dela UN in program)
Območje sprememb dela UN obsega parceli št. 61/2 in
62/4 v k.o. Vitanje v velikosti okrog 0,05 ha. Območje je namenjeno gradnji poslovno stanovanjskega objekta po predhodni
odstranitvi dveh objektov. Dovoljene dejavnosti v objektu so:
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– v kletni etaži slaščičarna in pisarniški prostor (podpora
in implementacija poslovnih sistemov);
– v nadstropju stanovanjski prostori;
– v izkoriščenem podstrešju možnost izvedbe stanovanjskih prostorov.
Spremembe dela UN se pripravijo v tekstualni in grafični
obliki tako, da bodo pri tem upoštevane zahteve ZPNačrt-a in
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 62/04),
podzakonskih predpisov ter veljavnega Odloka o PSPA 1998
Občine Vitanje.
4. člen
(Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
prostorske ureditve in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali
pri pripravi sprememb dela UN)
Nosilci urejanja prostora so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
OE Celje;
– Elektro Maribor;
– Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.o.;
– Občina Vitanje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave sprememb dela UN ugotovi, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
Nosilci urejanja prostora morajo skladno z 58. členom
ZPNačrt-a v 30 dneh od prejema vloge in osnutka sprememb
dela UN za pridobitev smernic posredovati svoje smernice pisno, sicer se šteje, da smernic oziroma pogojev nimajo in zato
njihovo sodelovanje in mnenje k predlogu sprememb dela UN
ni potrebno.
Nosilci urejanja prostora morajo skladno z 61. členom
ZPNačrt-a v 30 dneh od prejema vloge in predloga sprememb
dela UN za pridobitev mnenj posredovati svoje mnenje pisno,
sicer se šteje, da se strinjajo s predlogom sprememb dela
UN.
5. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorske ureditve sprememb dela UN
izdela izdelovalec, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko
načrtovanje. Izdelovalca sprememb ZN izbereta Makovšek
Mitja in Alfonz, Sp. Dolič 8A, Vitanje, kot pobudnika priprave
sprememb dela UN, ki priskrbita tudi geodetske podlage.
Kot strokovna podlaga za izdelavo sprememb ZN se
uporabijo:
– Odlok o PSPA 1998 Občine Vitanje;
– Projektna dokumentacija Poslovno-stanovanjski objekt,
ki jo je izdelalo podjetje Projektiranje, Inženiring, Nadzor d.o.o.,
Maribor, Mlinska 22, pod št. projekta 1919-083/2008-A, vključno s pridobljenimi soglasji k projektu.
Morebitne dodatne strokovne podlage se lahko določijo
tudi med postopkom priprave sprememb dela UN.
6. člen
(Roki za pripravo)
Postopek priprave in sprejemanja sprememb dela UN bo
potekal po naslednjem terminskem planu:
– izdelava osnutka sprememb dela UN: marec–april
2009;
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora: april–maj
2009;
– javna razgrnitev in javna razprava o osnutku sprememb
dela UN: maj–junij 2009;
– izdelava predloga sprememb dela UN in pridobitev
mnenj: junij–julij 2009;
– sprejem predloga sprememb dela UN na Občinskem
svetu: julij 2009.
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7. člen

3. člen

(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave)

(Območje sprememb ZN in program)

Pripravo sprememb dela UN financirata pobudnika priprave iz 5. člena tega sklepa.

Območje sprememb ZN obsega parcele št. 181, 182 in
410 v k.o. Vitanje, v velikosti okrog 0,70ha, ki ga je mogoče
v fazi izdelave dokumenta po potrebi tudi razširiti. Območje
je namenjeno gradnji individualnih stanovanjskih objektov z
možnostjo ureditve dela prostorov za nemotečo storitveno dejavnost.
Spremembe ZN se pripravijo v tekstualni in grafični obliki tako, da bodo pri tem upoštevane zahteve ZPNačrt-a in
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 62/04),
podzakonskih predpisov ter veljavnega Odloka o PSPA 1998
Občine Vitanje.

8. člen
(Objava in veljavnost sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati nasledni dan po objavi. Sklep se objavi tudi na
spletnih straneh Občine Vitanje na http://www.vitanje.si/ in se
pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-0-0001/2009-3
Vitanje, dne 23. marca 2009
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

972.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta Pod
Kompošem – Vitanje

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) in 57. člena Statuta Občine
Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) je župan
Občine Vitanje sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Pod Kompošem – Vitanje
1. člen
(Predmet sklepa)
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Pod Kompošem (v nadaljevanju: spremembe ZN).
2. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb ZN)
Občina Vitanje začenja postopek priprave in sprejema
sprememb ZN Pod Kompošem z namenom, da se zagotovi
realizacija gradnje 4 do 5 stanovanjskih objektov ter ustrezna
infrastrukturna ureditev kot manjša širitev zazidalnega območja, skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice
za obdobje 1986–2000-dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega
plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986-1990 za območje Občine Vitanje – dopolnjen 1998
(Uradni list RS, št. 21/03) – v nadaljevanju: Odlok o PSPA 1998
Občine Vitanje, ki je pravna podlaga za pripravo sprememb
ZN.
Obravnavano območje je v Odloku o PSPA 1998 Občine Vitanje opredeljeno kot stanovanjsko območje S2 na
meji območja S10, ki se ureja z Odlokom o spremembah in
dopolnitvah zazidalnega načrta pod Kompošem (Uradni list
SRS, št. 32/84 in Uradni list RS, št. 36/00, 106/02, 79/04 in
14/05 – popravek). Območje je v naravi travnik ob že pozidanih parcelah, ki so tudi komunalno opremljene, v PSPA
1998 Občine Vitanje pa je opredeljeno v sklop stavbnih
zemljiščih. Zaradi potreb po gradnji stanovanjskih objektov
v naselju Vitanje, se obravnavano območje priključi območju
ZN pod Kompošem.

4. člen
(Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
prostorske ureditve in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali
pri pripravi sprememb ZN)
Nosilci urejanja prostora so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Celje;
– Elektro Celje;
– Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.o.;
– Občina Vitanje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave sprememb ZN ugotovi, da
ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
Nosilci urejanja prostora morajo skladno z 58. členom
ZPNačrt-a v 30 dneh od prejema vloge in osnutka sprememb
ZN za pridobitev smernic posredovati svoje smernice pisno,
sicer se šteje, da smernic oziroma pogojev nimajo in zato
njihovo sodelovanje in mnenje k predlogu sprememb ZN ni
potrebno.
Nosilci urejanja prostora morajo skladno z 61. členom
ZPNačrt-a v 30 dneh od prejema vloge in predloga sprememb
ZN za pridobitev mnenj posredovati svoje mnenje pisno, sicer
se šteje, da se strinjajo s predlogom sprememb ZN.
5. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorske ureditve sprememb ZN izdela izdelovalec, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko
načrtovanje. Izdelovalca sprememb ZN izbere Občina Vitanje
kot pripravljalec na osnovi zbiranja ponudb, skladno z Zakonom
o javnih naročilih. Geodetske podlage za ureditveno območje
priskrbi pripravljalec sprememb ZN.
Kot strokovna podlaga za izdelavo sprememb ZN se uporabi Odlok o PSPA 1998 Občine Vitanje. V primeru, da bodo
za območje izdelani idejni projekti za komunalno gospodarsko
infrastrukturo, se le-ti uporabijo kot osnova za rešitve v spremembah ZN. Morebitne dodatne strokovne podlage se lahko
določijo tudi med postopkom priprave sprememb ZN.
6. člen
(Roki za pripravo)
Postopek priprave in sprejemanja sprememb ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– izdelava osnutka sprememb ZN: marec–april 2009;
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora: april–maj
2009;
– javna razgrnitev in javna razprava o osnutku sprememb
ZN: maj–junij 2009;
– izdelava predloga sprememb ZN in pridobitev mnenj:
junij–julij 2009;
– sprejem predloga sprememb ZN na Občinskem svetu:
julij 2009.

Uradni list Republike Slovenije
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8. člen
(Objava in veljavnost sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati nasledni dan po objavi. Sklep se objavi tudi na
spletnih straneh Občine Vitanje na http://www.vitanje.si/ in se
pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.

974.

ZREČE
973.

Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov
kanalizacijske infrastrukture, preračunanih
na enoto mere za obstoječo kanalizacijsko
infrastrukturo na območju počitniškega
naselja Nune v Občini Zreče za leto 2009

Na podlagi 29. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS,
št. 95/08 – UPB-1) in 6. člena Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč s kanalizacijsko infrastrukturo za počitniško
naselje Nune v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 95/08) je župan
Občine Zreče sprejel

SKLEP
o indeksiranju obračunskih stroškov
kanalizacijske infrastrukture, preračunanih
na enoto mere za obstoječo kanalizacijsko
infrastrukturo na območju počitniškega naselja
Nune v Občini Zreče za leto 2009
1. člen
Obračunski stroški kanalizacijske infrastrukture na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, to je
na m2 parcele (Cp((i))) in na m2 neto tlorisne površine objekta
(Ct((i))), navedeni v 5. členu odloka se indeksirajo v skladu z
2. točko 6. člena odloka in za leto 2009 znašajo:
Sestavina kanalizacijske
infrastrukture
Kanalizacijsko omrežje
Čistilna naprava
Skupaj

Obračunski stroški na enoto
(€/m2)
parcele – Cp((i)) NTP – Ct((i))
6,79
17,94
5,13
13,53
11,92
31,47

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na spletni strani Občine Zreče ter začne veljati naslednji dan
po objavi.
Št. 35401-0007/2009-1
Zreče, dne 20. marca 2009
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2009

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 30/07), 29. 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 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in
16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99,
11/01, 5/03 in 24/04) je Občinski svet Občine Žetale na 16.
redni seji dne 18. 3. 2009 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Žetale za leto 2009

Št. 430-4-0001/2008-5
Vitanje, dne 23. marca 2009
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

3065

ŽETALE

7. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)
Pripravo sprememb ZN financira pripravljalec sprememb
ZN Občina Vitanje.

Stran

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Žetale za leto 2009
(v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
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:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

70 DAVČNI PRIHODKI

Proračun
leta 2009
1.446.755
958.325
876.193

700 Davki na dohodek in dobiček

926.799

703 Davki na premoženje

–72.306

704 Domači davki na blago in storitve

21.700

706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni

82.132
3.390
300
600

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

11.900

714 Drugi nedavčni prihodki

65.942

72 KAPITALSKI PRIHODKI

2.639

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije domačih virov

2.639
1.200
1.200

731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz drž. prorač. iz sred.
prorač. evrop. un.

484.591
484.591
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI

Uradni list Republike Slovenije
1.480.786
364.918

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

71.490

401 Prispevki delodajalcev za socialne zadeve

12.270

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti

255.050
26.108

409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

314.118
2.500
164.547
29.820
117.251

414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

795.181
795.181
6.569

431 Investicijski transferi prav. in fiz. oseb.,
ki niso prorač. upor.

2.400

432 Investicijski transferi prorač. uporabnikom

4.169

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJ (I.-II.)

–34.031

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnina iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namens. premož. v jav. skl.
in drug. osebah jav. prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

1.141.000

50 ZADOLŽEVANJE

1.141.000

500 Domače zadolževanje
VIII.ODPLAČILO DOLGA (550)

1.141.000

55 ODPLAČILO DOLGA

1.141.000

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

34.031

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

34.031

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 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 Žetale.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v 43. členu ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 87/01 in 71/93)
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za odlaganje odpadkov, ki se namenijo za investicije na področju ravnanja z
odpadki
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanje
voda, ki se namenijo za investicije na področju z odpadno
vodo
– prihodki od občanov za sofinanciranje investicij, prihodki
iz naslova vzdrževanja pokopališča, cest, ki se namenijo za
namene za katere se pobirajo.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, ki je tudi
odredbodajalec.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna poroča občinskemu svetu Občine Žetale med letom in konec leta z
zaključnim računom o veljavnem proračunu za leto 2009 in
njegovi realizaciji.

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

550 Odplačilo domačega dolga

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.= -III.)

1.141.000
–34.031
0

6. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom v
skladu z dinamiko prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti
obveznosti.
Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov občinskega proračuna iz sredstev proračunske rezerve v primeru,
če zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s sprejeto dinamiko.
Sredstva proračunske rezerve pa morajo biti vrnjena do konca
leta.
7. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene, ki
so določeni s proračunom.
Župan lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti
za 70% vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih
programov.

Uradni list Republike Slovenije
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v prihodnjih
letih za investicijske odhodke, bo potekal v skladu z dinamiko
po načrtu razvojnih programov za namene, za katere je načrtovana pravica porabe na postavki proračuna v tekočem letu.
Skupen 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.
8. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika proračuna (župan)
lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več ko 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.
9. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF. Proračunska rezerva za leto 2009 je oblikovana v
višini 8.060 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s poročili obvešča občinski svet.
10. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga,
če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino
terjatve.

Št.
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12. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavod, katere ustanoviteljica je občina) se smejo zadolževati le s
soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žetale v letu
2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 032-01-0016/2009-3
Žetale, dne 18. marca 2009
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju programov društev
na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Žetale

Na podlagi 8. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 16. člena Statuta
Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04)
je Občinski svet Občine Žetale na 16. redni seji dne 18. 3.
2009 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju programov društev na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žetale
1. člen
Spremeni se 3. člen pravilnika, kjer se doda alineja, ki
se glasi:
»Da ne kandidirajo za sredstva iz programa športa, kmetijstva in drugih društev«.
2. člen
Spremeni se 14. člen pravilnika, ki se glasi:
»Pri vrednotenju redne dejavnosti kulturnih društev in
skupin se upoštevajo vsebinska merila, ki so priloga tega
pravilnika«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-0016/2009-7
Žetale, dne 18. marca 2009

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
11. člen
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se lahko občina Žetale za proračun leta 2009 zadolži do višine
1.141.000 EUR.
O zadolžitvi odloča Občinski svet Občine Žetale. Pogodbe
o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna
in ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance.
O dajanju poroštev, ki so opredeljene v Zakonu o financiranju občin odloča občinski svet.

23 / 27. 3. 2009 /

Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

976.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o vrednotenju programov športa
v Občini Žetale, ki se sofinancirajo iz
proračunskih sredstev

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 63/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 9. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 15. člena Statuta Občine
Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03, 24/04) je Občinski
svet Občine Žetale na 16. redni seji dne 18. 3. 2008 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vrednotenju programov športa v Občini Žetale,
ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev
1. člen
Spremeni se 2. člen pravilnika, kjer se doda osma alineja,
ki se glasi:
»Da ne kandidirajo za sredstva iz programov kulture,
kmetijstva in drugih društev«.
2. člen
Spremeni se 5. člen pravilnika, kjer se po prvem odstavku
doda nov odstavek, ki se glasi:
»Prijavitelj se lahko prijavi na en razpis iz enega programa«.

Stran
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3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-0016/2009-6
Žetale, dne 18. marca 2009
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

977.

Letni program športa v Občini Žetale za leto
2009

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98), v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa
športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00), ter
na podlagi Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini
Žetale (Uradni list RS, št. 117/07) in 16. člena Statuta Občine
Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03, 24/04) je Občinski
svet Občine Žetale na 16. redni seji dne 18. 3. 2009 sprejel

LETNI PROGRAM
športa v Občini Žetale za leto 2009
I. UVOD
Občina Žetale z letnim programom športa določa športne
programe, ki bodo v letu 2009 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za uresničevanje
tega programa, ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo
v proračunu občine.
II. IZHODIŠČA IN USMERITVE
Upoštevanje izhodišč nacionalne strategije razvoja športa
izpostavljamo v Občini Žetale za leto 2009 naslednje usmeritve:
– Naša pozornost bo predvsem namenjena tekmovalnim
in interesnim programom za otroke, mladino in odrasle, z
namenom spodbujati kakovosten način preživljanja prostega
časa in delovati preventivno v smislu preprečevanja socialnopatoloških pojavov.
– Društvom iz občine, ki so nosilci športnega življenja v
občini, bomo pomagali čimbolj uresničiti njihove zastavljene
cilje.
– Za dvig kvalitete sofinanciranih programov in racionalnosti porabe javnih sredstev bomo izvajali nadzor nad izvedbo
programov v okviru letnega programa športa.
III. OBSEG SREDSTEV
Občina Žetale z Odlokom o proračunu Občine Žetale za
leto 2009 zagotavlja proračunska sredstva, ki so namenjena
izvajanju športnih programov v občini.
Namenska sredstva se delijo po pogojih, merilih in normativih za vrednotenje športnih programov v Občini Žetale, ki
jih je sprejel Občinski svet Občine Žetale.
IV. OBSEG IN VRSTA DEJAVNOSTI ZA SOFINANCIRANJE
Izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti
s programi v naslednjem obsegu.

Uradni list Republike Slovenije
Športna društva so nosilci športnega udejstvovanja v občini. Društva spodbujajo šport in rekreacijo mladine in odraslih,
zato je cilj ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status,
zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja in
dela in preprečiti upadanje splošne vitalnosti človeka.
Višina sredstev društvom se določi na osnovi Pravilnika
za vrednotenje športnih programov v Občini Žetale (Uradni list
RS, št. 117/07).
V. POSEBNE DOLOČBE
Občina Žetale lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za
leto 2009 tistim izvajalcem, pri katerih se na podlagi poročila
oziroma izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2009.
Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo
v celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja
prispelih programov v skladu z merili in kriteriji določenimi v
Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Žetale
(Uradni list RS, št. 117/07).
Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v
celoti za planirane namene. Če sredstev med letom ni mogoče
porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko občinski
svet ob sprejemanju rebalansa proračuna spremeni znesek
namenskih sredstev in sprejme odločitev, da se del sredstev
nameni v druge namene.
VI. VELJAVNOST IN UPORABNOST
Ta program začne veljati naslednji dan po sprejemu na
občinskem svetu in se uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini
Žetale v letu 2009.
Letni program športa se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 032-0016/2009-8
Žetale, dne 18. marca 2009
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

978.

Letni program kulture Občine Žetale za leto
2009

Na podlagi 8., 9. in 10. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 23. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in
spremembe), Pravilnika o merilih in načinu izbire projektov,
programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Žetale (Uradni list RS, št. 117/07),
in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99,
11/01, 5/03 in 24/04) je Občinski svet Občine Žetale na 16.
redni seji dne 18. 3. 2009 sprejel

LETNI PROGRAM
kulture Občine Žetale za leto 2009
I. UVOD
Občinski svet Občine Žetale na podlagi zgoraj navedenih
zakonskih podlag in v skladu z obveznostjo občine, da zagotavlja pogoje in sprejema ukrepe za uresničevanje javnega

Uradni list Republike Slovenije
interesa na področju kulture na svojem območju sprejema Letni
program kulture Občine Žetale za leto 2009 in na ta način v
Občini Žetale zagotavlja pogoje za:
– kulturno ustvarjalnost,
– dostopnost kulturnih dobrin,
– kulturno raznolikost,
– ohranjanje slovenske kulturne identitete in
– ohranjanje skupnega slovenskega kulturnega prostora.

II. VLOGA KULTURE V OBČINI
Občina je gospodarsko in družbeno središče in je v skladu
z zakonom dolžna tudi na področju kulture zagotavljati občankam in občanom možnosti za dejavno življenje na področju
kulture tako, kar zadeva:
1. udejanjanje ustvarjalnosti na področju ljubiteljske kulture in
2. uveljavljanje interesa po dostopnosti kulturnih dobrin
najvišje kakovosti v skladu z zmožnostmi občine.
Kultura ima pomembno vlogo v javnem življenju znotraj
občine, saj po eni strani povezuje občane in občanke tudi
kot kulturno skupnost in jim po drugi strani omogoča občutek
zadovoljenosti njihovih potreb in interesov, ki presegajo zgolj
materialno raven.
Ključnega pomena sta zlasti zagotavljanje možnosti za
ljubiteljsko kulturno dejavnost in možnosti za predstavljanje
te dejavnosti in zagotavljanje možnosti za dostop do kulturnih dobrin najvišje kakovosti (gledališka gostovanja, koncerti,
razstave ipd.), seveda v tolikšnem obsegu, kot to dopuščajo
proračunske zmožnosti občine.

III. CILJI OBČINSKEGA PROGRAMA KULTURE
Poglavitni cilj programa in dejavnosti, ki se odvijajo na
podlagi programa, je zagotavljanje pogojev za to, da občina
postane tudi kulturno središče, v katerem lahko občanke in občani uresničujejo svoj interes po lastni dejavnosti na področju
kulture in svoj interes po dostopnosti kulturnih dobrin v lastnem
bivalnem okolju.
Cilj občine je predvsem spodbujati razvoj kulture na nivoju
društva, ki je nosilec kulturne dejavnosti v občini.

IV. UKREPI ZA URESNIČEVANJE OBČINSKEGA
PROGRAMA KULTURE
Naloga občine je zlasti zagotavljanje ustrezne klime (pogojev) v občini za uresničevanje javnega interesa na področju
kulture in spodbujanje občank in občanov, da brez ovir izrazijo
svoje potrebe in interese na tem področju. Občina mora na
ustrezni način omogočiti tudi način uresničevanja teh nalog,
določiti glavne oblike in načine kulturnega delovanja ter navesti
naloge, ki jih bo občina izpolnjevala v sodelovanju z drugimi
občinami oziroma javnimi zavodi, ki delujejo na območju več
občin.

Št.

23 / 27. 3. 2009 /

Stran

3069

– Občina bo spodbujala kulturne dejavnosti občank in
občanov, zlasti na področju t. i. ljubiteljske dejavnosti ter zagotavljala sredstva za njihovo dejavnost.
– Občina bo omogočila prostorske, tehnične, organizacijske in materialne možnosti za uresničevanje programov nosilcev.
– Občina bo omogočila dostopnost kulturnih dobrin, ki
bodo plod uresničevanja programov nosilcev dejavnosti z območja občine in programov drugih ustvarjalcev (gostovanja,
kulturne prireditve) v skladu s svojimi zmožnostmi in tem programom.
V skladu z navedenim bo Občina Žetale:
– z javnimi razpisi in javnimi pozivi za prijave za sofinanciranje javnih kulturnih programov spodbujala dejavnost na
tem področju,
– s sprejemom aktov o ustanovitvi ali soustanovitvi javnih
zavodov in pogodbeni odnosi za opravljanje javne službe na
območju občine (knjižnica, glasbena šola, javni sklad za kulturne
dejavnosti ipd.) s sodelovanjem pri upravljanju teh zavodov omogočiti izvajanje javne službe in s primerno odmerjenimi proračunskimi sredstvi ter prostori omogočala dejavnost javnih zavodov,
zadolženih za izvajanje javne službe na območju občine,
– z vlaganjem v prostore in opremo (računalniška oprema,
svetlobna in zvočna tehnika) in
– z drugimi ukrepi spodbujala kulturno dejavnost in raznolikosti te dejavnosti na območju občine.
V. DOLGOROČNI POGLED NA RAZVOJ KULTURE
V OBČINI ŽETALE
Občina Žetale želi dolgoročno zagotoviti občankam in občanom ter gostom kakovostno ponudbo kulturnih dobrin zlasti
na področju gledališča in glasbe, pevske kulture, likovnih razstav in delavnic ipd. Občina Žetale bo posvečala izrazito skrb
tudi raziskovanju, vzdrževanju in obnavljanju ter predstavljanju
kulturne dediščine na območju občine.
Poleg tega bo Občina Žetale namenila posebno skrb in
sredstva tudi za estetsko podobo naselij in Občine Žetale v
celoti, tako kar zadeva obstoječe spomenike in skladno načrtovanje na področju urbanizma, kakor tudi postavitev in vzdrževanje novih estetskih objektov (spomenikov, kipov, parkov
oziroma javnih površin).
VI. VELJAVNOST IN UPORABNOST
Ta program začne veljati naslednji dan po sprejemu na
občinskem svetu in se uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov kulture v Občini
Žetale v letu 2009.
Letni program kulture se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 032-0016/2009-9
Žetale, dne 18. marca 2009
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.
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VLADA
979.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o enotni metodologiji in obrazcih za obračun
in izplačilo plač v javnem sektorju

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 –
ZZavar-E, 80/08 in 120/08 – odl. US) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni
metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo
plač v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in
izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09) se
v tabeli 2. člena besedilo izraza Z604 spremeni tako, da se
glasi:
»
Z604

vrednost zmanjšane pedagoške
oziroma učne obveznosti

mesečno število ur zmanjšanega obsega dela pedagoške oziroma učne
obveznosti x Z601 (odšteje se od bruto plače 3. stopnja)

«.

V tabeli se za izrazom Z604 doda nov izraz, ki se glasi:
»
Z610

odbitek 4% osnovne plače funkcionarja (Z070) po Zakonu o začasnem znižanju
plač funkcionarjev (ZZZPF), ki se odšteje od bruto plače 3. stopnja
«.

odbitek plače funkcionarja

2. člen
V tabeli 3. člena se za vrsto izplačila D070 doda nova
vrsta izplačila D071, ki se glasi:
»

D071

delovna uspešnost zaradi povečane učne obveznosti za ravnatelje
in direktorje s področja delovna
osnovnega šolstva in uspešnost
srednjih šol, višjih strokovnih šol in za ravnatelje dijaških domov

od 1,00
do 1,30

mesečni obseg opravljenih
ur povečane tedenske učne
obveznosti x bruto urna postavka učiteljeve/predavateljeve osnovne plače v nazivu,
ki ga ima ravnatelj/direktor x
faktor

znesek od osnovne plače za obračun (izplača se
mesečno)

0

1

22.e člen ZSPJS

«.

V tabeli se za vrsto izplačila J250 doda nova vrsta izplačila J260, ki se glasi:
»
J260

»

D023

odškodnina iz naslova
izgubljenega dohodka

drugi dohodki
iz delovnega
razmerja

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1
«.

Vrsta izplačila D023 se spremeni tako, da se glasi:

delovna uspešnost zaradi povečanega obsega delovna
dela za državne pravo- uspešnost
branilce

do 0,20

osnovna plača za obračun x
znesek od osnovfaktor
ne plače za ob22.d in 22.f člen ZSPJS
račun (v kolikor
0
je dodeljena, se
(2) Uredba o delovni uspeizplača najmanj
šnosti iz naslova povečanega
enkrat na leto)
obsega

1

«.
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3. člen
V tabeli 5. člena se za vrsto izplačila J250 doda nova vrsta
izplačila, ki se glasi:

»
J260

Št.

odškodnina iz naslova
izgubljenega dohodka

15,509

6,369

0,149

0,109

8,859

6,569

0,069

0,109

0,539

S9

S1
«.

4. člen
Četrti odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) BRUTO PLAČA 3. stopnja = BRUTO PLAČA 2. stopnja + tip izplačila D – vrsta izplačila M011 – Z604 – Z610.«.
5. člen
V 19. členu se dodajo novi petindvajseti a, sedemindvajseti a, petintrideseti in šestintrideseti odstavek, ki se glasijo:
»(25.a) Če opravlja delo iz naslova dodatne tedenske
učne obveznosti v skladu s prejšnjim odstavkom ravnatelj oziroma direktor s področja osnovnega šolstva in srednjih šol,
višjih strokovnih šol in za ravnatelje dijaških domov, se mesečni
obseg opravljenih ur, ki se štejejo kot povečana tedenska učna
obveznost, pomnoži z bruto urno postavko učiteljeve oziroma
predavateljeve osnovne plače. Ta se določi tako, da se upošteva pridobljeni naziv ravnatelja oziroma direktorja ter najvišji
plačni razred v tem nazivu. Vrednost tako določenega plačnega
razreda se deli s 174.
(27.a) Ne glede na prejšnji odstavek znaša faktor za izračun povečane učne obveznosti (Z600) za ravnatelje oziroma
direktorje iz 25.a odstavka tega člena:
– faktor 1,00 za ravnatelje dijaških domov,
– faktor 1,20 za ravnatelje oziroma direktorje s področja
osnovnega šolstva in srednjih šol,
– faktor 1,30 za ravnatelje in direktorje višjih strokovnih šol.
(35) Če je potrebno funkcionarju znižati plačo oziroma
nadomestilo v skladu z 39. členom Zakona o preprečevanju
korupcije, se bruto plača funkcionarja (Z080) zniža za ustrezen
odstotek.
(36) Odbitek plače funkcionarja (Z610) v višini štirih odstotkov, izračunan od osnovne plače (Z070) za povprečno
mesečno delovno obveznost (174 normiranih ur), se odšteje
od bruto plače 3. stopnje, pri čemer pa je vrednost odbitka
potrebno preračunati na ure A, B in G.«.
6. člen
V 21. členu se vrste izplačil R040, R050, R060 in S090
spremenijo tako, da se glasijo:
»
R040

PORABLJENO – ČRTANO

X

X

R050

PORABLJENO – ČRTANO

X

X

R060

PORABLJENO – ČRTANO

X

X

S090

povračilo potnih stroškov za
izrabo letnega dopusta
v Republiki Sloveniji in ob
smrti ožjega družinskega
člana

X

0

»

povračila/nadomestila 22. člen PJUDT,
v tujini
16. člen OKO

v znesku

«.

Za vrsto izplačila S200 se dodajo nove vrste izplačil, ki
se glasijo:

S210

nadomestilo za nezaposlene- povračila/nadomestila
22. člen PJUDT
ga partnerja
v tujini

v znesku

X

0

S220

nadomestilo za diplomatsko povračila/nadomestila
22. člen PJUDT
dejavnost partnerja
v tujini

v znesku

X

0

S230

nadomestilo za nepreskrblje- povračila/nadomestila
22. člen PJUDT
ne otroke
v tujini

v znesku

X

0
«.
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V prilogi 1 iz 19.

Uradni list Republike Slovenije

7. člen

7. člen
V prilogi 1 iz 19. člena se na plačilni listi 1 in plačilni listi
člena
se na plačilni listi 1 in plačilni listi 2 za besedilom:
2 za besedilom:

»<Z115>
»<Z115>Zmanjšanje
Zmanjšanjepo
pouredbi
uredbi < znesek>«

< znesek>«

doda naslednje besedilo:

doda naslednje besedilo:

»<Z610> Odbitek plače funkcionarja
<Z604> Vrednost zmanjšane pedag. oz. učne obvez.

»<Z610> Odbitek plače funkcionarja

<znesek>
<znesek>«.

< znesek>

V prilogi
1 seobvez.
besedilo plačilne
liste«.
za delo v tujini spre<Z604> Vrednost zmanjšane pedag.
oz. učne
< znesek>
meni tako, da se glasi:

V Plačilna
prilogilista
1 se
besedilo
»(2)
za delo
v tujini

plačilne liste za delo v tujini spremeni tako, da se glasi:

»(2) Šifra
Plačilna
lista zauporabnika
delo v tujini
<Z350>
proračunskega
<Ime proračunskega uporabnika>
<Ime in priimek prejemnika plače>
<Z350> Šifra proračunskega uporabnika
<Z360>
Šifra zaposlenega
– davčna številka
<Ime proračunskega
uporabnika>
<Naslov
prebivališča
prejemnika plače>
<Ime instalnega
priimek prejemnika
plače>
<Naslov
prebivališča
prejemnika
<Z360>začasnega
Šifra zaposlenega
– davčna
številka plače>
<Z050>/<Z052>
Povprečna
mesečna
delovna
obveznost
<Naslov stalnega
prebivališča
prejemnika
plače>
<Z111>
Zadnja
plačaprebivališča
pred prvim prejemnika
obračunomplače>
plač (ZSPJS)
<Naslov
začasnega
<Z050>/<Z052> Povprečna mesečna delovna obveznost
<Z111> Zadnja plača pred prvim obračunom plač (ZSPJS)

Obračun plače za mesec < Z010 – mesec in leto obračuna>
<Številka pogodbe o zaposlitvi, odločbe ali sklepa>
<Datum začetka dela v tujini>
<Datum zaključka dela v tujini>
<Stroškovno mesto>
<Z370> Šifra delovnega mesta
<Z371> Šifra naziva

Ime delovnega mesta
Ime naziva

<Z520> Država
<Z530> Valuta
<Tečaj na dan 88.88.88>
<Odstotek limita za povračilo stroškov za nastanitev>

<XXX>
<XXX>
<vrednost>
<%>

<Z470 / Z471> Osnova za izračun plače za delo v tujini
Znesek (EUR)
Znesek (Valuta države)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<Z450> Indeks življenjskih stroškov OZN
<znesek>
<znesek>
<Z070> Osnovna plača za delo v tujini
<znesek>
<znesek>
<Z550> Delež zaposlitve (%)
<%>
<%>
<Z551> Delež osnovne plače za obračun
<znesek>
<znesek>
R (EUR)

RxZ450
RxZ450
(EUR)
(Valuta države)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R010 dodatek za oddaljenost
<znesek>
<znesek>
<znesek>
R020 dodatek za zahtevnost dela v tujini
<znesek>
<znesek>
<znesek>
R030 dodatek za opravljanje dodatnih nalog
<znesek>
<znesek>
<znesek>
R070 dodatek za nevarnost
<znesek>
<znesek>
<znesek>
R080 dodatek za posebne življenjske razmere v tujini
<znesek>
<znesek>
<znesek>
R090 dodatek za pripravljenost in premestljivost
<znesek>
<znesek>
<znesek>
R100 dodatek za delovno dobo
<znesek>
<znesek>
<znesek>
R110 dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat
<znesek>
<znesek>
<znesek>
R120 položajni dodatek
<znesek>
<znesek>
<znesek>
R200 dodatek za nevarnost na območju delovanja (OKO)
<znesek>
<znesek>
<znesek>
R210 dodatek za nevarne naloge (OKO)
<znesek>
<znesek>
<znesek>
R220 dod. za pos. življ. oz.biv. raz. in pog. del. v tujini (OKO)
<znesek>
<znesek>
<znesek>
R230 položajni dodatek (OKO)
<znesek>
<znesek>
<znesek>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skupaj (Z104)
<znesek>
<znesek>
<A040> (znesek)
<znesek>
<znesek>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<Z120> Skupaj
<znesek>
<znesek>
<Z124> Skupaj
<znesek>
<znesek>
Vrsta izplačila

% ali

Normirane

Mesec

Znesek

Znesek

znesek (EUR)
ure
leto
bruto/neto (EUR)
(Valuta države)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek>
G
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek>

4

R230 položajni dodatek (OKO)
<znesek>
<znesek>
<znesek>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skupaj (Z104)
<znesek>
<znesek>
<A040> (znesek)
<znesek>
<znesek>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uradni<Z120>
list Republike
Slovenije
Št. 23<znesek>
/ 27. 3. 2009<znesek>
/ Stran
Skupaj
<Z124> Skupaj
<znesek>
<znesek>
Vrsta izplačila

% ali

Normirane

Mesec

Znesek
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Znesek

znesek (EUR)
ure
leto
bruto/neto (EUR)
(Valuta države)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek>
G
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek>
B
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek>
A040
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skupaj
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek>
R
<% ali znes.>
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dodatki za delo v tujini skupaj
<znesek>
<znesek>
D
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delovna uspešnost skupaj
<znesek>
<znesek>
Plača (A+G+R+D)

<znesek>

<znesek>

T
<št.>
MM.LLLL
<znesek>
<znesek>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odtegljaji za delo v tujini skupaj
<znesek>
<znesek>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IZPLAČILO za delo v tujini (Z490)

dne

8. člen
Ta uredba začne veljati 1. aprila 2009.
Št.Ta
00714-11/2009/8
uredba začne veljati
Ljubljana, dne 26. marca 2009
EVA 2009-3111-0016

1. aprila 2009.

Vlada Republike Slovenije
Št. 00714-11/2009/8
Ljubljana, dne 26.Borut
marca
2009
Pahor
l.r.
Predsednik
EVA 2009-3111-0016

<datum>

<znesek>

<znesek> «.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

8. člen»(3) Dodatki iz tretje, četrte, pete, osme in devete alineje

prvega odstavka tega člena ne pripadajo učiteljem dopolnilnega pouka slovenščine v tujini (v nadaljevanju: učitelji
na delu v tujini), učiteljem slovenščine in lektorjem na tujih
univerzah.«.
3. člen
12., 13. in 14. člen se črtajo.

4. člen
V prvem odstavku 22. člena se deveta alinea spremeni
tako, da se glasi:
Vlada Republike»–Slovenije
povračilo potnih stroškov za izrabo letnega dopusta v
Republiki Sloveniji in ob smrti ožjega družinskega člana,«.
980. Uredba o spremembah in dopolnitvah
V prvem odstavku se na koncu besedila pika nadomesti
Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih
z vejico in dodajo tri nove alinee, ki se glasijo:
uslužbencev za delo v tujini
»– nadomestilo za nezaposlenega
partnerja,
Borut PAHOR
– nadomestilo za diplomatsko dejavnost partnerja,
P
R
E
D
S
EDNIK
Na podlagi 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem
– nadomestilo za nepreskrbljene otroke.«.
sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno beseŠesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
dilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08
»(6) Učiteljem na delu v tujini, učiteljem slovenščine in lekin 120/08 – odl. US) in 44. člena Zakona o zunanjih zadevah
torjem na tujih univerzah ne pripadajo povračila in nadomestila
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
iz prve, pete, šeste, sedme, osme, sedemnajste, osemnajste in
– ZNOMCMO in 76/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
dvaindvajsete alinee prvega odstavka tega člena.«.

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah
in drugih prejemkih javnih uslužbencev
za delo v tujini
1. člen
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev
za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09 in 16/09 – popr.) se
šesti, sedmi in osmi odstavek 7. člena črtajo.
2. člen
V prvem odstavku 8. člena se tretja alinea spremeni tako,
da se glasi:
»– dodatek za opravljanje dodatnih nalog,«.
V prvem odstavku se četrta, peta in šesta alinea črtajo.

5. člen
V tretjem odstavku 24. člena se za besedilom »do povračila zavarovanja za primer« doda beseda »brezposelnosti«. 5
6. člen
V drugem odstavku 25. člena se za besedama »čigar
otroci« doda besedilo »obiskujejo vrtec v državi sprejemnici
ali«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Povračilo iz prvega in drugega odstavka tega člena znaša 90% stroškov vpisnine in šolnine, pri čemer znaša
znesek, ki ga krije organ, za vrtec in predšolsko izobraževanje
največ 4.000 evrov, za stroške šolnine in vpisnine pa največ
18.000 evrov, razen če gre za otroka s posebnimi potrebami.«.
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7. člen
V tretjem odstavku 26. člena se tretja alinea spremeni
tako, da se glasi:
»– dnevnica za čas potovanja, ki pripada javnemu
uslužbencu in družinskemu članu, ki potuje v kraj službovanja v tujini zaradi razporeditve javnega uslužbenca na delo
v tujini ali se vrača iz kraja službovanja zaradi prenehanja
razporeditve javnega uslužbenca.«.
V četrtem odstavku se četrta alinea spremeni tako, da
se glasi:
»– stroški zavarovalnine selitvenih predmetov od osnove v višini 15.000 evrov za javnega uslužbenca brez družine
ali družinskega člana in 20.000 evrov za javnega uslužbenca
z družino.«.
8. člen
V naslovu 31. člena se na koncu doda besedilo »in ob
smrti ožjega družinskega člana«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javnemu uslužbencu in njegovim družinskim članom, ki prebivajo z njim v tujini, pripada povračilo potnih
stroškov za izrabo letnega dopusta v Republiki Sloveniji
enkrat v dvanajstih mesecih. Povračilo za izrabo letnega
dopusta v Republiki Sloveniji praviloma pripada po desetih
mesecih od začetka dela javnega uslužbenca v tujini, razen
v primeru izrabe letnega dopusta v času letnih počitnic šoloobveznih otrok. Kot naslednja dvanajstmesečna obdobja se
štejejo obdobja po preteku dvanajstih mesecev od začetka
dela v tujini.«.
V tretjem odstavku se za besedama »Republiki Sloveniji« doda besedilo »in ob smrti ožjega družinskega člana«.
Doda se novi šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Javnemu uslužbencu in njegovim družinskim članom, ki prebivajo z njim v tujini, pripada povračilo potnih
stroškov za pot do Republike Slovenije ob smrti ožjega družinskega člana javnega uslužbenca. Za ožjega družinskega
člana se po tem odstavku štejejo zakonec, zunajzakonski
partner, otroci, posvojenci in starši javnega uslužbenca.«.
9. člen
V prvem odstavku 32. člena se v drugem stavku beseda
»dodatka« nadomesti z besedo »nadomestila«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Novinar, dopisnik RTV na delu v tujini, je zaradi
narave svojega dela upravičen do kritja posebnih materialnih
izdatkov (parkirnina), in sicer do mesečnega pavšalnega
povračila, ki znaša 10% osnovne plače za delo v tujini. Stroški za telefon se mu priznajo v višini 90% celotnih zneskov
računov, 10% telefonskih stroškov se obračuna v breme
novinarja dopisnika.«.
10. člen
V 40. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
se povračilo stroškov za učenje tujega jezika za javne uslužbence, ki jih na delo v tujino napoti Ministrstvo za zunanje
zadeve, uredi s splošnim aktom, ki ga sprejme minister za
zunanje zadeve.«.
11. člen
Za 42. členom se dodajo novi 42.a, 42.b, in 42.c člen,
ki se glasijo:
»42.a člen
(nadomestilo za nezaposlenega partnerja)
(1) Nadomestilo za nezaposlenega partnerja pripada
javnemu uslužbencu na delu v tujini, čigar zakonec oziroma
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zunajzakonski partner ni v delovnem razmerju, nima statusa samozaposlenega, ne prejema nadomestila v skladu s
predpisi o starševskem varstvu, ne prejema pokojnine ali
ni prijavljen na zavodu za zaposlovanje in prebiva z njim v
tujini. Nadomestilo se izplačuje za čas, ko partner dejansko
prebiva z javnim uslužbencem v tujini. Javni uslužbenec
mora sporočiti vsako spremembo glede skupnega prebivanja
s partnerjem v tujini, ki vpliva na prejemanje nadomestila za
nezaposlenega partnerja.
(2) Za zunajzakonskega partnerja po tem členu se šteje
oseba po predpisih, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska
razmerja.
(3) Nadomestilo za nezaposlenega partnerja znaša 600
eurov, pri čemer se ta znesek pomnoži z indeksi življenjskih
stroškov, določenimi v prilogi 2 te uredbe.
(4) Nadomestilo iz tega člena ne pripada javnim uslužbencem pri opravljanju dela v mirovnih operacijah in mednarodnih civilnih misijah.
42.b člen
(nadomestilo za diplomatsko dejavnost partnerja)
(1) Javnemu uslužbencu v predstavništvu, čigar zakonec ali zunajzakonski partner prebiva z njim v tujini, se lahko
izplača nadomestilo do 150 evrov mesečno za sodelovanje
zakonca ali zunajzakonskega partnerja pri diplomatskih družabnih dejavnostih. Za zakonce ali zunajzakonske partnerje
vodij predstavništev, obrambnih atašejev, namestnika med
nadomeščanjem vodje ter za obrambnega predstavnika pri
OZN, višjega obrambnega predstavnika v OVSE, in vodje
obrambnega in vojaškega dela Stalnega predstavništva RS
pri Natu, vodje obrambnega in vojaškega dela Stalnega
predstavništva RS pri EU ter nacionalnega vojaškega predstavnika pri ACO in nacionalnega predstavnika za povezave
pri ACT, lahko znaša to nadomestilo do 300 evrov mesečno.
Nadomestilo se izplača na podlagi dokazil o diplomatski
dejavnosti partnerjev.
(2) Vrednost nadomestila iz prejšnjega odstavka se
pomnoži z indeksi življenjskih stroškov, določenimi v prilogi
2 te uredbe.
(3) Višino zneska nadomestila za diplomatsko dejavnost določi vodja predstavništva, za zakonce ali zunajzakonske partnerje vodij predstavništev pa predstojnik ali druga
pooblaščena oseba na predlog vodje predstavništva.
(4) Nadomestilo iz tega člena ne pripada učiteljem
na delu v tujini, učiteljem slovenščine in lektorjem na tujih
univerzah.
42.c člen
(nadomestilo za nepreskrbljene otroke)
(1) Nadomestilo za vzgojo nepreskrbljenih otrok pripada javnemu uslužbencu, čigar nepreskrbljeni otroci prebivajo
z njim v skupnem gospodinjstvu v tujini, in se izplačuje za
čas, ko dejansko prebivajo z njim v tujini. Javni uslužbenec
mora sporočiti vsako spremembo glede skupnega gospodinjstva in šolanja otrok, ki vpliva na prejemanje nadomestila za
nepreskrbljene otroke.
(2) Za otroke, starejše od 15 let, se nadomestilo izplačuje do konca njihovega rednega šolanja, vendar največ
do dopolnjenega 26. leta, na podlagi potrdila o rednem
šolanju.
(3) Višina nadomestila za vzgojo posameznega nepreskrbljenega otroka znaša 180 evrov, pri čemer se ta vrednost
pomnoži z indeksi življenjskih stroškov, določenimi v prilogi
2 te uredbe.
(4) Nadomestilo iz tega člena ne pripada javnim uslužbencem pri opravljanju dela v mirovnih operacijah in mednarodnih civilnih misijah.«.
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12. člen
Priloga 1 iz 7. člena uredbe se spremeni tako, da se
glasi:
»Priloga 1: Nominalne osnove za delo v tujini
Šifra DM
T010001

DELOVNO MESTO / NAZIV
POLICIJSKI ATAŠE

Plačni razred brez
napr./nominalna osnova
MIN

Plačni razred
z napr./nominalna osnova
MAX

3.700,00

3.700,00

T010002

POLICIJSKI URADNIK ZA ZVEZO

3.500,00

3.500,00

T020001

NAZIVI 2. STOPNJE

3.700,00

3.700,00

T020002

NAZIVI 3. STOPNJE

3.500,00

3.500,00

T020003

NAZIVI 4. STOPNJE

3.400,00

3.400,00

T020004

NAZIVI 5. STOPNJE

3.300,00

3.300,00

T020005

NAZIVI 6. STOPNJE

2.900,00

2.900,00

T020006

NAZIVI 7. STOPNJE

2.600,00

2.600,00

T020007

NAZIVI 8. STOPNJE

2.300,00

2.300,00

T020008

NAZIVI 9. STOPNJE

2.100,00

2.100,00

T020009

NAZIVI 10. STOPNJE

1.900,00

1.900,00

T020010

NAZIVI 11. STOPNJE

1.800,00

1.800,00

T020011

NAZIVI 12. STOPNJE

1.650,00

1.650,00

T020012

NAZIVI 13. STOPNJE

1.600,00

1.600,00

T020013

NAZIVI 14. STOPNJE

1.550,00

1.550,00

T020014

NAZIVI 15. STOPNJE

1.500,00

1.500,00

T030001

VELEPOSLANIK

3.900,00

3.900,00

T030002

POOBLAŠČENI MINISTER

3.700,00

3.700,00

T030003

GENERALNI KONZUL

3.700,00

3.700,00

T030004

MINISTER SVETOVALEC

3.500,00

3.500,00

T030005

PRVI SVETOVALEC

3.400,00

3.400,00

T030006

KONZUL 1. RAZREDA

3.400,00

3.400,00

T030007

SVETOVALEC

3.300,00

3.300,00

T030008

KONZUL 1. RAZREDA

3.300,00

3.300,00

T030009

I. SEKRETAR

2.900,00

2.900,00

T030010

KONZUL

2.900,00

2.900,00

T030011

II. SEKRETAR

2.600,00

2.600,00

T030012

KONZUL

2.600,00

2.600,00

T030013

III. SEKRETAR

2.300,00

2.300,00

T030014

VICE KONZUL

2.300,00

2.300,00

T030015

ATAŠE

2.100,00

2.100,00

T030016

KONZULARNI AGENT

2.100,00

2.100,00

T040001

GENERALMAJOR

3.800,00

3.800,00

T040002

BRIGADIR

3.700,00

3.700,00

T040003

VVU XV. RAZREDA

3.700,00

3.700,00

T040004

POLKOVNIK

3.500,00

3.500,00

T040005

VVU XIV. RAZREDA

3.500,00

3.500,00

T040006

PODPOLKOVNIK

3.400,00

3.400,00

T040007

VIŠJI ŠTABNI PRAPORŠČAK

3.400,00

3.400,00

T040008

VVU XIII. RAZREDA

3.400,00

3.400,00

T040009

MAJOR

3.300,00

3.300,00

T040010

ŠTABNI PRAPORŠČAK

3.300,00

3.300,00

T040011

VVU XII. RAZREDA

3.300,00

3.300,00

T040012

STOTNIK

2.900,00

2.900,00

T040013

VIŠJI PRAPORŠČAK

2.900,00

2.900,00

T040014

VVU XI. RAZREDA

2.900,00

2.900,00

T040015

NADPOROČNIK

2.600,00

2.600,00

T040016

PRAPORŠČAK

2.600,00

2.600,00

T040017

VVU X. RAZREDA

2.600,00

2.600,00
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Šifra DM
T040018
T040019
T040020
T040021
T040022
T040023
T040024
T040025
T040026
T040027
T040028
T040029
T040030
T040031
T040032
T040033
T040034
T040035
T040036
T040037
T080001
T080002
T080003
T080004
T080005
T080006
T080007
T080008
T080009
T080010
T080011
T080012
T080013
T080014
T080015
T080016
T080017
T080018
T080019
T080020
T080021
T090001
T090002
T090003
T090004
T090005
T090006
T090007
T090008
T090009
T090010

Št.

23 / 27. 3. 2009
DELOVNO MESTO / NAZIV

POROČNIK
VIŠJI ŠTABNI VODNIK
VVU IX. RAZREDA
ŠTABNI VODNIK
NVU VIII. RAZREDA
VIŠJI VODNIK
NVU VII. RAZREDA
VODNIK
NVU VI. RAZREDA
NADDESETNIK
NVU V. RAZREDA
DESETNIK
NVU IV. RAZREDA
PODDESETNIK
NVU III. RAZREDA
VOJAK I
NVU II. RAZREDA
VOJAK II
NVU I. RAZREDA
GENERALMAJOR (OKO)
NOVINAR, DOPISNIK RTV
VIŠJI SEKRETAR
SEKRETAR
PODSEKRETAR
VIŠJI SVETOVALEC I
VIŠJI SVETOVALEC II
UČITELJ SVETNIK
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR
Z DOKTORATOM
VIŠJI SVETOVALEC III
SVETOVALEC I
UČITELJ SVETOVALEC
UČITELJ SLOVENŠČINE NA TUJI UNIVERZI
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR
Z MAGISTERIJEM
SVETOVALEC II
UČITELJ MENTOR
SVETOVALEC III
UČITELJ
VIŠJI REFERENT I
VIŠJI REFERENT II
VIŠJI REFERENT III
KORESPONDENT ATAŠE
SISTEMSKI ADMINISTRATOR II (VII/I)
ADMINISTRATIVNI ATAŠE I
SISTEMSKI ADMINISTRATOR V
VARNOSTNIK
ADMINISTRATOR V
VOZNIK
ADMINISTRATIVNI ATAŠE II
VOZNIK IV
ADMINISTRATOR IV
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Plačni razred brez
napr./nominalna osnova
MIN

Plačni razred
z napr./nominalna osnova
MAX

2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.100,00
2.100,00
1.900,00
1.900,00
1.800,00
1.800,00
1.650,00
1.650,00
1.600,00
1.600,00
1.550,00
1.550,00
1.500,00
1.500,00
1.400,00
1.400,00
3.900,00
3.500,00
3.400,00
3.300,00
3.300,00
2.900,00
2.900,00
2.900,00

2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.100,00
2.100,00
1.900,00
1.900,00
1.800,00
1.800,00
1.650,00
1.650,00
1.600,00
1.600,00
1.550,00
1.550,00
1.500,00
1.500,00
1.400,00
1.400,00
3.900,00
3.500,00
3.400,00
3.300,00
3.300,00
2.900,00
2.900,00
2.900,00

2.900,00

2.900,00

2.600,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00

2.600,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.300,00
2.300,00
2.100,00
2.100,00
1.600,00
1.550,00
1.500,00
2.300,00
2.100,00
1.650,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.400,00
1.400,00

2.300,00
2.300,00
2.100,00
2.100,00
1.600,00
1.550,00
1.500,00
2.300,00
2.100,00
1.650,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.400,00
1.400,00

«.
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Št.

13. člen
Priloga 2 iz 7. člena uredbe se spremeni tako, da se

glasi:

»Priloga 2: Indeksi življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov
Kraj

Indeks
življenjskih stroškov OZN

Aman

0,9890

Ankara

0,9429

Atene

0,9966

Bagdad

1,0358

Beograd

0,9293

Berlin

1,1158

Bern

1,1744

Brasilia

1,0810

Bratislava

1,1127

Bruselj

1,1166

Budimpešta

1,0627

Buenos Aires

0,8734

Bukarešta

0,9231

Canberra

1,0107

Celovec

1,1123

Cleveland

1,0397

Dublin

1,1265

Dunaj

1,1778

Haag

1,0993

Helsinki

1,1156

Kabul

1,0644

Kairo

0,9464

Kijev

0,9980

Kopenhagen

1,2277

Lizbona

1,0248

Ljubljana

1,0000

London

1,0859

Lyon

1,0795

Madrid

1,0868

Monošter

0,9834

Moskva

1,1710

Munchen

1,1407

N'Djamena

1,1564

New Delhi

0,8856

New York

1,0927

Oslo

1,2298

Ottawa

0,9839

Pariz

1,1379

Peking

1,1166

Podgorica

0,9954

Praga

1,0039

Pretoria

0,8570

Priština

0,9375

Rim

1,1403

Kraj

23 / 27. 3. 2009 /

Stran

3077

Indeks
življenjskih stroškov OZN

Riyadh

0,9335

Sarajevo

0,8702

Skopje

0,9116

Sofija

0,9612

Stockholm

1,0288

Strasbourg

1,0932

Tbilisi

1,0462

Teheran

0,9799

Tel Aviv

1,0327

Tokio

1,2852

Trst

1,0861

Varšava

0,9457

Vatikan

1,1403

Washington

1,0589

Zagreb

1,0656

Zugdidi

0,9774

Ženeva

1,2053
«.

14. člen
V prilogi 3 iz 7. člena uredbe se v tabeli za lokacijo New
York spremenijo vrednosti limitov tako, da se glasijo:
»
New York
120
100
100
50
«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
(1) Javnim uslužbencem, ki so bili razporejeni na delo v
tujino in jim je bil določen limit za povračilo stroškov nastanitve
po predpisih, ki so se uporabljali do prvega obračuna in izplačila plač v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju,
se ne glede na določbo 45. člena Uredbe o plačah in drugih
prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št.
14/09) višina tega limita določi po predpisih, ki so se uporabljali
do prvega obračuna in izplačila plač v skladu z Zakonom o
sistemu plač v javnem sektorju.
(2) Primerljivi znesek plače, določen po predpisih, ki so
se uporabljali do začetka uporabe Uredbe o plačah in drugih
prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS,
št. 14/09), je plača za mesec pred prvim izplačilom plač v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Pri izračunu
se ne upoštevajo del plače za delovno uspešnost, del plače
za povečani obseg dela in dodatki za delo v manj ugodnem
delovnem času.
(3) Primerljivi znesek plače, določen po tej uredbi, vključuje tudi nadomestilo za nezaposlenega partnerja, za diplomatsko dejavnost partnerja in za nepreskrbljene otroke.
16. člen
Ta uredba začne veljati 1. aprila 2009.
Št. 00714-10/2009/11
Ljubljana, dne 26. marca 2009
EVA 2009-3111-0009
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
981.

Pravilnik o določitvi meril za določitev višine
nagrade in za povračilo dejanskih stroškov
za delo zastopnika pacientovih pravic

Na podlagi tretjega odstavka 51. člena in šestega odstavka 89. člena Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št.
15/08) izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o določitvi meril za določitev višine nagrade
in za povračilo dejanskih stroškov za delo
zastopnika pacientovih pravic
1. člen
Ta pravilnik določa merila za določitev višine mesečne
nagrade (v nadaljnjem besedilu: nagrada) za delo zastopnika
pacientovih pravic (v nadaljnjem besedilu: zastopnik) in dejanskih stroškov, do povračila katerih je upravičen pri svojem
delu.
2. člen
(1) Nagrada pripada zastopniku za opravljeno delo, ki
ga opravi:
– v okviru uradnih ur, ki jih opravi v prostorih, kjer deluje;
– izven uradnih ur, ki jih opravi v prostorih, kjer deluje
oziroma na terenu (pri izvajalcih zdravstvenih storitev, Komisiji
Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic itd.).
(2) Zastopnik določi skupno število uradnih ur tedensko
glede na potrebe prebivalcev in po predhodni odobritvi ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), vendar ne manj kot 12 ur.
3. člen
(1) Višina nagrade se določi glede na število opravljenih
ur, določenih v prvem odstavku prejšnjega člena.
(2) Nagrada za vsako opravljeno uro je urna postavka,
izračunana iz osnovne plače, določene za 40. plačni razred v
skladu s predpisi, ki urejajo plače v javnem sektorju, ob upoštevanju mesečne povprečne 174 urne delovne obveznosti za
opravljeno delo.
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4. člen
(1) Zastopnik je upravičen do povračil neto zneskov naslednjih dejanskih stroškov:
– prevoznih stroškov na delo in z dela in
– prevoznih stroškov za opravljanje dela na terenu.
(2) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela zastopnikov ureja Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela
javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih (Uradni list RS, št. 95/06 in 16/07; v nadaljnjem besedilu: uredba).
Zastopnik, ki uveljavlja pravico do povračila stroškov prevoza,
mora izpolniti Izjavo za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza na delo, ki je priloga uredbe.
(3) Prevozne stroške za opravljanje dela zastopnikov na
terenu, se obračuna v skladu z 11. členom Uredbe o sejninah
in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih
zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št.
16/09).
5. člen
Zastopnik mora vsak mesec najpozneje do 5. v mesecu
za pretekli koledarski mesec predložiti ministrstvu mesečno
evidenco, ki vsebuje podatke, določene v prvem odstavku 80.
člena Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08),
skupaj z zahtevkom za izplačilo nagrade in za povračilo dejanskih stroškov na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika, ter
izpolnjeno Izjavo za uveljavljanje pravice do povračila stroškov
prevoza na delo iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi meril za določitev višine nagrade za delo zastopnika pacientovih pravic (Uradni list RS, št. 77/08).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-6/2009
Ljubljana, dne 23. marca 2009
EVA 2008-2711-0162
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje
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Priloga
Ime in priimek zastopnika: ________________________
Kraj, datum: _____________________________

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO NAGRADE IN ZA POVRAČILO DEJANSKIH
STROŠKOV
za mesec _____________ leto ________

I. NAGRADA
število opravljenih uradnih ur tedensko:
število ur, ki presegajo objavljene
uradne ure

št. oz. odstotek

znesek v EUR (bruto)

za izplačilo:

II. POVRAČILO DEJANSKIH STROŠKOV
a) Prevozni stroški na delo in z dela (priloži se izpolnjena Izjava za uveljavljanje pravice do
povračila stroškov prevoza na delo iz drugega odstavka 4. člena pravilnika)
b) Prevozni stroški za opravljanje dela na terenu
za relacijo od/do

skupaj km

Zahtevek potrdil:
______________________ (ime in priimek)
______________________ (funkcija)

Datum potrditve:
__________________

Priloge

cena za 1 km

skupaj EUR (neto)

Stran
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EVIDENCA PRISOTNOSTI
Ime in priimek zastopnika:_____________________________
za mesec: _________________ leto: ____________

DATUM

DELOVNI ČAS
OD-DO

SKUPAJ
UR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SKUPAJ
Datum: _____________________
Podpis: ______________________

KRAJ OD/DO

km
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o programu, postopku in načinu
opravljanja preizkusa znanja za pridobitev
spričevala o strokovni usposobljenosti
odgovorne osebe za opravljanje prevozov
v cestnem prometu

Na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o prevozih
v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr. in
123/08) izdaja minister za promet

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o programu, postopku in načinu opravljanja
preizkusa znanja za pridobitev spričevala
o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe
za opravljanje prevozov v cestnem prometu
1. člen
V Pravilniku o programu, postopku in načinu opravljanja
preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 10/07 in 39/07) se peti odstavek
4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(5) Vsak posamezen del preizkusa znanja iz modulov 2,
3, 4 in 5 traja najmanj 90 minut.«
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) Celoten preizkus znanja iz modula 1 traja največ 90
minut.«
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in
osmi odstavek.
2. člen
Tretji odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Kandidatu, ki je uspešno opravil preizkus znanja
za prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, se izda
spričevalo, kjer je navedeno, da je kandidat hkrati usposobljen
za prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in avtotaksi
prevoze.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Kandidatu, ki je uspešno opravil preizkus znanja
za mednarodni prevoz potnikov v cestnem prometu, se izda
spričevalo, kjer je navedeno, da je kandidat hkrati usposobljen za mednarodni prevoz potnikov v cestnem prometu,
prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in avtotaksi
prevoze.«
3. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga
sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-45/2009/15-0021321
Ljubljana, dne 23. marca 2009
EVA 2009-2411-0036
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet
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PRILOGA 1

Seznam predmetov za opravo modularno oblikovanega preizkusa znanja za pridobitev spričevala o
strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu
PREDMETI in ZNANJA (KOMPETENCE)

A1
A2
A3
A4
A5

B1
B2

C1
C2
C3

C4

D1
D2
D3

CIVILNO PRAVO
Kandidat mora:
poznati glavne vrste pogodb, ki se uporabljajo v cestnem prevozu, ter pravice
in obveznosti, ki izhajajo iz teh pogodb
biti sposoben skleniti pravno veljavno prevozno pogodbo, zlasti glede
pogojev prevoza
biti sposoben obravnavati zahtevek naročnika za nadomestilo izgube ali
škode, povzročene blagu med prevozom, ali za zamudo pri dostavi blaga, in
razumeti, kako taka terjatev vpliva na njegovo pogodbeno odgovornost
poznati pravila in obveznosti iz Konvencije CMR o pogodbi za mednarodni
cestni prevoz blaga
biti sposoben reševati zahtevke naročnika glede nadomestila za poškodbe
potnikov ali škode na njihovi prtljagi zaradi nesreče med prevozom ali glede
nadomestila za zamude ter biti sposoben razumeti, kako tak zahtevek vpliva
na njegovo pogodbeno odgovornost
GOSPODARSKO PRAVO
Kandidat mora:
poznati pogoje in formalnosti, ki so določeni za opravljanje tega dela, splošne
obveznosti, ki jih imajo prevozniki (registracija,vodenje evidence itd.) in
posledice stečaja
imeti primerno znanje o raznih oblikah gospodarskih družb in o pravilih o
njihovem ustroju in delovanju
DELOVNOPRAVNA TER SOCIALNA ZAKONODAJA
Kandidat mora:
poznati vlogo in funkcijo različnih socialnih institucij, ki se ukvarjajo s
cestnim prevozom (sindikati, delavski sveti, sindikalni predstavniki,
inšpektorji za delo itd.)
poznati obveznosti delodajalca do socialnega varstva
poznati pravila, ki urejajo pogodbe o delu za različne vrste delavcev, ki so
zaposleni v podjetjih za cestni prevoz (oblika pogodb, obveznosti pogodbenih
strank, delovni pogoji in delovne ure, plačani dopust, plačilo za delo, kršitev
pogodbe itd.)
poznati določbe Uredbe (EGS) št. 3820/85 z dne 20. decembra 1985 o
usklajevanju nekatere socialne zakonodaje o cestnem prevozu (UL L št. 370 z
dne 31.12.1985, str. 1) in Uredbe Sveta (EGS) 3821/85 z dne 20. decembra
1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu (UL L št. 370 z dne
31.12.1985, str. 8); (podpis in žig pristojnega organa ali telesa, ki izdaja
spričevalo) in praktične dogovore za izvajanje teh uredb
DAVČNA ZAKONODAJA
Kandidat mora poznati predpise, ki urejajo:
DDV na prevozne storitve
davek na motorna vozila
davke na določena vozila za cestni prevoz potnikov/blaga, cestnine in
pristojbine za uporabo infrastrukture
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PREDMETI in ZNANJA (KOMPETENCE)
D4

davek na dohodek
POSLOVNO IN FINANČNO VODENJE PODJETJA
Kandidat mora:
E1 poznati zakone in običajne postopke pri uporabi čekov, menic, zadolžnic,
kreditnih kartic in drugih sredstev ali načinov plačila
E2 poznati različne oblike posojil (bančno posojilo, akceptni kredit, garancijski
depoziti, hipoteke, zakup, najem, odkup terjatev) ter obremenitve in
obveznosti, ki izhajajo iz teh posojil
E3 vedeti, kaj je bilanca stanja, kako se izdela in kako se razlaga
E4 biti sposoben brati in razlagati izkaz uspeha
E5 biti sposoben oceniti donosnost podjetja in njegov finančni položaj, zlasti na
podlagi finančnih kazalcev
E6 biti sposoben pripraviti proračun
E7 poznati stroškovne elemente svojega podjetja (fiksne stroške, spremenljive
stroške, obratni kapital, amortizacijo itd.) in znati izračunati stroške na vozilo,
na kilometer, na vožnjo ali na tono
E8 biti sposoben izdelati organogram osebja kot celote v podjetju in sestaviti
delovne načrte itd.
E9 poznati načela trženja, oglaševanja, stikov z javnostjo, skupaj s prodajno
promocijo prevoznih storitev in pripravo seznama uporabnikov prevoznih
storitev, itd.
E10 poznati različne vrste zavarovanja, ki se nanašajo na cestni prevoz
(odgovornostno zavarovanje, nezgodno/življenjsko zavarovanje, zavarovanje,
ki ne zajema življenjskega zavarovanja in zavarovanje prtljage), in jamstva ter
obveznosti, ki izhajajo iz teh zavarovanj
E11 poznati uporabo elektronskega prenosa podatkov v cestnem prometu
E12 biti sposoben uporabljati pravila, ki urejajo fakturiranje cestnega prevoza
blaga in poznati pomen in uporabo Incoterms
E13 poznati različne kategorije dodatnih vozil, njihovo vlogo, funkcije in po
potrebi njihov status
E14 biti sposoben uporabljati pravila, ki urejajo voznine in cene v javnem in
zasebnem prevozu potnikov
E15 biti sposoben uporabljati pravila, ki urejajo fakturiranje cestnih prevozov
potnikov
DOSTOP DO TRGA
Kandidat mora:
F1 poznati poslovne predpise, ki urejajo dejavnost avtotaksi prevozov ali
cestnega prevoza potnikov ali cestnega prevoza blaga za najem gospodarskih
vozil in sklepanje podizvajalskih pogodb, zlasti pravila o uradnem
organiziranju dejavnosti, dovoljenju za opravljanje dejavnosti, dovoljenju za
cestni prevoz v Skupnosti in zunaj nje, inšpekcijskih pregledih in sankcijah
F2 poznati pravila o ustanavljanju podjetja za cestne prevoze
F3 poznati različne dokumente, ki se zahtevajo za opravljanje avtotaksi prevozov
ali cestnega prevoza potnikov ali cestnega prevoza blaga in biti sposoben
uvesti kontrolne postopke za zagotovitev hrambe odobrene dokumentacije o
vsakem prevozu in zlasti dokumentacije o vozilu, vozniku, blagu in prtljagi v
vozilu in v prostorih podjetja
F4 poznati pravila o organizaciji trga storitev cestnega prevoza blaga, o ravnanju
s tovorom in o logistiki
F5 poznati obmejne formalnosti, vlogo in področje uporabe dokumentov T in
karnetov TIR ter obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz njihove uporabe
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PREDMETI in ZNANJA (KOMPETENCE)
F6
F7

G1
G2
G3
G4
G5
G6

G7
G8
G9
G1
0
H1
H2

H3
H4
H5

poznati pravila o organizaciji trga cestnega prevoza potnikov
poznati pogoje za izvajanje cestnega prevoza potnikov in biti sposoben
sestaviti plane prevozov
TEHNIČNI STANDARDI IN VIDIKI POSLOVANJA
Kandidat mora:
poznati pravila o masah in dimenzijah vozil v državah članicah Evropske
unije in postopke, ki jih mora upoštevati ob nenormalnih obremenitvah, ki
pomenijo izjeme od teh pravil
biti sposoben izbrati vozila in njihove sestavne dele (šasija, motor, prenosni
mehanizem, zavorni sistem itd.) v skladu s potrebami podjetja
poznati formalnosti, ki se nanašajo na homologacijo tipa, registracijo in
tehnični pregled teh vozil
razumeti, kakšni ukrepi so potrebni za zmanjšanje emisij hrupa in
odpravljanje onesnaževanja zraka zaradi emisij izpušnih plinov motornih
vozil
biti sposoben sestaviti načrte rednega vzdrževanja vozil in njihove opreme
poznati različne vrste naprav za ravnanje s tovorom in naprav za natovarjanje
(kesoni, zabojniki, palete itd.) in biti sposoben uvesti postopke in izdati
navodila za nakladanje in razkladanje blaga (razporeditev teže, zlaganje,
nalaganje, blokiranje in zagraditev tovora itd.)
poznati različne tehnike kombiniranega prevoza, kot sta oprtni prevoz in ro-ro
prevoz
biti sposoben izvajati postopke za uskladitev s pravili o prevozu nevarnih
snovi in odpadkov
biti sposoben izvajati postopke za uskladitev s pravili o prevozu pokvarljivih
živil, zlasti tistih, ki izhajajo iz Sporazuma o mednarodnem prevozu
pokvarljivih živil in o posebni opremi, ki je obvezna za take prevoze (ATP)
biti sposoben izvajati postopke za uskladitev s pravili o prevozu živih živali
VARNOST V CESTNEM PROMETU
Kandidat mora:
vedeti, kakšna usposobljenost se zahteva od voznikov (vozniško dovoljenje,
zdravniška spričevala, potrdilo o fizični pripravljenosti itd.)
biti sposoben izvesti potrebne korake za zagotovitev, da vozniki spoštujejo
prometna pravila, prepovedi in omejitve, ki veljajo v različnih državah
članicah Evropske unije (omejitve hitrosti, prednost, čakalne in parkirne
omejitve, uporaba luči, cestna signalizacija itd.)
biti sposoben sestaviti vozniška navodila za preverjanje skladnosti z
varnostnimi zahtevami, ki se nanašajo na stanje vozil, njihovo opremo in
tovor ter na obvezne preventivne ukrepe
biti sposoben določiti postopke, ki jih je treba upoštevati ob nesreči in izvesti
primerne postopke za preprečitev ponavljanja nesreč ali resnih prometnih
prekrškov
imeti temeljno znanje o cestnem omrežju v državah članicah Evropske unije
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Odredba o spremembah Odredbe o številu
in sedežih notarskih mest

Na podlagi 11. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS,
št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08) minister
za pravosodje izdaja

ODREDBO
o spremembah Odredbe o številu in sedežih
notarskih mest
1. člen
V Odredbi o številu in sedežih notarskih mest (Uradni list
RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 7/07, 8/07 in
69/08) se v 2. členu število »125« nadomesti s številom »98«.
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Notarska mesta so razporejena tako, da je na vsakem
območju okrajnega sodišča po Zakonu o sodiščih (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) eno notarsko mesto, razen:
1. na območju Okrajnega sodišča v Ljubljani, kjer je dvaindvajset notarskih mest;
2. na območju Okrajnega sodišča v Mariboru, kjer je devet
notarskih mest;
3. na območju Okrajnega sodišča v Kranju, kjer so štiri
notarska mesta;
4. na območju Okrajnih sodišč v Celju, Kopru, Murski
Soboti, Novi Gorici, Novem mestu, Slovenj Gradcu in Velenju,
kjer so tri notarska mesta;
5. na območju Okrajnih sodišč v Domžalah, Kamniku,
Kočevju, Piranu, na Ptuju, Radovljici, Trbovljah in Vrhniki, kjer
sta dve notarski mesti.«
3. člen
V razporedu notarskih mest v Republiki Sloveniji, ki je
sestavni del odredbe in je objavljen skupaj z njo, se:
– pri območju Okrajnega sodišča v Celju število »5« nadomesti s številom »3« in ukineta eno notarsko mesto s sedežem
v Celju in v Laškem,
– pri območju Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu število
»4« nadomesti s številom »3« in ukine notarsko mesto s sedežem v Ravnah na Koroškem,
– pri območju Okrajnega sodišča v Kamniku število »3«
nadomesti s številom »2«,
– pri območju Okrajnega sodišča v Kopru število »4«
nadomesti s številom »3«,
– pri območju Okrajnega sodišča v Grosupljem število »2«
nadomesti s številom »1« in ukine notarsko mesto s sedežem
v Ivančni Gorici,
– pri območju Okrajnega sodišča v Kranju število »6«
nadomesti s številom »4« in ukineta eno notarsko mesto s
sedežem v Kranju in v Tržiču,
– pri območju Okrajnega sodišča v Radovljici število »3«
nadomesti s številom »2« in ukine eno notarsko mesto s sedežem v Radovljici,
– pri območju Okrajnega sodišča v Domžalah število »4«
nadomesti s številom »2« in ukine eno notarsko mesto s sedežem v Domžalah in v Mengšu,
– pri območju Okrajnega sodišča v Piranu število »3«
nadomesti s številom »2« in ukine eno notarsko mesto s sedežem v Piranu,
– pri območju Okrajnega sodišča na Ptuju število »4«
nadomesti s številom »2«,
– pri območju Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici število »2« nadomesti s številom »1«,
– pri območju Okrajnega sodišča v Velenju število »4«
nadomesti s številom »3« in ukine notarsko mesto s sedežem
v Mozirju,

Uradni list Republike Slovenije
– pri območju Okrajnega sodišča v Črnomlju število »2«
nadomesti s številom »1« in ukine notarsko mesto s sedežem
v Metliki,
– pri območju Okrajnega sodišča na Jesenicah število »2«
nadomesti s številom »1«,
– pri območju Okrajnega sodišča v Litiji število »2« nadomesti s številom »1«,
– pri območju Okrajnega sodišča v Mariboru število »13«
nadomesti s številom »9« in ukineta dve notarski mesti s sedežem v Mariboru ter notarsko mesto s sedežem v Pesnici in
v Rušah,
– pri območju Okrajnega sodišča v Škofji Loki število »2«
nadomesti s številom »1«,
– pri območju Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah
število »2« nadomesti s številom »1« in ukine notarsko mesto
s sedežem v Rogaški Slatini,
– pri območju Okrajnega sodišča v Trbovljah število »3«
nadomesti s številom »2« in ukine notarsko mesto s sedežem
v Hrastniku,
– pri območju Okrajnega sodišča v Žalcu število »2« nadomesti s številom »1«.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 704-16/2008
Ljubljana, dne 12. marca 2009
EVA 2009-2011-0042
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje
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Količnik uskladitve preživnin in nadomestil
preživnin za leto 2009

Na podlagi 82.d in 132.a člena Zakona o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) minister za delo, družino in socialne zadeve
objavlja

KOLIČNIK
uskladitve preživnin in nadomestil preživnin
za leto 2009
1.
Preživnine, ki so že bile usklajene 1. aprila 2008 in preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu marcu 2008, se
povečajo za 2,3%.
2.
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu aprilu
2008, se povečajo za 1,0%.
3.
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu maju
2008, se povečajo za 0,2%.
4.
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu juniju,
juliju, avgustu, septembru, oktobru, novembru in decembru
2008 ostanejo na določeni ali dogovorjeni višini.
5.
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu januarju
2009, se povečajo za 0,1%.
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6.
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu februarju
2009, se povečajo za 0,5%.
7.
Višina nadomestil preživnin se poveča za 2,3% in znaša:
– za otroka do 6. leta starosti 68,42 EUR,
– za otroka od 6. do 14. leta starosti 75,26 EUR,
– za otroka nad 14. letom starosti 88,94 EUR.
8.
Usklajeni zneski preživnin in nadomestil preživnin iz točk
od 1 do 7 se uporabljajo od 1. aprila 2009.
Št. 4101-27/2009
Ljubljana, dne 12. marca 2009
EVA 2009-2611-0054
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
985.

Pravilnik o sofinanciranju nakupov
raziskovalne opreme

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06 – ZDru-1, 112/07) in 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 123/03) ter predhodno danem soglasju ministra za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-2/2009/4 z dne
11. 3. 2009 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije na 64. seji dne 11. 3. 2009
sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju nakupov raziskovalne opreme
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme, strokovno komisijo za ocenjevaje prijav ter
gospodarjenje z raziskovalno opremo. Postopek obravnavanja
prijav za sofinanciranje poteka skladno s predpisi, ki urejajo
dodeljevanje sredstev državnih pomoči, subvencij, posojil in
drugih oblik sofinanciranja ter skladno s predpisom, ki ureja
postopek (so)financiranja in spremljanja izvajanja raziskovalne
dejavnosti.
2. člen
V pravilniku uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki
moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in
ženske.
3. člen
Sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme obsega
nakupe enot, katerih nabavna vrednost enote na dan objave
javnega razpisa presega 50.000 EUR za naravoslovje, tehniko, biotehniko in medicino ter 15.000 EUR za humanistiko in
družboslovje.
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Delež sofinanciranja agencije za nakup raziskovalne
opreme se določi z javnim razpisom.
II. JAVNI RAZPIS
4. člen
Na javni razpis se lahko prijavijo javne raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: JRO) in drugi javni zavodi, ki izvajajo
javno službo na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov na podlagi
dodeljene koncesije.
5. člen
Javni razpis je terminsko odprt, odpiranje prijav se lahko
izvede večkrat letno glede na število prijav in razpoložljiva
sredstva. Prijavitelji se na razpis prijavijo takrat, ko imajo že
zagotovljeno sofinanciranje.
III. KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PRIJAV
6. člen
Kriteriji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov
raziskovalne opreme so:
– reference raziskovalnega oziroma infrastrukturnega
programa, ki se ocenjujejo glede na čas financiranja raziskovalnega programa,
– relevanca nakupa prijavljene raziskovalne opreme, ki se
ocenjuje glede na delež lastnih sredstev,
– višina nabavne vrednosti raziskovalne opreme.
IV. KOMISIJA ZA RAZISKOVALNO OPREMO
7. člen
Direktor agencije za vodenje evalvacijskega postopka
imenuje komisijo za raziskovalno opremo (v nadaljevanju: strokovna komisija). Strokovna komisija vodi evalvacijski postopek
skladno z metodologijo za ocenjevanje in izbor predlogov za
sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (v nadaljevanju:
metodologija).
8. člen
Strokovna komisija oceni prijave na javni razpis ter oblikuje predlog prednostnega seznama za sofinanciranje nakupov
raziskovalne opreme.
9. člen
Direktor agencije posreduje predlog prednostnega seznama za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme strokovne
komisije Znanstvenemu svetu agencije v obravnavo.
10. člen
Znanstveni svet agencije pri pripravi predloga finančno
ovrednotenega seznama za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme kot izločitveni pogoj lahko upošteva raziskovalno
opremo večje vrednosti, ki pri kateremkoli subjektu iz 4. člena
tega pravilnika že obstaja.
Za opremo večje vrednosti se šteje oprema nad
140.000 EUR za naravoslovje, tehniko, biotehniko in medicino oziroma oprema nad 40.000 EUR za humanistiko in
družboslovje.
V. GOSPODARJENJE Z RAZISKOVALNO OPREMO
11. člen
Prijavitelj s katerim agencija sklene pogodbo o sofinanciranju nakupa raziskovalne opreme (v nadaljnjem besedilu:
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sopogodbenik) mora zagotavljati nemoteno delovanje raziskovalne opreme ter ravnati z njo kot dober gospodar. Odtujevanje
te opreme je možno le s soglasjem ustanovitelja po postopkih,
ki jih določajo predpisi o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države.
Sopogodbenik je dolžan nuditi zmogljivosti raziskovalne
opreme in povezane storitve vsem zainteresiranim raziskovalnim organizacijam pod najugodnejšimi pogoji v primerih, ko
se zmogljivosti in storitve potrebujejo za izvajanje raziskovalnih programov oziroma projektov (so)financiranih s sredstvi
državnega proračuna. Za uporabo zmogljivosti raziskovalne
opreme morajo imeti sopogodbeniki izdelane cenike, ki so
javno objavljeni.
12. člen
S pogodbo o sofinanciranju nakupa raziskovalne opreme
se poleg obveznih sestavin pogodbe, ki jih določa pravilnik, ki
ureja postopek (so)financiranja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti, uredijo tudi druge medsebojne materialne
pravice in obveznosti, kot so: izkoriščanje raziskovalne opreme,
pogoji za uporabo raziskovalne opreme, poročanje o delovanju,
uporabljenosti in izkoriščenosti ter merila in elementi za oblikovanje cen storitev izvajanj s to raziskovalno opremo.
13. člen
Sopogodbenik je dolžan zagotoviti vključitev raziskovalne
opreme v izvajanje programov in projektov ter zagotoviti, da
se raziskovalna oprema sofinancirana po tem pravilniku knjigovodsko evidentira kot osnovno sredstvo pri sopogodbeniku.
VI. KONČNI DOLOČBI
14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati:
– Pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov
za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme (Uradni list
RS, št. 12/05),
– v drugem odstavku 1. člena Pravilnika o delovanju
stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne
dejavnosti številka 0071-19/2006/1 z dne 13. 4. 2006 besedilo
»in vlog za sofinanciranje raziskovalne opreme«, četrta alineja
drugega odstavka 7. člena in tretji odstavek 15. člena.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2009-1
Ljubljana, dne 13. marca 2009
EVA 2009-1647-0004
prof. dr. Tadej Bajd l.r.
Predsednik Upravnega odbora
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije

986.

Pravilnik o postopku (so)financiranja
in spremljanju izvajanja raziskovalne
dejavnosti

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02, 115/05 in 112/07) ter 16. in
35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) in
po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo št. 0071-1/2009/8 z dne 11. 2. 2009, je Upravni
odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije na 62. seji dne 11. 2. 2009 sprejel
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PRAVILNIK
o postopku (so)financiranja in spremljanju
izvajanja raziskovalne dejavnosti
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določa postopek za izbor prijav za
(so)financiranje dejavnosti, programov in raziskovalnih projektov (v nadaljnjem besedilu: raziskovalna dejavnost) oziroma
izbor prejemnikov proračunskih sredstev ter spremljanje izvajanja raziskovalne dejavnosti.
Namen določb tega pravilnika je zagotoviti transparentnost postopka (so)financiranja raziskovalne dejavnosti.
2. člen
(uporaba pravilnika)
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo glede tistih
vprašanj, ki so v podzakonskih predpisih Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS) urejena drugače.
3. člen
(pogoji za začetek postopka (so)financiranja)
S postopkom za dodelitev sredstev lahko prične ARRS, če:
1. ima za dodelitev sredstev zagotovljena programska
sredstva neposrednih proračunskih uporabnikov v sprejetem
programu dela in finančnem načrtu ARRS v potrebni višini in
2. so izpolnjeni drugi pogoji za prevzemanje obveznosti,
ki jih določajo zakoni in splošni pravni akti za področje raziskovalne dejavnosti.
4. člen
(uradna oseba)
Direktor ARRS (v nadaljnjem besedilu: direktor) pooblasti
javnega uslužbenca, ki je na ARRS pristojen za posamezne
znanstvene vsebine (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba),
za koordiniranje in organizacijo evalvacijskega postopka in
postopka izbora prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti oziroma postopka izbora kandidata, ki je prejemnik
proračunskih sredstev.
5. člen
(pogoji)
Pogoji za dodelitev sredstev so določeni v podzakonskih
predpisih ARRS, v metodologijah ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti, ki jih sprejmeta Znanstveni
svet ARRS oziroma za ciljne raziskovalne programe Programski svet CRP (v nadaljnjem besedilu: najvišje strokovno telo)
oziroma v razpisu.
Vodja projekta, mentor, avtor publikacije, vodja znanstvenega sestanka, uveljavljeni raziskovalec iz tujine (v nadaljnjem
besedilu: vodja raziskovalne dejavnosti), ki se v okviru prijavitelja prijavi na javni razpis za javna sredstva, na posameznem
razpisu lahko kandidira samo z enim predlogom za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti.
2. POSTOPEK ZA (SO)FINANCIRANJE
2.1. Javni razpis
6. člen
(javni razpis)
ARRS zbira prijave, elektronske oziroma na papirju, za
(so)financiranje raziskovalne dejavnosti na podlagi javnega
razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis).
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7. člen
(izdelava predloga javnega razpisa)
Pri izdelavi predloga razpisa je treba upoštevati nacionalni
program na področju raziskovanja in razvoja in zagotovljena
proračunska sredstva. Direktor lahko ustanovi komisijo za izdelavo predloga razpisa.
8. člen
(najava razpisa)
ARRS najavi plan vseh razpisov za tekoče leto na svoji
spletni strani. Najava vsebuje: predvideni datum objave (mesec in leto), naziv razpisa, pravne podlage za objavo razpisa,
rok za oddajo prijav, rok za seznanitev z rezultati in kontaktne
osebe.
9. člen
(objava razpisa)
Razpis mora biti objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletni strani ARRS.
Ob objavi razpisa objavi ARRS na svoji spletni strani tudi
rokovnik poteka izvajanja razpisa, ki sproti kaže faze izvajanja
razpisa.
10. člen
(vsebina objave razpisa)
Objava razpisa mora vsebovati zlasti:
1. naziv in sedež ARRS;
2. pravno podlago za izvedbo razpisa, v kateri se navede
metodologija ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti;
3. predmet razpisa;
4. navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na razpisu
ter kriterijev za ocenjevanje;
5. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
razpisa;
6. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva;
7. razpisno dokumentacijo z navedbo vrste dokazil o
izpolnjevanju pogojev;
8. način, obliko in rok za predložitev prijav;
9. kraj, datum in čas odpiranja prijav;
10. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
razpisa;
11. kraj in čas, kjer zainteresirani lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo ter spletni naslov, na katerem je dostopna razpisna dokumentacija.
ARRS lahko v razpisu poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavi tudi druge podatke, če so potrebni glede na vrsto
predmeta razpisa, predvsem pa dokumente iz 5. točke tretjega
odstavka 11. člena tega pravilnika.
11. člen
(razpisna dokumentacija)
Razpisna dokumentacija vsebuje metodologijo ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti, podzakonske predpise ARRS ter predpisan obrazec prijave in po
potrebi druge obrazce.
ARRS mora na svoji spletni strani ponuditi prijavitelju
dostop do razpisne dokumentacije.
ARRS mora v razpisni dokumentaciji navesti vse pogoje,
ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev oziroma za izbor kandidata oziroma vse potrebne
podatke, ki jih mora izpolnjevati prijava, da se šteje kot formalno popolna. Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so
med drugim:
1. podatki o predmetu razpisa;
2. okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet
razpisa;
3. vzorec pogodbe;
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4. navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj
predložiti ARRS kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisu;
5. navedba vrste kriterijev in meril ter pomen in prioritete
posameznih kriterijev in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prijavitelji, način porabe
sredstev;
6. navedba o tem, kdo s sklepom odloči o izboru in kdo o
pritožbi zoper ta sklep.
Prijavitelj se prijavi na razpis z oddajo prijave in zahtevanih dokazil. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, ARRS v postopku
ocenjevanja ne upošteva.
12. člen
(prijava)
Podatke o predmetu razpisa, ki jih mora vsebovati prijava, določa podzakonski predpis ARRS, ki ureja določeno
področje.
13. člen
(oblika prijave)
Prijava na razpis mora biti v elektronski oziroma papirnati
obliki. Če je prijava v elektronski obliki podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom, prijavitelj ni dolžan poslati prijave tudi
v papirnati obliki. Obrazec prijave prijavitelj izpolni v slovenskem in v angleškem jeziku oziroma samo v slovenskem jeziku,
glede na določbe razpisa.
Prijavo morajo podpisati osebe, ki jih določa javni razpis.
Če se prijavo na razpis neposredno odda v glavni pisarni, se sprejem prijave v papirnati obliki potrdi na posebnem
obrazcu o prejemu prijave, ki ga glavna pisarna izroči prijavitelju.
14. člen
(rok za oddajo prijave)
Prijava mora biti oddana do roka, ki je določen v objavi
razpisa.
Predložena pisna prijava mora biti v zaprtem ovitku. Na
ovitku mora biti oznaka »ne odpiraj – prijava«, navedba razpisa, na katerega se nanaša ter naziv in naslov prijavitelja.
2.2. Vodenje postopka odpiranja prijav
15. člen
(komisija za odpiranje prijav)
Postopek odpiranja prijav razpisa vodi komisija za odpiranje prijav (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo s pisnim
sklepom imenuje direktor.
Število članov komisije določi direktor. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in vsaj polovica
članov komisije morajo biti zaposleni v ARRS.
V obsežnejših javnih razpisih, ko se razpisujejo sredstva
za (so)financiranje različnih raziskovalnih dejavnosti, je možno
znotraj komisije oblikovati več podkomisij, ki so zadolžene za
odpiranje prijav za posamezne raziskovalne dejavnosti (so)
financiranja v okviru predmeta razpisa.
16. člen
(odpiranje prijav)
Odpiranje prejetih prijav se izvede v roku, ki je predviden
v razpisu, pri čemer rok ne sme biti daljši od 8 dni od izteka
roka za oddajo prijav.
Odpiranje prejetih prijav je praviloma javno. Kadar je
predvideno javno odpiranje prijav, se postopek odpiranja izvede najkasneje v 3 delovnih dneh od dneva, ki je predviden kot
zadnji rok za oddajo prijav. Komisija lahko odloči, da odpiranje
ni javno, kadar je število prejetih prijav veliko.
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Komisija na seji, ki jo skliče predsednik komisije, odpira
samo v roku oddane in pravilno označene ovitke ter pri tem
evidentira dokaze, da so bile prijave nepravočasne oziroma
nepravilno označene. Nepravočasne in nepravilno označene
prijave se s spremnim dopisom neodprte vrnejo prijavitelju. Dokazila so sestavni del razpisne dokumentacije. Pri elektronsko
prispelih prijavah komisija evidentira dokaze, da so bile prijave
nepravočasne oziroma nepravilno označene.
Komisija odpre in formalno pregleda pravočasne in pravilno označene prijave na dan in v kraju, ki sta navedena v objavi
razpisa in v razpisni dokumentaciji.
17. člen
(zapisnik komisije)
O odpiranju in formalnem pregledu prijav komisija vodi
zapisnik, ki vsebuje predvsem:
1. naslov, prostor in čas odpiranja in formalnega pregleda
prijav;
2. predmet razpisa;
3. imena navzočih članov komisije;
4. imena oziroma nazive prijaviteljev, ki so vložili prijave in
5. ugotovitve o pravilni označenosti, pravočasnosti, upravičenosti prijaviteljev za vložitev prijave in o popolnosti prijav
z navedbo tistih prijaviteljev, ki niso oddali pravilno označene,
pravočasne ali popolne prijave oziroma niso bili upravičeni do
vložitve prijave.
Na odpiranju prijav komisija zapisniško ugotavlja popolnost prijav glede na to ali so bili predloženi vsi zahtevani
dokumenti (formalna popolnost) in upravičenost prijaviteljev
za vložitev prijave na razpis v skladu s pogoji, ki jih določajo
podzakonski predpisi ARRS. Zapisnik podpišejo predsednik in
člani komisije. Če je odpiranje prijav javno, je priloga k zapisniku seznam prijaviteljev, ki so bili navzoči pri odpiranju.
18. člen
(nepopolna dokumentacija – dopolnitev prijav)
Komisija v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozove
tiste prijavitelje, katerih prijave niso bile popolne, da jih v roku
dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 8 dni od prejema poziva komisije.
Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku iz prejšnjega
odstavka ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor
ali oseba, ki jo pooblasti. Zoper sklep je v roku 8 dni od vročitve
dovoljena pritožba, o kateri odloči tričlanska komisija za pritožbe, ki jo imenuje direktor. Odločitev komisije je dokončna.
19. člen
(obravnava prijav)
V postopku za izbor prijav se obravnavajo tiste prijave, ki
vsebujejo vse z razpisom in razpisno dokumentacijo zahtevane
podatke ter dokazila, ki prispejo na ARRS v roku, določenem
v razpisu.
Prijave, ki jih je komisija ocenila kot pravočasne, pravilno
označene, upravičene in popolne, se v evalvacijskem postopku
vsebinsko ocenijo.
20. člen
(interno gradivo)
Dokumentacija in podatki, ki jih vsebujejo prijave, se v
času trajanja izbora za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti
uporabljajo kot interno gradivo.
2.3. Evalvacijski postopek
21. člen
(vodenje postopka)
Uradna oseba koordinira in organizira evalvacijski postopek praviloma skupaj s strokovnimi telesi ARRS, ki ocenjujejo
prijave in so definirana v podzakonskih predpisih ARRS.
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Na podlagi posredovanih podatkov s strani raziskovalnih organizacij, podatkov v sistemih SICRIS in COBBIS in ostalih predpisanih baz podatkov ARRS, pripravijo strokovne službe ARRS
izračune kvantitativnih ocen v skladu z veljavno metodologijo
ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti.
22. člen
(recenzenti)
Vsebino in relevantnost predlogov raziskovalne dejavnosti
oziroma ocenjevanje kandidatov, ki se jim dodeljujejo sredstva,
ocenjujejo domači ali domači in tuji recenzenti in strokovne
komisije, kot so opredeljeni s podzakonskimi predpisi ARRS in
v skladu z metodologijo ocenjevanja prijav za (so)financiranje
raziskovalne dejavnosti.
23. člen
(sklep o izboru)
Predlog finančno ovrednotenega sklepa o izboru prijav
za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti s seznamom izbora prijav (v nadaljnjem besedilu: predlog sklepa) pripravi
Znanstveni svet ARRS na predlog strokovnih teles, ki ocenjujejo raziskovalno dejavnost in so definirana v podzakonskih
predpisih ARRS.
Direktor posreduje predlog sklepa Upravnemu odboru
ARRS (v nadaljnjem besedilu: Upravni odbor). Upravni odbor
sprejme obrazložen sklep o izboru prijav za (so)financiranje
raziskovalne dejavnosti s seznamom izbora prijav (v nadaljnjem besedilu: sklep).
24. člen
(obvestilo o rezultatih izbora)
ARRS izda na podlagi sklepa Upravnega odbora prijaviteljem individualno obvestilo o rezultatih izbora prijav. Glede prijav raziskovalne dejavnosti, ki so bile izbrane za (so)
financiranje, obvestilo vsebuje podatke o prijavi raziskovalne
dejavnosti in višino sredstev.
V obvestilu se posebej navede podatke o skupnem številu
točk in posebej število točk, dobljeno po posameznih elementih
ocenjevanja ter pravni pouk.
25. člen
(objava rezultatov izbora prijav)
Direktor objavi na spletni strani ARRS tabelo izbranih in
neizbranih prijav, ki jih je sprejel Upravni odbor, in sicer najkasneje v 5 dneh od dneva odposlanih obvestil iz prejšnjega
člena.
V tabeli iz prejšnjega odstavka so rezultati predstavljeni
po ocenjevalnih skupinah (po vedah ali po področjih, po tipu
projekta ipd.), po skupnem številu točk in po notranji strukturi
točk.
Izbrane prijave za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti
se v tabeli predstavijo z izvajalci raziskovalne dejavnosti in vodji
raziskovalne dejavnosti.
Neizbrane prijave za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti se v tabeli predstavijo samo z zaporednimi številkami
tako, da ni možno ugotoviti identitete posamezne prijave.
Če je postopek izbora prijav večfazni, se v prvi fazi predstavi rezultate samo z zaporednimi številkami tako, da ni možno
ugotoviti identitete posamezne prijave. Ko je končana zadnja
faza izbora prijav, se v tabeli poleg predpisanih podatkov po
drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena navede tudi
podatke glede prejetih sredstev.
2.4. Pritožbeni postopek
26. člen
(pritožba)
Prijavitelj ima v 8 dneh od prejema obvestila pravico
vložiti pritožbo. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge,
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zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo
biti pogoji, kriteriji in merila za ocenjevanje prijav, niti ocena
predloga raziskovalne dejavnosti. Predmet pritožbe je lahko
samo kršenje postopka izbora ali očitna napaka. Ocena je
lahko posredno predmet pritožbe samo v primeru, ko se
prijavitelj v pritožbi sklicuje na konkretno kršitev postopka
izbora.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
prijavitelji.
Prijavitelj se ima pravico seznaniti s pisnimi ocenami
svojega predloga. V skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, lahko pridobitelj pridobi vse podatke
iz ocenjevalnega postopka, razen tistih, ki predstavljajo izjeme
v skladu s prvim odstavkom 6. člena Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDavP-2). Podatki o recenzentih in podatki o drugih prijaviteljih, ki v skladu s 25. in 28.
členom tega pravilnika niso objavljeni na spletni strani ARRS,
so osebni podatki, ki se obravnavajo v skladu z zakonom, ki
ureja varstvo osebnih podatkov.
27. člen
(odločitev o pritožbi)
Komisijo za pritožbe s pisnim sklepom imenuje direktor.
Število članov komisije za pritožbe določi direktor. Komisijo za
pritožbe sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in vsaj polovica članov komisije morajo biti zaposleni
v ARRS.
Komisija za pritožbe pripravi predlog odločitve o pritožbi.
Direktor predlog odločitve o pritožbi pošlje Upravnemu odboru
v sprejem.
Upravni odbor o pritožbi odloči v 30 dneh od prejema
predloga iz prejšnjega odstavka. Upravni odbor mora svojo
odločitev obrazložiti.
28. člen
(objava dokončnih rezultatov izbora)
Direktor objavi na spletni strani ARRS tabelo dokončno
izbranih in neizbranih prijav, in sicer najkasneje v 5 dneh po
odločitvi Upravnega odbora o pritožbah.
V tabeli iz prejšnjega odstavka so rezultati predstavljeni
po ocenjevalnih skupinah (po vedah ali po področjih, po tipu
projekta ipd.), po skupnem številu točk in po notranji strukturi
točk ter prejeta sredstva.
Dokončno izbrane prijave za (so)financiranje raziskovalne
dejavnosti se v tabeli predstavi z izvajalci raziskovalne dejavnosti in vodji raziskovalne dejavnosti.
Dokončno neizbrane prijave za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti se v tabeli predstavi samo z zaporednimi
številkami tako, da ni možno ugotoviti identitete posamezne
prijave.
29. člen
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31. člen
(podpis pogodbe)
Pogodbo o izvajanju in (so)financiranju raziskovalne dejavnosti pripravi ARRS in jo pošlje prijavitelju (v nadaljnjem
besedilu: sopogodbenik) v podpis.
Podpisano pogodbo z izpolnjenimi obrazci pogodbene
dokumentacije morajo sopogodbeniki vrniti ARRS v 15 dneh
po njenem prejemu.
32. člen
(pomanjkljivosti pogodbene dokumentacije)
Če uradna oseba ugotovi, da je potrebno katero od sestavin pogodbene dokumentacije dopolniti, obvesti sopogodbenika o pomanjkljivostih pogodbene dokumentacije in ga pozove,
da jih dopolni.
Če se sopogodbenik v roku, določenem za dopolnitev
pogodbene dokumentacije, ki ni krajši od 14 dni od prejema
poziva, ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev
sredstev.
33. člen
(sestavine pogodbe)
Obvezne sestavine pogodbe so:
1. naziv in naslov, matična in davčna številka, številka
transakcijskega računa ARRS in sopogodbenika;
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena;
3. višina dodeljenih sredstev;
4. terminski plan porabe sredstev;
5. način nadzora nad namensko porabo sredstev, kot na
primer:
– možnost, da ARRS kadarkoli preverja namensko porabo
sredstev;
– poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v
skladu z določili podzakonskih predpisov ARRS;
– dolžnost ARRS, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo sredstev;
– določilo, da mora sopogodbenik ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi;
– določilo, da mora sopogodbenik obrazložiti in utemeljiti
podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski
plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje
porabe sredstev;
6. določilo glede pravic intelektualne lastnine;
7. drugo, kar sledi iz podzakonskih predpisov ARRS glede
obvezne vsebine pogodb.
V pogodbi direktor določi osebo, zaposleno v ARRS, za
spremljanje izvajanja določil pogodbe.
4. SPREMLJANJE IZVAJANJA RAZISKOVALNE
DEJAVNOSTI
34. člen

(dokumentiranje)

(verodostojnost podatkov)

ARRS hrani dokumentacijo o postopku dodelitve sredstev v skladu s predpisi, ki urejajo področje dokumentiranja in
arhiviranja gradiva.

Sopogodbeniki jamčijo za verodostojnost podatkov v pogodbi in pogodbeni dokumentaciji.

3. POGODBA
30. člen
(sklenitev pogodbe)
Za izvedbo predloga raziskovalne dejavnosti, ki je bil
sprejet v (so)financiranje, sklene ARRS s prijaviteljem pogodbo
o izvajanju in (so)financiranju. Pogodba mora biti podpisana
najkasneje v treh mesecih od sklepa Upravnega odbora iz
23. člena tega pravilnika.

35. člen
(spremljanje in nadzor)
ARRS skupaj s strokovnimi telesi spremlja in nadzoruje
izvajanje raziskovalne dejavnosti na način in po postopku, določenem v podzakonskih predpisih ARRS in v pogodbi o (so)
financiranju.
Spremljanje in nadzor se izvajata pretežno s pomočjo
periodičnih in zaključnih poročil o delu ter poročil o porabljenih
sredstvih, in sicer v skladu s podzakonskimi predpisi ARRS.
ARRS lahko izvaja tudi nadzor izvajanja raziskovalne dejavnosti z obiski pri izvajalcih raziskovalne dejavnosti.
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36. člen
(poročila)

Za redno poročanje o izvajanju in (so)financiranju raziskovalne dejavnosti v skladu s pogodbo, sta odgovorna vodja
raziskovalne dejavnosti in odgovorna oseba sopogodbenika.
Periodična poročila (fazna poročila oziroma letno poročilo) in zaključno poročilo o opravljenem delu glede raziskovalne
dejavnosti morajo vsebovati vsebinsko poročilo in dokazila o
izpolnitvi prevzetih pogodbenih obveznosti.
Vsebina poročil je natančneje določena v podzakonskih
predpisih ARRS.
37. člen
(finančno poročilo)
Sopogodbeniki morajo za vsako leto izvajanja raziskovalne dejavnosti posebej posredovati tudi finančno poročilo, ki
vsebuje pregled porabe sredstev v skladu s predpisi in stroški
raziskovalne dejavnosti.
38. člen
(podpisovanje poročil)
Vsako poročilo morata podpisati odgovorna oseba sopogodbenika in vodja raziskovalne dejavnosti. Finančno poročilo
mora podpisati tudi računovodja.
Poročila, ki so v elektronski obliki, morajo biti podpisana s
kvalificiranim digitalnim potrdilom vodje raziskovalne dejavnosti
in odgovorne osebe sopogodbenika.
Finančna poročila, ki so v elektronski obliki, morajo biti
podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom vodje raziskovalne dejavnosti, odgovorne osebe sopogodbenika in računovodje.
Finančno poročilo se odda hkrati z oddajo letnega in
zaključnega poročila iz 36. člena tega pravilnika, ali pa ločeno,
če tako določi ARRS.
39. člen
(začasna prekinitev financiranja)
Sopogodbenik je dolžan v roku, določenem v pogodbi,
obveščati ARRS o vseh okoliščinah, ki vplivajo na uspešno
izvajanje raziskovalne dejavnosti. Če uradna oseba ugotovi,
da spremenjene okoliščine onemogočajo nadaljnji nemoten
potek izvajanja raziskovalne dejavnosti, predlaga direktorju, da
začasno prekine financiranje raziskovalne dejavnosti.
40. člen
(prekinitev izvajanja raziskovalne dejavnosti)
Če se ugotovi, da raziskovalne dejavnosti ne bo mogoče
uspešno zaključiti zaradi objektivnih okoliščin, se nadaljnje
izvajanje raziskovalne dejavnosti prekine, sopogodbenik pa v
tem primeru ni dolžan vrniti že izplačanih sredstev.
Če se ugotovi, da raziskovalna dejavnost ne bo uspešno
zaključena zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s
strani sopogodbenika, ARRS razdre pogodbo ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi obrestmi.
Če se ugotovi, da je bila raziskovalna dejavnost zaključena, pri tem pa vsa sredstva niso bila namensko porabljena
v skladu s predpisom, ki določa normative in standarde za
določitev obsega sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti,
ARRS zahteva vrnitev izplačanih sredstev, ki so bila nenamensko porabljena skupaj z zakonskimi obrestmi.
5. OBVEŠČANJE JAVNOSTI IN UPORABNIKOV
41. člen
(način obveščanja javnosti)
ARRS obvešča javnost in uporabnike o financirani raziskovalni dejavnosti na svoji spletni strani, v internih glasilih,
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sredstvih javnega obveščanja ter na javnih panelih in konferencah, ki jih organizira.
42. člen
(spletna objava podatkov ARRS o financiranju)
ARRS na svoji spletni strani mesečno, na podlagi sprotnega pregleda financiranja raziskovalne dejavnosti (“on-line” bela
knjiga), objavlja vse podatke o izplačanih nakazilih, razvrščene
po postavkah, znanstvenih vedah, izvajalcih raziskovalne dejavnosti (raziskovalne organizacije, zasebni raziskovalci), tipih
izvajalcev raziskovalne dejavnosti (javni, visokošolski, poslovni,
zasebni-nepridobitni sektor, tujina, drugo) in vodjih raziskovalne
dejavnosti, ki se v okviru prijavitelja prijavijo na javni razpis za
javna sredstva.
43. člen
(spletne objave raziskovalnih rezultatov)
Raziskovalci so dolžni sproti vnašati podatke o bibliografskih rezultatih v javno dostopen bibliografski sistem COBISS,
ARRS pa skupaj z raziskovalci v javno dostopni znanstveno
predstavitveni sistem SICRIS, ki med drugim vsebuje znanstveno relevantne dosežke, družbeno-ekonomsko relevantne
dosežke izvajalcev raziskovalne dejavnosti, raziskovalnih skupin, raziskovalnih projektov in raziskovalcev in povezave z
mednarodnimi indeksi (ISI, CSA …) in bazami podatkov, tudi
takimi, ki omogočajo dostopnost celotnih besedil raziskovalnih
rezultatov.
44. člen
(spletne objave analiz raziskovalne dejavnosti)
ARRS na svoji spletni strani letno objavlja analize financiranja in učinkov raziskovalne dejavnosti.
45. člen
(objava raziskovalnih rezultatov s strani izvajalca)
Izvajalec je dolžan pri objavi rezultatov svojega dela in
pri vseh drugih oblikah javnega predstavljanja navesti, da so
doseženi raziskovalni rezultati nastali v okviru nalog, ki so bile
(so)financirane iz sredstev državnega proračuna s strani ARRS
ter na zahtevo ARRS sodelovati pri obveščanju javnosti, ki ga
organizira ARRS.
6. KONČNI DOLOČBI
46. člen
(prenehanje veljavnosti določb)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati:
– v 1. členu Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS,
št. 73/06) besedilo: » in izbora«, 9.–11., 14.–22., 31.–42. člen,
44. člen, drugi odstavek 45. člena, drugi odstavek 46. člena,
47.–49. člen, 51. člen;
– v 1. členu Pravilnika o usposabljanju in financiranju
mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list
RS, št. 24/06, 5/07 in 39/07) besedilo: »postopek za izbor mentorjev,«, prvi in tretji odstavek 5. člena, 6., 7. člen, v 8. členu
besedilo:« da na vsakem prejetem prijavnem obrazcu vpiše
zaporedno številko in datum prejema prijave na poziv ter za
koordiniranje in organizacijo evalvacijskega postopka, postopka izbora in«, 9.–12. člen, prvi in drugi odstavek 17. člena,
18.–21. člen;
– v 1. členu Pravilnika o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (Uradni list RS, št. 12/05,
53/06, 22/07 in 18/08) besedilo: »in postopek za izbor prijav,«,
v 3. členu besedilo: »za vodenje postopka izbora prijav,«, 6.,
8.–17. člen, tretji in četrti odstavek 22. člena, 23.–29. člen;
– v 1. členu Pravilnika o postopku in merilih za izbor in
sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publi-
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kacij (Uradni list RS, št. 24/06 in 5/07) besedilo »in postopek
izbiranja prijav », 7.–14. člen, drugi in tretji odstavek 17. člena,
18.–20. člen, drugi in tretji odstavek 21. člena, 22.–23. člen;
– v 1. členu Pravilnika o sofinanciranju osrednjih specializiranih informacijskih centrov (Uradni list RS, št. 12/05, 97/05
in 5/07) besedilo »in postopek za izbor prijav« ter besedilo
»postopek evalvacije,«, 3., 9. člen, drugi, tretji in četrti odstavek
10. člena, 11.–14. člen, tretji, četrti in peti odstavek 18. člena,
19.–21., 23.–25. člen;
– v 1. členu Pravilnika o (so)financiranju uveljavljenih
raziskovalcev iz tujine (Uradni list RS, št. 53/06) besedilo »postopek za izbor«, 6., 7., 9.,10.–12.–20. člen, drugi odstavek 25.
člena, 26.–31. člen, prvi in drugi odstavek 32. člena;
– v 1. členu Pravilnika o sofinanciranju programa znanost
mladini (Uradni list RS, št. 50/06) besedilo »in postopek izbiranja prijav«, 6.–7., 9.–20. člen, drugi in tretji odstavek 26. člena,
27.–33. člen;
– v 1. členu Pravilnika o postopku in merilih za izbor in
sofinanciranje znanstvenih sestankov (Uradni list RS, št. 12/05
in 24/06) besedilo »in postopek izbiranja prijav«, 7., 9.–15. člen,
tretji in četrti odstavek 17. člena, 18.–23. člen;
– 5., 6., 8., 10.–14., 16. člen, tretji in četrti odstavek
22. člena, 23.–31. člen, prvi odstavek 32. člena, 33. člen, 38.–
39. člen Pravilnika o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov
za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme (Uradni list
RS, št. 12/05);
– v 2. točki prvega odstavka 1. člena Pravilnika o Ciljnih
raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 3/09) besedilo »in postopki«, 24., 26.–27., 29.–32., 40.–41. člen, tretji, četrti
in peti odstavek 42. člena, 44., 46.–47., 51.–57. člen.
47. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2009-1
Ljubljana, dne 13. februarja 2009
EVA 2009-1647-0001
prof. dr. Tadej Bajd l.r.
Predsednik Upravnega odbora
Javne agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije

987.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o ocenjevanju in financiranju
raziskovalnih in infrastrukturnih programov

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02, 115/05 – ZDru-1 in
112/07) ter 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 123/03), po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, št. 0071-4/2009/4 z dne
11. 3. 2009 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije na 64. redni seji dne 11. 3.
2009 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih
in infrastrukturnih programov
1. člen
V prvem odstavku 8. člena Pravilnika o ocenjevanju in
financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov (Uradni

Št.

23 / 27. 3. 2009 /

Stran

3093

list RS, št. 23/08) se za besedo »sestavljajo« doda besedilo
»vodja infrastrukturne skupine,«.
V drugem odstavku se tretji stavek spremeni tako, da
se glasi: »ARRS na predlog vodje infrastrukturne skupine izpelje zamenjavo oziroma vključitev dodatnega raziskovalca,
na predlog odgovorne osebe JRO ali RO pa zamenjavo vodje infrastrukturne skupine, ko dobi pozitivno mnenje ZSV.«
Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se
glasi:
»Člani infrastrukturne skupine so lahko obremenjeni v
obsegu 0,5 ali 1 ekvivalent polne zaposlenosti (v nadaljnjem
besedilu: FTE).«
2. člen
Prvi stavek tretjega odstavka 12. člena se spremeni, tako,
da se glasi:
»Minimalni obseg financiranja programske skupine, ki
deluje samo v javnih raziskovalnih zavodih, je določen s 3 FTE
kategorije A.«
V drugem stavku se za besedo »FTE« doda besedilo
»kategorije A«.
Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Obseg financiranja infrastrukturne skupine se v plačnem
FTE določi za celotno obdobje izvajanja infrastrukturnega programa, obseg sofinanciranja neposrednih materialnih stroškov
in stroškov storitev ter amortizacije pa na letni ravni na temelju
predloženih letnih finančnih načrtov JRO oziroma RO.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
3. člen
V drugem odstavku 14. člena se v oklepaju za besedilom
»vsaj 60% polnega delovnega časa« doda besedilo »oziroma
kot direktor javnega raziskovalnega zavoda«.
V tretjem odstavku se besedilo »Z enakim obsegom sredstev kot programska skupina iz prejšnjega odstavka se financira« nadomesti z besedilom »Financira se«.
4. člen
15. člen se spremeni, tako, da se glasi:
»ARRS vsako leto do prvega septembra v skladu z razpoložljivimi sredstvi državnega proračuna in na predlog programskih skupin določi in objavi kvoto raziskovalcev na programsko
skupino, ki so deležni vzpodbud v skladu s tem členom.
Povečan obseg sredstev za visokošolsko organizacijo se
določi glede na obseg letno prevzetih pedagoških obveznosti na
visokošolski organizaciji in je lahko največ 340 ur kategorije A na
raziskovalca, če je pedagoških obveznosti več kot ali enako 20%
polne zaposlitve. Če je pedagoških obveznosti manj kot 20%
polne zaposlitve, se število dodatnih ur ustrezno zmanjša.
Povečan obseg sredstev za programsko skupino, iz katere izhajajo raziskovalci, ki so vključeni v pedagoški proces,
je za posameznega vključenega raziskovalca manjši ali enak
kot povečan obseg sredstev za visokošolsko organizacijo. Do
teh sredstev so upravičene samo programske skupine, ki niso
znotraj visokošolske organizacije.
Predlog o spremembi financiranja programskih skupin, ki
ga pripravi JRO oziroma RO sprejme Upravni odbor ARRS.«
5. člen
Za 15. členom se doda 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen
(dodatno financiranje zaradi povečane raziskovalne aktivnosti
v Republiki Sloveniji in EU)
Financiranje programske skupine se lahko vsako leto
poveča zaradi povečane raziskovalne aktivnosti v Republiki
Sloveniji in EU. Povečanje financiranja obsega 10% vrednosti
projektov (temeljni, aplikativni, podoktorski, ciljni raziskovalni
projekti, evropski okvirni programi), ki jih sodelavci programske
skupine v tekočem letu zaključijo.
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Sredstva iz prejšnjega odstavka se dodelijo po obstoječi
kategoriji raziskovalne ure. Pri aplikativnih in ciljnih raziskovalnih projektih se upoštevajo sredstva, ki jih nakaže ARRS, pri
evropskih projektih pa podatki, ki jih ARRS pridobi na podlagi
13. člena tega pravilnika.
Povečanje financiranja se izvede v letu po zaključku projekta. Če se raziskovalni program izvaja na več RO, se to
upošteva pri dodelitvi dodatnih sredstev glede na to, na kateri
RO se izvaja projekt iz prvega odstavka tega člena.
Povečanje financiranja traja do zaključka obdobja financiranja raziskovalnega programa, prenos teh sredstev v naslednje obdobje pa je odvisen od ocene raziskovalnega programa
za naslednje obdobje.
Na osnovi povečanja sredstev programska skupina dopolni svoj program dela.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-7/2009-1
Ljubljana, dne 13. marca 2009
EVA 2009-1647-0002
prof. dr. Tadej Bajd l.r.
Predsednik Upravnega odbora
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
988.

Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni
sektor

Na podlagi določil 4. člena Kolektivne pogodbe za javni
sektor (Uradni list RS, št. 57/08, v nadaljnjem besedilu KPJS)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na
strani javnih uslužbencev
sklenejo

1. člen
V 16. členu se v tabeli »Plačna skupina D« spremeni
naslednja uvrstitev delovnega mesta tako, da se glasi:
Plačna skupina D:
Asistent z doktoratom

IX

Asistent z doktoratom

IX

40

V tabeli »Plačna skupina J« se spremenijo naslednje
uvrstitve delovnih mest tako, da se glasijo:
Plačna skupina J:
J032013
J032001
J033027
J033023
J034030
J034089

Perica II
Čistilka II
Vratar III
Telefonist III
Kuhar IV
Voznik IV

II
II
III
III
IV
IV

glasi:

»(2) Splošna uskladitev osnovnih plač iz priloge 1 ZSPJS
se v letu 2009 ne izvede.«
Tretji odstavek se na koncu dopolni s stavkom, ki se
glasi:
»Za predvideno rast inflacije se upošteva podatek iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj UMAR.«
3. člen
V 22. členu se besedilo »21. člena« nadomesti z besedilom »20. člena«.
4. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
Regres za letni dopust v letu 2009 znaša 672,00 EUR in
se izplača pri plači za mesec april 2009.
Osnova za pogajanja za višino regresa za leto 2010 znaša 692,00 EUR.«
5. člen
Tretja alinea tretjega odstavka 50. člena se spremeni
tako, da se glasi:
– ¼ nesorazmerja se odpravi s 1. 1. 2010.
V četrtem odstavku se besedilo »s 1. 9. 2009 in s 1. 3.
2010 ne veljata« nadomesti z besedilom »s 1. 3. 2010 ne
velja«.
6. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0100-56/2009/71
Ljubljana, dne 13. marca 2009
EVA 2009-3111-0054

Irma Pavlinič Krebs l.r.
Ministrica
za javno upravo

FIDES, SINDIKAT
ZDRAVNIKOV IN
ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE
Konrad Kuštrin
NI PODPISAL

dr. France Križanič l.r.
Minister
za finance

GLOSA – SINDIKAT
KULTURE SLOVENIJE
Doro Hvalica
NI PODPISAL

40

V tabeli »Plačna skupina H« se spremeni naslednja uvrstitev delovnega mesta tako, da se glasi:
Plačna skupina H:
H019001

2. člen
V 20. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se

Vlada Republike Slovenije: Reprezentativni sindikati
javnega sektorja:

A N E K S št. 1
h Kolektivni pogodbi za javni sektor

D010001

Uvrstitve delovnih mest iz prejšnjega odstavka se, do
uskladitev kolektivnih pogodb dejavnosti, uporabljajo neposredno.

8
7
9
9
14
12

KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90
SLOVENIJE
Boris Mazalin l.r.
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV
LJUBLJANSKE UNIVERZE
dr. Tomaž Sajovic l.r.
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE
Branko Prah l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

SINDIKAT ZDRAVSTVA IN
SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Zvonko Vukadinovič l.r.

SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO –
SINCE 07 – KSS PERGAM
Matic Munc l.r.

SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE –
PERGAM
Matija Cevc l.r.

SINDIKAT DELAVCEV PRAVOSODJA
SLOVENIJE
Tomaž Virnik
NI PODPISAL

SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI
NEGI SLOVENIJE
Jelka Mlakar l.r.
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV
SLOVENIJE
Drago Ščernjavič l.r.
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH
USTVARJALCEV RTV
Peter Kosmač l.r.
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE
MEDICINE SLOVENIJE
Stane Tomšič l.r.
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO
Stanislav Konda
NI PODPISAL
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE
Iztok Jurančič
NI PODPISAL
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA
SLOVENIJE
Leon Pilinger l.r.
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV
Matjaž Kovačič
NI PODPISAL
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE
NEODVISNOST-KNSS
Milan Štimec l.r.
SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM
Robert Kokovnik l.r.
SINDIKAT SOCIALNEGA
ZAVAROVANJA SLOVENIJE
Stanislav Košir l.r.

3095

SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA
SKRBSTVA SLOVENIJE
Darinka Avguštiner l.r.

SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE
Dušan Pečnik l.r.

SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI,
IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI
DEJAVNOSTI SLOVENIJE
Bojan Hribar l.r.

Stran

SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA,
ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE
Branimir Štrukelj l.r.

SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV
SLOVENIJE
Dragana Žitnik l.r.

SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE
SLOVENIJE
Tom Zalaznik l.r.
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SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE
SLOVENIJE
Jurij Por l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
20. 3. 2009 izdalo potrdilo št. 10101-2/2008-5 o tem, da je
Aneks št. 1 k Kolektivni pogodbi za javni sektor vpisan v
evidenco Kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o
Kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 30/1.

989.

Tarifa o pravnih storitvah

Na podlagi drugega odstavka 144. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – prečiščeno
besedilo, št. 68/08) je družba ITEM d.o.o., Zastopniška pisarna
za patente in blagovne znamke, Resljeva cesta 16, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Gregor Maček, univ. dipl. inž. elek.,
univ. dipl. prav., dne 2. 3. 2009 sprejela

TARIFO
o pravnih storitvah
1. člen
Ta tarifa določa način obračunavanja pravnih storitev in
povračila stroškov družbi ITEM d.o.o., Zastopniški pisarni za
patente in blagovne znamke, Resljeva cesta 16, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: pisarna) oziroma pooblaščenim zaposlenim v
pisarni v zvezi z opravljenim delom pri uveljavljanju avtorskih
in sorodnih pravic.
2. člen
Pravne storitve po tej tarifi obsegajo vsa opravila, ki jih
pisarna opravi na podlagi pooblastilnega razmerja v zvezi z
zastopanjem imetnikov ali domnevnih kršiteljev avtorske pravice ali sorodnih pravic v postopkih pred sodišči in drugimi
državnimi organi.
3. člen
Za vrednotenje storitev po tej tarifi se smiselno uporabljajo
določila veljavne odvetniške tarife, trenutne določene v Zakonu o
odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08), ki se nanašajo na pravne storitve v zvezi z varstvom avtorske pravice ali sorodnih pravic
v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi iz drugega
odstavka 144. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.
4. člen
Stranke so dolžne plačati pisarni akontacijo za potrebne
storitve pravne pomoči v dogovorjenem znesku. Stroške za
sodne ali upravne takse, izdatke za morebitne sodne izvedence
ali druge stroške, ki se pojavljajo v postopku oziroma katerih
založitev zahteva sodišče ali drug organ, pa so dolžne plačati
v dejanski višini.
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5. člen
Storitve po tej tarifi ne obsegajo davka na dodano vrednost, drugih davkov, prispevkov, sodnih in upravnih taks.
6. člen
K tej tarifi izda soglasje minister, pristojen za pravosodje.
7. člen
Ta tarifa začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
8. člen
To tarifo izdajatelj objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 2. marca 2009
ITEM d.o.o., Zastopniška pisarna za
patente in blagovne znamke
Gregor Maček l.r.
direktor
Na podlagi določbe drugega odstavka 144. člena Zakona
o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – prečiščeno besedilo, št. 68/08) daje minister za pravosodje soglasje
pod opr. št. 312-1/2009 z dne 4. 3. 2009 k Tarifi o pravnih storitvah, ki jo je sprejela družba ITEM d.o.o., Zastopniška pisarna
za patente in blagovne znamke, dne 2. 3. 2009.

POPRAVKI
990.

Popravek Sklepa o spremembi Sklepa
o tarifi za zaračunavanje nadomestil za
storitve Banke Slovenije

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05
– uradno prečiščeno besedilo, 102/07) uredništvo Uradnega
lista RS objavlja

POPRAVEK
Sklepa o spremembi Sklepa o tarifi
za zaračunavanje nadomestil za storitve
Banke Slovenije
Prvi člen Sklepa o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije, objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/09 z dne 20. 2. 2009, se pravilno glasi:
»1. člen
V Sklepu o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve
Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 131/06, 46/07, 93/07, 3/08,
51/08, 59/08 in 99/08) se v poglavju »V. TREZORSKE STORITVE« spremenita tarifni številki 18 a) in 18 e) tako, da se glasita:
»a) zamenjava okrnjenih ali poškodovanih
pristnih eurobankovcev, razen primerov iz
tarifne številke 18 e)
e) zamenjava pristnih eurobankovcev, okrnjenih ali poškodovanih zaradi sprožitve
protiropnih naprav, če jih je v zamenjavo
predloženih vsaj 100, in če niso bili okrnjeni
ali poškodovani zaradi poskusa ali dejanskega ropa oziroma tatvine,
tarifna številka 18 f) pa se črta.«
Št. 6/2009
Ljubljana, dne 25. marca 2009
Uredništvo

brezplačno

0,10 EUR/
kos«,

Stran
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985.

Pravilnik o sofinanciranju nakupov raziskovalne
opreme

3086

986.

Pravilnik o postopku (so)financiranja in spremljanju
izvajanja raziskovalne dejavnosti

3087

987.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov

3092

949.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar
2009

3046
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VSEBINA
DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

DRŽAVNI ZBOR
937.

Razpis volitev članov Sodnega sveta

2949

VLADA
938.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
kategorizaciji državnih cest

2950

979.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

3070

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za
delo v tujini

3073

939.

Sklep o prenosu delov državnih cest med občinske
ceste

2953

988.

Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor

3093

940.

Sklep o opustitvi delov državnih cest

2953

989.

Tarifa o pravnih storitvah

3094

980.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

MINISTRSTVA
981.

941.

Pravilnik o določitvi meril za določitev višine nagrade in za povračilo dejanskih stroškov za delo
zastopnika pacientovih pravic
Pravilnik o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje
priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov
in izpada dohodka v vinskem letu 2009/2010, in
predvidenem deležu sofinanciranja v vinskem letu
2008/2009

OBČINE
BISTRICA OB SOTLI
3078

950.

Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto
2009

3047

951.

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
»Pomoč družini na domu«

3049

2954

952.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v splošni
rabi

3049

953.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v splošni
rabi

3049

954.

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi
cen storitev za programe v vrtcih Občine Brežice

942.

Pravilnik o posebnih pogojih za vozila, s katerimi
se prevažajo skupine otrok

2956

943.

Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine

2960

944.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o pomorski opremi

982.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o programu, postopku in načinu opravljanja preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni
usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje
prevozov v cestnem prometu
Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov radijske opreme in
telekomunikacijske terminalske opreme z zahtevami pravilnika, ki ureja radijsko opremo in telekomunikacijsko terminalsko opremo
Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov, ki se uporabljajo
v domnevno eksplozivnih atmosferah, s Pravilnikom o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št.
102/00, 91/02 in 16/08)
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki
se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki
Sloveniji
Odredba o spremembah Odredbe o številu in sedežih notarskih mest
Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2009

945.

946.

947.
983.
984.

2963

BREŽICE

GORNJI PETROVCI
955.
3082
956.

957.

3024

Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 1. člena
v delu, ki se nanaša na samostojne podjetnike
posameznike z najmanj 50 delavci, drugi odstavek
12. člena, 67. člen, drugi odstavek 79. člena, drugi
odstavek 81. člena in 84.a člen Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju niso v neskladju z
Ustavo

Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o
upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota

3050

Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2009

3050

IG

2964

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2009

3051

KRIŽEVCI
958.

Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Križevci

3051

3038

959.

Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine
Križevci

3054

3085

960.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Križevci za leto 2009

3055

961.

Sklep o imenovanju podžupan Občine Križevci

3055

962.

Sklep o izvzemu parcel iz zavarovanega območja

3055

963.

Sklep o izvzemu parcel iz zavarovanega območja

3056

964.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi skupne občinske uprave občin

3085

USTAVNO SODIŠČE
948.

3049

NOVA GORICA

PTUJ
3038

3056

Stran
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Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 6/09

ŠMARJE PRI JELŠAH
965.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za izgradnjo oskrbovanih stanovanj na območju Lorgerjeve domačije

VSEBINA
3058

ŠMARTNO PRI LITIJI
966.

Odlok o režijskem obratu v Občini Šmartno
pri Litiji

21.
22.

3060

TURNIŠČE
967.

Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Turnišče

3061

VITANJE
968.

Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine
Vitanje

23.
24.

3062

969.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

3062

970.

Odlok o zamenjavi hišnih tablic v Občini Vitanje

3062

971.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
dela ureditvenega načrta center Vitanje

3063

972.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Pod Kompošem – Vitanje

3064

973.

Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov kanalizacijske infrastrukture, preračunanih na enoto
mere za obstoječo kanalizacijsko infrastrukturo na
območju počitniškega naselja Nune v Občini Zreče
za leto 2009
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Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2009
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju programov društev na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žetale
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se sofinancirajo iz proračunskih sredstev
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Letni program športa v Občini Žetale za leto 2009
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Letni program kulture Občine Žetale za leto 2009
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Popravek Sklepa o spremembi Sklepa o tarifi za
zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije
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Zakon o ratifikaciji Protokola o pristopu Republike
Hrvaške k Severnoatlantski pogodbi (MPPHSAP)
Uredba o ratifikaciji Dogovora med Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Glavnim
združenjem avstrijskih nosilcev socialnega zavarovanja o povračilu stroškov s pavšalnimi zneski
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Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine
Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih
kovin
Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o varovanju podvodne kulturne dediščine
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Razširitve dnevnih redov
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Damjan Korošec, Matjaž Ambrož, Katja Filipčič
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KAZENSKO PRAVO
peta izdaja
– z vsemi novostmi, ki jih je prinesel novi Kazenski zakonik
iz novembra 2008
– kritične ocene nekaterih novosti
– druge novosti, uveljavljene v primerjalnem kazenskem pravu
– spremenjeno in dopolnjeno stvarno kazalo

DEDNO PRAVO
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Karel Zupančič
Viktorija Žnidaršič Skubic

DEDNO
PRAVO
Tretja, spremenjena in dopolnjena izdaja

– prvič po letu 1991
– vse spremembe in dopolnitve, povezane z dednopravno zakonodajo
zadnjih let
– med drugimi oblikami dedovanja vključuje tudi:
• dedovanje kmetijskih gospodarstev
• dedovanje podjetniškega premoženja
• dedovanje pri istospolnih partnerjih
– davčni vidik dedovanja
– primerjalnopravni pregled
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druga, spremenjena in dopolnjena izdaja

– aktualiziran prikaz ureditve družinskopravnega
področja
– primerjalni prikaz v mednarodnih aktih in v predpisih
nekaterih evropskih držav
– podlaga za celovito in sistematično ureditev v nastajajočem
Družinskem zakoniku
– predlog določb Družinskega zakonika s komentarjem in opombami

KAZENSKO PRAVO

število izvodov

DEDNO PRAVO

število izvodov

REFORMA DRUŽINSKEGA PRAVA

število izvodov
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