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Uredba o spremembi Uredbe o določitvi
območja in višini nadomestila zaradi omejene
rabe prostora na območju Rudnika urana
Žirovski vrh

Cena 0,92 €

1. člen
V Uredbi o določitvi območja in višini nadomestila zaradi
omejene rabe prostora na območju Rudnika urana Žirovski
vrh (Uradni list RS, št. 22/08) se v drugem odstavku 4. člena
besedilo »20%« nadomesti z besedilom »10 odstotkov«.
2. člen
(plačilo nadomestila in akontacij za leto 2009)
(1) Zneski že plačanih mesečnih akontacij od 1. januarja
2009 do uveljavitve te uredbe se upoštevajo pri določitvi nove
višine mesečnih akontacij od dneva uveljavitve te uredbe do
konca leta 2009 ne glede na 7. člen Uredbe o določitvi območja
in višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju
Rudnika urana Žirovski vrh.
(2) Nova višina mesečnih akontacij od uveljavitve te uredbe do konca leta 2009 se določi tako, da se od nadomestila za
omejeno rabo prostora, izračunanega na podlagi prejšnjega
člena, odštejejo do uveljavitve te uredbe že plačane akontacije
v letu 2009, razlika pa se deli s številom mesecev od meseca
uveljavitve te uredbe do konca leta 2009.
(3) V kolikor znesek že plačanih mesečnih akontacij od
1. januarja 2009 do uveljavitve te uredbe presega potrebno
plačilo nadomestila za leto 2009, zavezanec od uveljavitve te
uredbe dalje ne plačuje več mesečnih akontacij za leto 2009.
Morebitno preveč plačano nadomestilo za leto 2009 se zavezancu poračuna pri mesečnih akontacijah v letu 2010.
(4) Zavezanec sredstva za plačilo nadomestila zagotovi
iz lastnih sredstev.

Leto XIX

3. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 2009.
Št. 00719-26/2009/4
Ljubljana, dne 24. junija 2009
EVA 2009-2511-0090
Vlada Republike Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o trajnem
prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št.
22/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o določitvi območja
in višini nadomestila zaradi omejene rabe
prostora na območju
Rudnika urana Žirovski vrh

ISSN 1318-0576

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

MINISTRSTVA
2493.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o prirejanju posebnih iger na srečo
v igralnih salonih

Na podlagi 99. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list
RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister
za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o prirejanju posebnih iger na srečo
v igralnih salonih
1. člen
V Pravilniku o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih
salonih (Uradni list RS, št. 31/07) se 2. člen spremeni tako, da
se glasi:
»2. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– igralni proces je zaporedje postopkov in dejanj, ki jih je
v skladu s predpisi, navodili za izvajanje iger in pravili igre potrebno opraviti pri prirejanju posebnih iger na srečo na igralnih
avtomatih,
– recepcija je prostor, kjer se izvaja evidentiranje igralcev,
– igralni prostor je prostor, kjer se nahajajo igralni avtomati, na katerih se prirejajo posebne igre na srečo,
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– blagajna je prostor, v katerem se izvajajo gotovinske,
negotovinske in žetonske transakcije ter pripravlja dnevni obračun igralnega salona,
– števnica je prostor za štetje gotovine, žetonov in lističev,
– sistemski prostor je prostor, v katerem je nameščena
računalniška in druga oprema nadzornega informacijskega
sistema,
– avdio video prostor je prostor, v katerem je nameščena
avdio video oprema za snemanje in iz katerega se izvaja avdio
video nadzor,
– trezor je posebej varovan prostor z varnostnimi vrati,
kjer se hranijo gotovina, lističi, žetoni in druge vrednotnice, za
katere se v skladu s predpisi in internimi akti zahteva takšna
hramba,
– listič (ticket, vrednostni listič, izplačilni listič) je vrednostni kupon, opremljen s črtno kodo in z alfanumeričnimi
kodami, ki je v povezavi z validacijskim sistemom, namenjen
vplačilu kreditov na igralnem avtomatu ali izplačilu gotovine
na blagajni,
– validacijski sistem je zaključen funkcionalni del blagajniškega poslovanja, vključenega v nadzorno informacijski sistem,
v katerega so povezani igralni avtomati in blagajne z namenom
preverjanja veljavnosti lističev,
– samopostrežna blagajna je naprava, na kateri lahko
igralec sam menja lističe v gotovino ali pa bankovec višje vrednosti zamenja za bankovce nižje vrednosti,
– kreditna točka je enota za merjenje vložka v igro in izplačil iz igre s točno določeno vrednostjo, ki jo lahko na igralnem
avtomatu izbere igralec,
– žeton je nadomestilo za določeno vsoto denarja oziroma kovanec z določeno vrednostjo, ki se pri igri uporablja za
vplačila in izplačila,
– kredit je stanje v dobro igralca, prikazano na igralnem
avtomatu kot število kreditnih točk,
– sprejemnik bankovcev (bill-acceptor) je naprava, nameščena na igralnem mestu igralnega avtomata, ki sprejema
bankovce ali lističe različnih vrednosti igralne valute,
– obračunski model igralnega avtomata je formula za
izračun obračuna posameznega igralnega avtomata na podlagi
števcev vplačil v igro in izplačil iz igre,
– zalogovnik žetonov (hopper) je del igralnega avtomata,
v katerem je zaloga žetonov za izplačilo,
– zbiralnik žetonov (cash-box) je prostor, kjer se zbirajo
v igralni avtomat vstavljeni žetoni, ko je zalogovnik žetonov
poln,
– zbiralnik bankovcev (stacker-box) je prostor, kjer se
zbirajo v igralni avtomat vstavljeni bankovci in lističi,
– polnitev igralnega avtomata je postopek dodajanja žetonov v zalogovnik žetonov,
– progresiva je mehanizem polnjenja progresivnega sklada, s katerim je povezana ena ali več igralnih naprav, in proženja progresivnega dobitka po vnaprej določenih pravilih,
– progresivni sistem se sestoji iz ene ali več igralnih naprav in iz pripadajoče progresivne nadgradnje,
– progresivni prikazovalnik je prikazovalnik, na katerem je
izpisana trenutna vrednost progresivnega sklada,
– realizacija je vrednost prejetih vplačil za udeležbo v igri
zmanjšana za izplačane dobitke iz igre,
– kartica za vstop je posebna kartica, na kateri so podatki
o igralcu in služi za identifikacijo igralca pri vstopu v igralni
salon.«.

4. člen
V prvem odstavku 16. člena se pred besedilom doda
oznaka: »(1)«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek pa za igralce, ki so
pridobili kartico koncesionarja za igralni salon za vstop v igralni
salon ni potrebna identifikacija z osebnim dokumentom, če so
njihovi podatki iz 14. člena tega pravilnika že vpisani v recepcijsko evidenco. Identifikacijo igralca receptor opravi z navedeno
kartico ter kontrolo njegove fotografije iz podatkov v recepcijski
evidenci.«.

2. člen
V 10. členu se beseda »skupinski« nadomesti z besedo
»skupni«.

11. člen
V 29. členu se beseda »skupinske« nadomesti z besedo
»skupne«.

3. člen
V 12. členu se črta besedilo: »in mu predložiti poročilo o
preizkusu igralne naprave«.

12. člen
V 31. členu se za besedo »žetonov« črta besedilo », kar
mora biti razvidno«.

5. člen
V drugem odstavku 21. člena se v četrti alineji za besedo
»vstopa« doda besedilo »in izstopa.«.
Peta alineja drugega odstavka se črta.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena morajo osebe
brez licence, ki opravljajo dela in naloge v prostorih igralnega
salona (npr. receptor, vzdrževalec igralnih naprav, gostinski
delavec), nositi priponko z nazivom igralnega salona in oznako
svojega delovnega mesta.«.
6. člen
V drugem odstavku 24. člena se za besedo »okvare«
pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen če lahko blagajniško poslovanje poteka preko samopostrežne blagajne, ki
je video nadzorovana.«.
7. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
Koncesionar za igralni salon mora z avdio video nadzornim sistemom zagotoviti nadzor in snemanje vseh poti, kjer se
izvajajo prenosi denarja, lističev in žetonov. Poti teh prenosov
morajo biti označene v tlorisu igralnega salona, način pa določen v internem aktu koncesionarja za igralni salon.«.
8. člen
V 26. členu se besedi »tri mesece« nadomestita z besedama »en mesec«.
9. člen
V 27. členu se za besedo »biti« doda beseda »nepretrgoma«.
10. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen
(1) Kamere v igralnem prostoru morajo nepretrgoma snemati igralne avtomate in samopostrežne blagajne, tako da
posnetki omogočajo prepoznavo oseb in vsakega posega v
igralni avtomat in samopostrežno blagajno, tudi ko igralni salon
ne obratuje.
(2) V času ko igralni salon ne obratuje morajo biti posneti
vsi servisni posegi, ki se izvajajo v igralnem salonu tako, da
posnetki teh posegov omogočajo prepoznavo osebe in vrste
servisnega posega.«.
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13. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
Elektromehanski generator naključnih števil oziroma prikazovalnik izida igre in igralna površina na igralnem avtomatu z
več igralnimi mesti morajo biti snemani v realnem času. Iz video
posnetka mora biti jasno prepoznaven potek in izid igre.«.
14. člen
V drugem odstavku 34. člena se za besedilom »tudi druge
osebe« črta besedilo », ki jih opredeli koncesionar za igralni
salon v svojem internem aktu.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vsak vstop v avdio video prostor mora oseba iz prvega odstavka tega člena vpisati v dnevnik vstopov, ki se hrani
v avdio video prostoru in ga mora koncesionar za igralni salon
hraniti najmanj eno leto po poteku koledarskega leta in vsebuje
vsaj naslednje podatke:
– datum in čas vstopa in izstopa,
– ime in priimek osebe, ki je vstopila,
– razlog vstopa.«.
15. člen
V 35. členu se besedilo »z dovoljenjem nadzornega organa« nadomesti z besedilom »če tako določa zakon«.
16. člen
V prvem odstavku 38. člena se za tretjo alinejo dodata
novi četrta in peta alineja, ki se glasita:
» – brezgotovinsko poslovanje,
– izdajo in pridobitev lističev,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V blagajno sme v času njenega obratovanja vstopiti
samo oseba z licenco za blagajnika. V prisotnosti blagajnika
lahko v blagajno vstopi tudi druga oseba z licenco, ko izvaja
kontrolo blagajniškega poslovanja in oseba brez licence, ki se
usposablja za dela in naloge blagajnika.«.
17. člen
V prvem odstavku 42. člena se besedi »drugih vrednotnic« nadomestita z besedo »lističev«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) Komisija mora prešteti vse žetone, gotovino in lističe
iz izpraznjenih igralnih avtomatov in sicer ločeno za vsak igralni
avtomat, o čemer mora voditi posebno evidenco, ki je sestavni
del dokumentacije dnevnega obračuna igralnega salona.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
18. člen
V 43. členu se za besedo »izvaja« pika nadomesti z vejico
in doda besedilo »pri žetonskih transakcijah pa glasno izgovori vrsto transakcije, število žetonov ali kovancev in skupno
vrednost.«.
19. člen
Prvi odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V primeru, da so v igralni avtomat vgrajeni sprejemniki bankovcev je treba izvajati praznjenje zbiralnikov bankovcev
skladno z vnaprej pripravljenim načrtom praznjenja. Izjemoma
se lahko opravi tudi izredna praznitev, če to zahteva narava
dela oziroma so povečane potrebe po gotovini. Praznjenje je
treba izvajati po posameznem igralnem avtomatu in prešteti
znesek gotovine prišteti k realizaciji igralnega salona za navedeni poslovni dan.«.
V drugem odstavku se beseda »sprejemnikih« nadomesti
z besedo »zbiralnikih«.
20. člen
V prvem odstavku 47. člena se besedilo »morata komisijo
sestavljati vsaj dve osebi, ki imata licenco« nadomesti z besedilom »mora imeti vsaj en član komisije licenco.«.
Drugi odstavek se črta.
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21. člen
V 50. členu se v prvem stavku za besedo »s stanjem«
doda vejica, besedilo »iz popisa števcev« pa se nadomesti z
besedilom »zabeleženim v nadzornem informacijskem sistemu
igralnih naprav«. V zadnjem stavku se besedilo »odstopanja
iz popisa števcev« nadomesti z besedilom »odstopanje po
posameznem igralnem avtomatu«.
22. člen
V 52. členu se za besedo »celoto« pika nadomesti z vejico
in doda besedilo »ki služi za primerjavo z realizacijo po blagajni
in nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav.«.
23. člen
V prvem odstavku 54. člena se prva alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– recepcijsko poslovanje,«.
V četrti alineji se za besedo »denarja« pika nadomesti z
vejico.
Za četrto alinejo se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– odgovorno prirejanje posebnih iger na srečo.«.
V petem odstavku se beseda »prečevanjem« nadomesti
z besedo »preprečevanjem«.
Za šestim odstavkom se dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Z internim aktom o odgovornem prirejanju posebnih
iger na srečo v igralnem salonu mora koncesionar za igralni
salon opredeliti vse postopke in ukrepe, ki so namenjeni zaščiti
igralca, da ne bi postal zasvojen z igrami na srečo, kar vključuje
informiranje igralca o posledici prekomernega igranja, ravnanje
in usposabljanje zaposlenih glede izvajanja odgovornega prirejanja iger na srečo, omejevanje in prepovedi vstopa osebam, ki
so zasvojene z igrami na srečo.
(8) Vsak nov interni akt oziroma čistopis spremenjenega
ali dopolnjenega internega akta z obrazložitvijo sprememb
mora koncesionar za igralni salon v elektronski ali pisni obliki
predložiti nadzornemu organu najpozneje tri delovne dni pred
začetkom njegove veljavnosti.«.
24. člen
Priloga iz 55. člena pravilnika se nadomesti z novo Prilogo, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
25. člen
Doda se nov 55.a člen, ki se glasi:
»55.a člen
Koncesionar za igralni salon lahko zahtevane dokumente
iz 54. in 55. člena tega pravilnika pošlje samo v elektronski obliki, če odgovorna oseba koncesionarja te dokumente podpiše
z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim
potrdilom v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje
in elektronski podpis.«.
KONČNA DOLOČBA
26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 461-27/2009/24
Ljubljana, dne 18. junija 2009
EVA 2009-1611-0019
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance
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Koncesionar za igralni salon:
Naslov:
Poštna št. in kraj:

PRILOGA

Igralni salon:
Naslov:
Poštna št. in kraj:

MESEČNO POROČILO O REALIZACIJI ZA
MESEC: ___________LETO:___
REALIZACIJA
Blagajna
Nadzorni inf. sistem (NIS)
Elektronski števci

v EUR

Mesečno poročilo sestavljajo naslednji dokumenti:
1. Mesečna realizacija blagajn(e).
2. Mesečna realizacija elektronskih števcev po posameznem igralnem avtomatu
in skupno.
3. Popis elektronskih števcev potrebnih za obračun (pri elektronski ruleti tudi
za posamezna igralna mesta).
4. Popis rezultatov štetja vseh kovancev / žetonov na zadnji dan v mesecu na blagajni,
trezorju, zalogovnikih žetonov in zbiralnikih žetonov.
5. Seznam vseh izplačanih dobitkov nad 1.000 EUR.
6. Mesečno poročilo o štetju kovancev / žetonov v zalogovnikih žetonov in
zbiralnikih žetonov.
7. Pisna obrazložitev morebitnih odstopanj med realizacijo po blagajni, NIS in
elektronskimi števci, s podrobno obrazložitvijo vzrokov za odstopanja
po posameznem igralnem avtomatu oziroma igralnem mestu.
8. Opombe.

Poročilo pripravil:
Kraj in datum

priloge

Ime in priimek

Uradni list Republike Slovenije
1. MESEČNA REALIZACIJA BLAGAJN(E))
Datum
Vplačila
Izplačila
1.1.2009
2.1.2009
3.1.2009
4.1.2009
5.1.2009
6.1.2009
7.1.2009
8.1.2009
9.1.2009
10.1.2009
11.1.2009
12.1.2009
13.1.2009
14.1.2009
15.1.2009
16.1.2009
17.1.2009
18.1.2009
19.1.2009
20.1.2009
21.1.2009
22.1.2009
23.1.2009
24.1.2009
25.1.2009
26.1.2009
27.1.2009
28.1.2009
29.1.2009
30.1.2009
31.1.2009
Skupaj:
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Skupaj ostali elektromehanski IA
Skupaj igralni avtomati, rulet(e) in ostali elektromehanski IA:

Popis el.števcev (TO)
Razlika v Zač.
Kon.
Razlika v
EUR
meseca
meseca
EUR

Popis el.števcev (JP)
Popis padlih prg.(PJP)
Zač.
Kon.
Razlika Zač.
Kon.
Razlika Realizacija v
meseca meseca
v EUR meseca
meseca
v EUR EUR

50 / 30. 6. 2009

Skupaj ruleta R2:
…
Skupaj vse rulete:
Ostali elektromehanski IA:
BJ

Skupaj ruleta R1:
R2-IM1
R2-IM2

Popis el.števcev (TI)
Zač.
Kon.
meseca
meseca

Št.

Skupaj igralni avtomati (IA):
IA z več igralnimi mesti
R1-IM1
R1-IM2

Denomi Obr.
model
Datum nacija

6902 /

Podatki o igralnem avtomatu
Zap.
Evidenčna
št.
Proizvajalec Ime igre
Pit Pozicija številka

2. REALIZACIJA PO ELEKTRONSKIH ŠTEVCIH, KI SO POTREBNI ZA MESEČNI OBRAČUN PO POSAMEZNEM IGRALNEM AVTOMATU IN SKUPNO

Stran
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3. POPIS ELEKTRONSKIH ŠTEVCEV POTREBNIH ZA OBRAČUN PO IGRALNIH MESTIH
Evidenčna
Zap.
št. Pozicija številka

Elektronski števci
Datum

TI

TO

JP

CC

PJP

BILL

GAMES

4. POPIS REZULTATOV ŠTETJA VSEH KOVANCEV/ŽETONOV NA ZADNJI DAN V MESECU NA
BLAGAJNI, TREZORJU, ZALOGOVNIKIH ŽETONOV IN ZBIRALNIKIH ŽETONOV

Nahajališče
Nabavljeno število
Stanje pred enim
mesecem

Število
kosov

Vrednost
žetona/kovanca

Število
kosov

Vrednost
žetona/kovanca

TREZOR
BLAGAJNA
Zalogovniki žetonov
Zbiralniki žetonov
BLAGAJNA 2

TRETJE OSEBE
Reverz
Vzorci
DRUGO
Coin comparitor
Skladišče

SKUPAJ:
5. SEZNAM IZPLAČANIH DOBITKOV NAD 1.000 EUR
Datum

Skupaj:

Ura

Pozicija

Evidenčna št.

Vrednost v EUR

Skupna
vrednost v EUR

Priloge

Amendment A3:2006 to
EN 26:1997
Domestic cooking appliances
burning gas – Part 1-1: Safety –
General
Domestic cooking appliances
burning gas – Part 1-2: Safety –
Appliances having forcedconvection ovens and/or grills

Dopolnilo A3:2007 k standardu
SIST EN 26:2004

Plinski kuhalni aparati za
gospodinjstvo – 1-1. del: Varnost –
Splošno

Plinski kuhalni aparati za
gospodinjstvo – Del 1-2: Varnost –
Aparati z ventilatorskimi pečicami
in/ali žari

SIST EN 26:2004/
A3:2007

SIST EN 30-1-1:2009

SIST EN 30-1-2:1999

Amendment A1:2000 to
EN 26:1997

Dopolnilo A1:2004 k standardu
SIST EN 26:2004

SIST EN 26:2004/
A1:2004

Oznaka referenčnega
standarda

–

EN 30-1-1:1998

Opomba 3

Opomba 3

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

31. 3. 2010

–

(30. 6. 2007)

(18. 7. 2001)

–

50 / 30. 6. 2009

EN 30-1-2:1999

EN 30-1-1:2008

EN 26:1997/
A3:2006

EN 26:1997/
A1:2000

Gas-fired instantaneous water
EN 26:1997+AC:1998
heaters for sanitary uses production,
fitted with atmospheric burners
(Including Corrigendum 1998)

Plinski pretočni grelniki vode za
sanitarno rabo z atmosferskim
gorilnikom (vključno s popravkom
1998)

SIST EN 26:2004

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Naslov standarda

6904 /

Oznaka standarda

S E Z N A M S T A N D A R D O V,
katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o plinskih napravah
(Uradni list RS, št. 105/00, 28/02 in 60/03)

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

Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o plinskih napravah (Uradni list RS, št. 105/00, 28/02 in 60/03)

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika o plinskih napravah (Uradni list RS, št. 105/00, 28/02 in 60/03) objavlja minister za gospodarstvo

2494.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Amendment A1:2006 to
EN 30-1-4:2002
Domestic cooking appliances
EN 30-2-1:1998
burning gas – Part 2-1: Rational use
of energy – General

Corrigendum AC:2004 to
EN 30-2-1:1998/
A1:2003

Domestic cooking appliances
EN 30-2-2:1999
burning gas – Part 2-2: Rational use
of energy – Appliances having
forced-convection ovens and/or
grills

Dopolnilo A1:2007 k standardu
SIST EN 30-1-4:2004

Plinski kuhalni aparati za
gospodinjstvo – Del 2-1: Smotrna
raba energije – Splošno

Dopolnilo A1:2004 k standardu
SIST EN 30-2-1:1999

Dopolnilo A2:2005 k standardu
SIST EN 30-2-1:1999

Popravek AC:2005 k standardu
SIST EN 30-2-1:1999/
A1:2004

Plinski kuhalni aparati za
gospodinjstvo – Del 2-2: Smotrna
raba energije – Aparati z
ventilatorskimi pečicami in/ali žari

SIST EN 30-1-4:2004/
A1:2007

SIST EN 30-2-1:1999

SIST EN 30-2-1:1999/
A1:2004

SIST EN 30-2-1:1999/
A2:2005

SIST EN 30-2-1:1999/
A1:2004/
AC:2005

SIST EN 30-2-2:1999

Amendment A2:2005 to
EN 30-2-1:1998

Amendment A1:2003 to
EN 30-2-1:1998

Domestic cooking appliances
burning gas – Part 1-4: Safety –
Appliances having one or more
burners with an automatic burner
control system

Plinski kuhalni aparati za
gospodinjstvo – 1-4. del: Varnost –
Aparati z enim ali več gorilniki za
samodejno regulacijo

SIST EN 30-1-4:2004

EN 30-2-1:1998/
A1:2003/
AC:2004

EN 30-2-1:1998/
A2:2005

EN 30-2-1:1998/
A1:2003

EN 30-1-4:2002/
A1:2006

EN 30-1-4:2002

EN 30-1-3:2003+A1:2006

Domestic cooking appliances
burning gas – Part 1-3: Safety –
Appliances having a glass ceramic
hotplate

Plinski kuhalni aparati za
gospodinjstvo – 1-3. del: Varnost –
Aparati s steklokeramično kuhalno
ploščo

SIST EN 30-1-3:2007

Oznaka referenčnega
standarda

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Opomba 3

Opomba 3

–

–

(11. 11. 2005)

(10. 12. 2004)

–

(30. 6. 2007)

–

(30. 6. 2007)

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

Št.

–

–

–

Opomba 3

–

EN 30-1-3:2003

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

50 / 30. 6. 2009 /
Stran
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Gas-fired storage water heaters for EN 89:1999
the production of domestic hot water

Amendment A4:2006 to
EN 89:1999
Flame supervision devices for gas
burning appliances – Thermoelectric flame supervision devices
Amendment A1:1996 to
EN 125:1991
Multifunctional controls for gas
burning appliances

Akumulacijski plinski grelniki za
pripravo sanitarne tople vode

Dopolnilo A1:2001 k standardu
SIST EN 89:2001

Dopolnilo A2:2002 k standardu
SIST EN 89:2001

Dopolnilo A3:2007 k standardu
SIST EN 89:2001

Dopolnilo A4:2007 k standardu
SIST EN 89:2001

Naprave za nadzor plamena pri
plinskih aparatih – Termoelektrična
varovala

Dopolnilo A1:1997 k standardu
SIST EN 125:1997

Večnamenski krmilniki za plinske
aparate

SIST EN 89:2001

SIST EN 89:2001/
A1:2001

SIST EN 89:2001/
A2:2002

SIST EN 89:2001/
A3:2007

SIST EN 89:2001/
A4:2007

SIST EN 125:1997

SIST EN 125:1997/
A1:1997

SIST EN 126:2004

Amendment A3:2006 to
EN 89:1999

Amendment A2:2000 to
EN 89:1999

Amendment A1:1999 to
EN 89 :1999

Pressure regulators and associated
safety devices for gas appliances –
Part 2: Pressure regulators for inlet
pressures above 500 mbar up to
and including 5 bar

Tlačni regulatorji in pripadajoče
varnostne naprave za plinske
aparate – 2. del: Tlačni regulatorji za
vstopne tlake nad 0,5 bar do
vključno 5 bar

SIST EN 88-2:2008

EN 126:2004

EN 125:1991/
A1:1996

–

EN 126:1995

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

–

–

(10. 12. 2004)

(17. 7. 1997)

–

(30. 6. 2007)

(30. 6. 2007)

(18. 7. 2001)

(17. 10. 2000)

–

–

50 / 30. 6. 2009

EN 125:1991

EN 89:1999/
A4:2006

EN 89:1999/
A3:2006

EN 89:1999/
A2:2000

EN 89 :1999/
A1:1999

EN 88-2:2007

(31. 5. 2008)

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

Št.

EN 88:1991

Oznaka
nadomeščenega
standarda

6906 /

EN 88-1:2007

Pressure governors and associated
safety devices for gas appliances –
Part 1: Pressure governors for inlet
pressures up to 500 mbar

Tlačni regulatorji in pripadajoče
varnostne naprave za plinske
aparate – 1. del: Tlačni regulatorji za
vstopne tlake do vključno 500 mbar

SIST EN 88-1:2008

Oznaka referenčnega
standarda

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 203-2-3:2005

EN 203-2-4:2005

EN 203-2-6:2005

EN 203-2-7:2007

Gas heated catering equipment –
Part 2-1: Specific requirements –
Open burners and wok burners
Gas heated catering equipment –
Part 2-2: Specific requirements –
Ovens
Gas heated catering equipment –
Part 2-3: Specific requirements –
Boiling pans

Plinske naprave za gostinstvo –
2-3. del: Posebne zahteve – Pečice

Plinske naprave za gostinstvo –
Gas heated catering equipment –
2-6. del: Posebne zahteve – Grelniki Part 2-6: Specific requirements –
vode za pripravo napitkov
Hot water heaters for beverage

Gas heated catering equipment –
Part 2-8: Specific requirements –
Brat pans and paëlla cookers

Plinske naprave za gostinstvo –
2-2. del: Posebne zahteve – Pečice

Plinske naprave za gostinstvo –
Gas heated catering equipment –
2-4. del: Posebne zahteve – Cvrtniki Part 2-4: Specific requirements –
Fryers

Gas heated catering equipment –
Part 2-7: Specific requirements –
Salamanders and rotisseries

Plinske naprave za gostinstvo –
2-1. del: Posebne zahteve – Odprti
gorilniki in vok gorilniki

Plinske naprave za gostinstvo –
2-7. del: Posebne zahteve –
Salamandri in ražnji

Plinske naprave za gostinstvo –
2-8. del: Posebne zahteve – Ponve
za pečenje in pripravo paelle

SIST EN 203-2-1:2005

SIST EN 203-2-2:2006

SIST EN 203-2-3:2005

SIST EN 203-2-4:2005

SIST EN 203-2-6:2005

SIST EN 203-2-7:2007

SIST EN 203-2-8:2005

EN 203-2:1995

EN 203-2:1995

EN 203-2:1995

EN 203-2:1995

EN 203-2:1995

EN 203-2:1995

EN 203-2:1995

EN 203-1:1992

EN 161:2001

Oznaka
nadomeščenega
standarda

31. 12. 2008

31. 12. 2008

31. 12. 2008

31. 12. 2008

31. 12. 2008

31. 12. 2008

31. 12. 2008

31. 12. 2008

(31. 7. 2007)

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

Št.

EN 203-2-8:2005

EN 203-2-2:2006

EN 203-2-1:2005

EN 203-1:2005

Gas heated catering equipment –
Part 1: Safety rules

Plinske naprave za gostinstvo –
1. del: Varnostna pravila

SIST EN 203-1:2006

EN 161:2007

Oznaka referenčnega
standarda

Automatic shut-off valves for gas
burners and gas appliances

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Samodejni zaporni ventili za plinske
gorilnike in plinske aparate

Naslov standarda

SIST EN 161:2007

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

50 / 30. 6. 2009 /
Stran

6907

Mechanical thermostats for gasburning appliances
Amendment A1:1996 to
EN 257:1992
Gas-fired central heating boilers –
EN 297:1994
Type B11 and B11BS boilers fitted
with atmospheric burners of nominal
heat input not exceeding 70 kW

Mehanski termostati za plinske
aparate

Dopolnilo A1:1997 k standardu
SIST EN 257:1997

Plinski kotli za centralno ogrevanje –
Tipa B11 in B11BS z atmosferskimi
gorilniki z imensko močjo do
vključno 70 kW

Dopolnilo A3:1997 k standardu
SIST EN 297:1997

Dopolnilo A2:1997 k standardu
SIST EN 297:1997

Dopolnilo A5:1999 k standardu
SIST EN 297:1997

Dopolnilo A6:2004 k standardu
SIST EN 297:1997

SIST EN 257:1997

SIST EN 257:1997/
A1:1997

SIST EN 297:1997

SIST EN 297:1997/
A3:1997

SIST EN 297:1997/
A2:1997

SIST EN 297:1997/
A5:1999

SIST EN 297:1997/
A6:2004

Amendment A6:2003 to
EN 297:1994

Amendment A5:1998 to
EN 297:1994

EN 297:1994/
A6:2003

EN 297:1994/
A5:1998

EN 297:1994/
A2:1996

EN 297:1994/
A3:1996

EN 257:1992/
A1:1996

EN 257:1992

EN 203-2-11:2006

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3
–

–

EN 203-2:1995

EN 203-2:1995

EN 203-2:1995

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(23. 12. 2003)

(31. 12. 1998)

(29. 10. 2002)

(24. 2. 1998)

–

(17. 7. 1997)

–

31. 12. 2008

31. 12. 2008

31. 12. 2008

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

50 / 30. 6. 2009

Amendment A2:1996 to
EN 297:1994

Amendment A3:1996 to
EN 297:1994

Gas heated catering equipment –
Part 2-11: Specific requirements –
Pasta cookers

Plinske naprave za gostinstvo –
2-11. del: Posebne zahteve –
Kuhalniki za testenine

SIST EN 203-2-11:2006

EN 203-2-10:2007

Gas heated catering equipment –
Part 2-10: Specific requirements –
Chargrills

Plinske naprave za gostinstvo –
2-10. del: Posebne zahteve – Žari

SIST EN 203-2-10:2007

EN 203-2-9:2005

Oznaka referenčnega
standarda

Gas heated catering equipment –
Part 2-9: Specific requirements –
Solid tops, warming plates and
griddles

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Plinske naprave za gostinstvo –
2-9. del: Posebne zahteve – Žar
plošče, plošče za ogrevanje in žari z
rešetko

Naslov standarda

6908 /

SIST EN 203-2-9:2005

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Heating boilers – Part 3: Gas-fired
central heating boilers – Assembly
comprising a boiler body and a
forced draught burner

Corrigendum AC:2006 to
EN 303-3:1998

Heating boilers – Part 7: Gas-fired
EN 303-7:2006
central heating boilers equipped with
a forced draught burner of nominal
heat output not exceeding 1 000
kW
Lubricants for applications in
appliances and associated controls
using combustible gases except
those designed for use in industrial
processes

Kotli za ogrevanje – 3. del: Plinski
kotli za centralno ogrevanje –
Sestava kotla in ventilatorskega
gorilnika

Dopolnilo A2:2004 k standardu
SIST EN 303-3:1999

Popravek AC:2006 k standardu
SIST EN 303-3:1999

Kotli za gretje – 7. del: Plinski kotli
za centralno gretje z ventilatorskimi
gorilniki z imensko grelno močjo do
vključno 1000 kW

Maziva za uporabo v aparatih in
pripadajoči regulacijski opremi, ki
uporabljajo gorljive pline, razen
tistih, ki se uporabljajo v industrijskih
procesih

SIST EN 303-3:1999

SIST EN 303-3:1999/
A2:2004

SIST EN 303-3:1999/
AC:2006

SIST EN 303-7:2007

SIST EN 377:1996

Amendment A2:2004 to
EN 303-3:1998

Automatic gas burner control
systems for gas burners and gas
burning appliances with or without
fans

Naprave za samodejni nadzor
plinskih gorilnikov in plinskih
aparatov z ali brez ventilatorja
(gorilniški avtomati)

SIST EN 298:2004

–

Opomba 3

–
–

–

–

–

(11. 6. 2005)

–

(30. 9. 2006)

–

(11. 6. 2005)

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

–

–

EN 298:1993

Opomba 3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

EN 377:1993

EN 303-3:1998/
AC:2006

EN 303-3:1998/
A2:2004

EN 303-3:1998

EN 298:2003

EN 297:1994/
A2:1996/
AC:2006

Corrigendum AC:2006 to
EN 297:1994/
A2:1996

Popravek AC:2006 k standardu
SIST EN 297:1997/
A2:1997

EN 297:1994/
A4:2004

Oznaka referenčnega
standarda

SIST EN 297:1997/
A2:1997/
AC:2006

Amendment A4:2004 to
EN 297:1994

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Dopolnilo A4:2005 k standardu
SIST EN 297:1997

Naslov standarda

SIST EN 297:1997/
A4:2005

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

50 / 30. 6. 2009 /
Stran

6909

Amendment A3:2002 to
EN 416-1:1999
Single burner gas-fired overhead
radiant tube heaters for nondomestic use – Part 2: Rational use
of energy
Non-domestic gas-fired overhead
luminous radiant heaters – Part 1:
Safety
Amendment A1:2000 to
EN 419-1:1999
Amendment A2:2001 to
EN 419-1:1999
Amendment A3:2002 to
EN 419-1:1999

Dopolnilo A2:2002 k standardu
SIST EN 416-1:1999

Dopolnilo A3:2003 k standardu
SIST EN 416-1:1999

Stropna cevna sevala s plinskim
gorilnikom za nestanovanjske
prostore – 2. del: Smotrna raba
energije

Stropna plinska sevala z
zgorevanjem na površini za
nestanovanjske prostore –
1. del: Varnost

Dopolnilo A1:2002 k standardu
SIST EN 419-1:1999

Dopolnilo A2:2002 k standardu
SIST EN 419-1:1999

Dopolnilo A3:2004 k standardu
SIST EN 419-1:1999

SIST EN 416-1:1999/
A2:2002

SIST EN 416-1:1999/
A3:2003

SIST EN 416-2:2006

SIST EN 419-1:1999

SIST EN 419-1:1999/
A1:2002

SIST EN 419-1:1999/
A2:2002

SIST EN 419-1:1999/
A3:2004

Amendment A2:2001 to
EN 416-1:1999

EN 419-1:1999/
A3:2002

EN 419-1:1999/
A2:2001

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

–

–

(9. 9. 2003)

(31. 1. 2002)

(18. 7. 2001)

–

(31. 10. 2002)

(31. 1. 2002)

(18. 7. 2001)

–

(11. 6. 2005)

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

–

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

50 / 30. 6. 2009

EN 419-1:1999/
A1:2000

EN 419-1:1999

EN 416-2:2006

EN 416-1:1999/
A3:2002

EN 416-1:1999/
A2:2001

EN 416-1:1999/
A1:2000

Dopolnilo A1:2002 k standardu
SIST EN 416-1:1999

SIST EN 416-1:1999/
A1:2002

Amendment A1:2000 to
EN 416-1:1999

Single burner gas-fired overhead
EN 416-1:1999
radiant-tube heaters – Part 1: Safety

Stropna cevna sevala s plinskim
gorilnikom – 1. del: Varnost

SIST EN 416-1:1999

EN 377:1993/
A1:1996

Oznaka referenčnega
standarda

Amendment A1:1996 to
EN 377:1993

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Dopolnilo A1:1996 k standardu
SIST EN 377:1996

Naslov standarda

6910 /

SIST EN 377:1996/
A1:1996

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Specification for dedicated liquefied EN 461:1999
petroleum gas appliances – Flueless
non-domestic space heaters not
exceeding 10 kW

Specifikacije za plinske aparate na
utekočinjeni naftni plin – Plinski
grelniki brez priključka na dimnik do
vključno 10 kW, ki niso namenjeni
za ogrevanje nestanovanjskih
prostorov

Dopolnilo A1:2004 k standardu
SIST EN 461:2001

Plinski kotli za centralno ogrevanje – Gas-fired central heating boilers –
EN 483:1999
Tip kotlov C z imensko močjo do
Type C boilers of nominal heat input
vključno 70 kW
not exceeding 70 kW

Dopolnilo A2:2002 k standardu
SIST EN 483:2001

Popravek AC:2006 k standardu
SIST EN 483:2001/
A2:2002

SIST EN 461:2001

SIST EN 461:2001/
A1:2004

SIST EN 483:2001

SIST EN 483:2001/
A2:2002

SIST EN 483:2001/
A2:2002/
AC:2006

Corrigendum AC:2006 to
EN 483:1999/
A2:2001

EN 483:1999/
A2:2001/
AC:2006

EN 483:1999/
A2:2001

EN 461:1999/
A1:2004

EN 449:2002+A1:2007

Opomba 3

Opomba 3

–

–

–

EN 449:2002

EN 437:1993

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

–

(31. 1. 2002)

–

(10. 12. 2004)

–

23. 12. 2008

(23. 12. 2003)

–

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

Št.

Amendment A2:2001 to
EN 483:1999

Amendment A1:2004 to
EN 461:1999

Specification for dedicated liquefied
petroleum gas appliances –
Domestic flueless space heaters
(including diffusive catalytic
combustion heaters)

Specifikacija za plinske aparate na
utekočinjeni naftni plin – Plinski
grelniki za gretje prostorov brez
priključka na dimnik (vključno z
grelniki z difuzijskim katalitskim
zgorevanjem)

SIST EN 449:2004
+A1:2008

EN 437:2003

Test gases – Test pressures –
Appliance categories

Preskusni plini – Preskusni tlaki –
Kategorije naprav

SIST EN 437:2005

EN 419-2:2006

Oznaka referenčnega
standarda

Non-domestic gas-fired overhead
luminous radiant heaters – Part 2:
Rational use of energy

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Stropna plinska sevala z
zgorevanjem na površini za
nestanovanjske prostore –
2. del: Smotrna raba energije

Naslov standarda

SIST EN 419-2:2006

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
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Specification for dedicated liquefied
petroleum gas appliances –
Barbecues for outdoor use
Decorative fuel-effect gas
appliances

Amendment A2:2004 to
EN 509:1999

Specifications for dedicated liquified EN 521:2006
petroleum gas appliances –
Portable vapour pressure liquified
petroleum gas appliances
Non-domestic direct gas-fired forced EN 525:1997
convection air heaters for space
heating not exceeding a net heat
input of 300 kW

Specifikacija za plinske aparate na
utekočinjen naftni plin – Žar za
zunanjo uporabo

Plinski aparati z dekorativnim
plamenom

Dopolnilo A1:2004 k standardu
SIST EN 509:2001

Dopolnilo A2:2005 k standardu
SIST EN 509:2001

Specifikacije za plinske aparate na
utekočinjeni naftni plin – Prenosni
aparati, ki delujejo s tlakom
uparjenega plina

Plinski grelniki zraka s prisilno
konvekcijo, za ogrevanje
nestanovanjskih prostorov, z
imensko močjo 300 kW brez
prenosnika toplote

SIST EN 498:1997

SIST EN 509:2001

SIST EN 509:2001/
A1:2004

SIST EN 509:2001/
A2:2005

SIST EN 521:2006

SIST EN 525:1999

Amendment A1:2003 to
EN 509:1999

Specification for dedicated liquefied
petroleum gas appliances – Multi
purpose boiling burners for outdoor
use

Specifikacija za plinske aparate na
utekočinjen naftni plin –
Večnamenski kuhalni aparati za
zunanjo uporabo

SIST EN 497:1997

EN 509:1999/
A2:2004

EN 509:1999/
A1:2003

EN 509:1999

EN 498:1997

EN 497:1997

–

–

–

–

–

50 / 30. 6. 2009

–

(31. 8. 2006)

(30. 6. 2005)

(31. 12. 2003)

–

–

EN 521:1998

Opomba 3

Opomba 3

–

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

Št.

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

6912 /

EN 484:1997

Specification for dedicated liquefied
petroleum gas appliances –
Independent hotplates, including
those incorporating a grill for
outdoor use

Specifikacija za plinske aparate na
utekočinjen naftni plin –
Prostostoječi kuhalniki, vključno z
žarom za zunanjo uporabo

SIST EN 484:1997

Oznaka referenčnega
standarda

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 624:2000

–

SIST EN 656:2001

(31. 3. 2002)

–

Gas-fired central heating boilers –
Specific requirements for the
domestic hot water operation of
combination boilers of nominal heat
input not exceeding 70 kW

Plinski kotli za centralno ogrevanje –
Posebne zahteve pri pripravi
sanitarne vode v kombiniranih kotlih
z imensko močjo do vključno 70 kW

SIST EN 625:1997

Opomba 3

–

Plinski kotli za centralno ogrevanje – Gas-fired central heating boilers –
EN 656:1999
Tip kotlov B z imensko močjo nad
Type B boilers of nominal heat input
70 kW do vključno 300 kW
exceeding 70 kW but not exceeding
300 kW

Specification for dedicated LPG
appliances – Room sealed LPG
space heating equipment for
installation in vehicles and boats

Specifikacija za plinske aparate na
utekočinjeni naftni plin – Ogrevalne
naprave za zaprte prostore za
vgradnjo v vozila in čolne

SIST EN 624:2002

EN 621:1998/
A1:2001

–

(23. 12. 2003)

–

Amendment A1:2001 to
EN 621:1998

Dopolnilo A1:2002 k standardu
SIST EN 621:1999

SIST EN 621:1999/
A1:2002

EN 621:1998

Opomba 3

–

–

Non-domestic gas-fired forced
convection air heaters for space
heating not exceeding a net heat
input of 300 kW, without a fan to
assist transportation of combustion
air and/or combustion products

Plinski grelniki zraka s prisilno
konvekcijo, za ogrevanje
nestanovanjskih prostorov, z
imensko močjo do vključno 300 kW,
brez ventilatorja za zgorevalni zrak
in/ali produkte zgorevanja

SIST EN 621:1999

EN 613:2000/
A1:2003

–

(31. 12. 1995)

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

EN 625:1995

Amendment A1:2003 to
EN 613:2000

Dopolnilo A1:2004 k standardu
SIST EN 613:2002

SIST EN 613:2002/
A1:2004

EN 613:2000

EN 291:1992
EN 279:1991

Oznaka
nadomeščenega
standarda

–

Independent gas-fired convection
heaters

Prostostoječi plinski konvekcijski
grelniki

SIST EN 613:2002

EN 549:1994

Oznaka referenčnega
standarda

–

Rubber materials for seals and
diaphragms for gas appliances and
gas equipment

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Gumeni materiali za tesnila in
membrane v plinskih aparatih in
plinskih napravah

Naslov standarda

SIST EN 549:1996

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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Sealing materials for metallic
threaded joints in contact with 1st,
2nd and 3rd family gases and hot
water – Part 1: Anaerobic jointing
compounds
Sealing materials for metallic
threaded joints in contact with 1st,
2nd and 3rd family gases and hot
water – Part 2: Non-hardening
jointing compounds
Sealing materials for metallic
threaded joints in contact with 1st,
2nd and 3rd family gases and hot
water – Part 3: Unsintered PTFE
tapes

Tesnilni materiali za kovinske
navojne zveze v stiku s plini 1., 2. in
3. družine ter vročo vodo – 1. del:
Anaerobni tesnilni materiali

Tesnilni materiali za kovinske
navojne zveze v stiku s plini 1., 2. in
3. družine ter vročo vodo – 2. del:
Nestrdljivi tesnilni materiali

Tesnilni materiali za kovinske
navojne zveze v stiku s plini 1., 2. in
3. družine ter vročo vodo – 3. del:
Nesintrani PTFE trakovi

Popravek AC:1999 k standardu
SIST EN 751-3:1997

SIST EN 751-1:1997

SIST EN 751-2:1997

SIST EN 751-3:1997

SIST EN 751-3:1997/
AC:1999

EN 751-3:1996/
AC:1997

EN 751-3:1996

EN 751-2:1996

EN 751-1:1996

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

30. 6. 2010

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

–

EN 676:2003

Oznaka
nadomeščenega
standarda

50 / 30. 6. 2009

Corrigendum AC:1997 to
EN 751-3:1996

Specifications for dedicated liquefied EN 732:1998
petroleum gas appliances –
Absorption refrigerators

Specifikacije za plinske aparate na
utekočinjeni naftni plin –
Absorpcijski hladilniki

SIST EN 732:1999

EN 677:1998

Plinski kotli za ogrevanje – Posebne Gas-fired central heating boilers –
zahteve za kondenzacijske kotle z
Specific requirements for
imensko močjo do vključno 70 kW
condensing boilers with a nominal
heat input not exceeding 70 kW

EN 676:2003+A2:2008

Oznaka referenčnega
standarda

SIST EN 677:1999

Automatic forced draught burners
for gaseous fuels

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Samodejni plinski ventilatorski
gorilniki

Naslov standarda

6914 /

SIST EN 676:2004
+A2:2008

Oznaka standarda

Stran
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Dopolnilo A2:2002 k standardu
SIST EN 777-1:1999

Dopolnilo A3:2003 k standardu
SIST EN 777-1:1999

Stropna cevna sevala z več
Multi-burner gas-fired overhead
EN 777-2:1999
plinskimi gorilniki za nestanovanjske radiant tube heater systems for nonprostore – 2. del: Sistem E, varnost domestic use – Part 2: System E,
safety

Dopolnilo A1:2002 k standardu
SIST EN 777-2:1999

Dopolnilo A2:2002 k standardu
SIST EN 777-2:1999

Dopolnilo A3:2003 k standardu
SIST EN 777-2:1999

Stropna cevna sevala z več
Multi-burner gas-fired overhead
EN 777-3:1999
plinskimi gorilniki za nestanovanjske radiant tube heater systems for nonprostore – 3. del: Sistem F, varnost domestic use – Part 3: System F,
safety

Dopolnilo A1:2002 k standardu
SIST EN 777-3:2000

SIST EN 777-1:1999/
A3:2003

SIST EN 777-2:1999

SIST EN 777-2:1999/
A1:2002

SIST EN 777-2:1999/
A2:2002

SIST EN 777-2: 1999/
A3:2003

SIST EN 777-3:2001

SIST EN 777-3:2001/
A1:2002

EN 777-3:1999/
A1:2001

EN 777-2:1999/
A3:2002

EN 777-2:1999/
A2:2001

EN 777-2:1999/
A1:2001

EN 777-1:1999/
A3:2002

EN 777-1:1999/
A2:2001

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

–

–

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(31. 8. 2001)

–

(31. 10. 2002)

(31. 1. 2002)

(31. 8. 2001)

–

(31. 10. 2002)

(31. 1. 2002)

(31. 8. 2001)

–

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

Št.

Amendment A1:2001 to
EN 777-3:1999

Amendment A3:2002 to
EN 777-2:1999

Amendment A2:2001 to
EN 777-2:1999

Amendment A1:2001 to
EN 777-2:1999

Amendment A3:2002 to
EN 777-1:1999

Amendment A2:2001 to
EN 777-1:1999

EN 777-1:1999/
A1:2001

SIST EN 777-1:1999/
A2:2002

Amendment A1:2001 to
EN 777-1:1999

Dopolnilo A1:2002 k standardu
SIST EN 777-1:1999

Oznaka referenčnega
standarda

SIST EN 777-1:1999/
A1:2002

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Stropna cevna sevala z več
Multi-burner gas-fired overhead
EN 777-1:1999
plinskimi gorilniki za nestanovanjske radiant tube heater systems for nonprostore – 1. del: Sistem D, varnost domestic use – Part 1: System D,
safety

Naslov standarda

SIST EN 777-1:1999

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
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Stropna cevna sevala z več
Multi-burner gas-fired overhead
EN 777-4:1999
plinskimi gorilniki za nestanovanjske radiant tube heater systems for nonprostore – 4. del: Sistem H, varnost domestic use – Part 4: System H,
safety

Amendment A3:2002 to
EN 777-4:1999
Domestic gas-fired forced
convection air heaters for space
heating not exceeding a net heat
input of 70 kW, without a fan to
assist transportation of combustion
air and/or combustion products

Dopolnilo A1:2002 k standardu
SIST EN 777-4:1999

Dopolnilo A2:2002 k standardu
SIST EN 777-4:1999

Dopolnilo A3:2003 k standardu
SIST EN 777-4:1999

Plinski gospodinjski grelniki zraka s
prisilno konvekcijo za ogrevanje
prostorov z imensko močjo do
vključno 70 kW brez ventilatorja za
zgorevalni zrak in/ali dimne pline

Dopolnilo A1:2002 k standardu
SIST EN 778:1999

SIST EN 777-4:1999/
A1:2002

SIST EN 777-4:1999/
A2:2002

SIST EN 777-4:1999/
A3:2003

SIST EN 778:1999

SIST EN 778:1999/
A1:2002

EN 778:1998/
A1:2001

EN 778:1998

EN 777-4:1999/
A3:2002

EN 777-4:1999/
A2:2001

EN 777-4:1999/
A1:2001

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

–

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(31. 3. 2002)

–

(31. 10. 2002)

(31. 1. 2002)

(31. 8. 2001)

–

(31. 10. 2002)

(31. 1. 2002)

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

50 / 30. 6. 2009

Amendment A1:2001 to
EN 778:1998

Amendment A2:2001 to
EN 777-4:1999

Amendment A1:2001 to
EN 777-4:1999

EN 777-3:1999/
A3:2002

SIST EN 777-4:1999

Amendment A3:2002 to
EN 777-3:1999

Dopolnilo A3:2003 k standardu
SIST EN 777-3:2000

EN 777-3:1999/
A2:2001

Oznaka referenčnega
standarda

SIST EN 777-3:2001/
A3:2003

Amendment A2:2001 to
EN 777-3:1999

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Dopolnilo A2:2002 k standardu
SIST EN 777-3:2000

Naslov standarda

6916 /

SIST EN 777-3:2001/
A2:2002

Oznaka standarda

Stran
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Prostostoječi plinski konvekcijski
Independent gas-fired convection
grelniki z ventilatorjem za zgorevalni heaters incorporating a fan to assist
zrak in/ali dimne pline
transportation of combustion air
and/or flue gases
Amendment A1:2005 to
EN 1266:2002

Domestic gas-fired forced
EN 1319:1998
convection air heaters for space
heating, with fan-assisted burners
not exceeding a net heat input of 70
kW

Dopolnilo A1:2005 k standardu
SIST EN 1266:2004

Plinski gospodinjski grelniki zraka s
prisilno konvekcijo za ogrevanje
prostorov z ventilatorskimi gorilniki z
imensko močjo do vključno 70 kW

Dopolnilo A1:2002 k standardu
SIST EN 1319:1999

SIST EN 1266:2004

SIST EN 1266:2004/
A1:2005

SIST EN 1319:1999

SIST EN 1319:1999/
A1:2002

EN 1319:1998/
A1:2001

EN 1266:2002/
A1:2005

EN 1266:2002

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

–

–

–

–

–

(31. 3. 2002)

–

(28. 2. 2006)

–

(31. 3. 2002)

–

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

–

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

Amendment A1:2001 to
EN 1319:1998

Domestic and non-domestic gasfired air heaters – Supplementary
requirements for condensing air
heaters

Plinski grelniki zraka – Dodatne
zahteve za kondenzacijske grelnike

SIST EN 1196:1999

EN 1196:1998

EN 1106:2001

Manually operated taps for gas
burning appliances

Ročne pipe za plinske aparate

SIST EN 1106:2002

EN 1020:1997

Oznaka referenčnega
standarda

EN 1020:1997/
A1:2001

Dopolnilo A1:2002 k standardu
SIST EN 1020:1999

SIST EN 1020:1999/
A1:2002

Non-domestic gas-fired forced
convection air heaters for space
heating not exceeding a net heat
input of 300 kW, incorporating a fan
to assist transportation of
combustion air and/or combustion
products

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Amendment A1:2001 to
EN 1020:1997

Plinski grelniki zraka s prisilno
konvekcijo, za ogrevanje
nestanovanjskih prostorov, z
imensko močjo do vključno 300
Kw, z ventilatorjem za zgorevalni
zrak in/ali produkte zgorevanja

Naslov standarda

SIST EN 1020:1999

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
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Specification for dedicated liquefied
petroleum gas appliances – Mobile
and portable non-domestic forced
convection direct fired air heaters

Specifikacija za plinske aparate na
utekočinjeni naftni plin – Mobilni in
prenosni plinski grelniki zraka brez
prenosnika toplote, s prisilno
konvekcijo, za nestanovanjske
prostore

Dopolnilo A1:2004 k standardu
SIST EN 1596:1999

Sistemi za preskušanje samodejnih Valve proving systems for automatic EN 1643:2000
zapornih ventilov za plinske gorilnike shut-off valves for gas burners and
in plinske aparate
gas appliances

Tlačna zaznavala za plinske
gorilnike in plinske aparate

Krmilnik razmernika zraka za plinske Gas/air ratio controls for gas burners EN 12067-1:1998
gorilnike in plinske aparate – 1. del: and gas burning appliances – Part
Pnevmatski tip
1: Pneumatic types

SIST EN 1596:1999

SIST EN 1596:1999/
A1:2004

SIST EN 1643:2002

SIST EN 1854:2006

SIST EN 12067-1:1999

EN 1596:1998/
A1:2004

EN 1596:1998

EN 1458-2:1999

–

–

–

–

–

–

–

(4. 11. 2006)

–

(10. 12. 2004)

–

(17. 10. 2000)

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

–

EN 1854:1997

Opomba 3

Opomba 3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

50 / 30. 6. 2009

Pressure sensing devices for gas
EN 1854:2006
burners and gas burning appliances

Amendment A1:2004 to
EN 1596:1998

Domestic direct gas-fired tumble
dryers of types B22D and B23D, of
nominal heat input not exceeding
6 kW – Part 2: Rational use of
energy

Gospodinjski bobnasti sušilniki s
plinskim ogrevanjem tipov B22D in
B23D z imensko močjo do vključno
6 kW – 2. del: Smotrna raba
energije

SIST EN 1458-2:1999

EN 1458-1:1999

Domestic direct gas-fired tumble
dryers of types B22D and B23D, of
nominal heat input not exceeding
6 kW – Part 1: Safety

Gospodinjski bobnasti sušilniki s
plinskim ogrevanjem tipov B22D in
B23D z imensko močjo do vključno
6 kW – 1. del: Varnost

SIST EN 1458-1:2001

EN 1319:1998/
A2:1999

Oznaka referenčnega
standarda

Amendment A2:1999 to
EN 1319:1998

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Dopolnilo A2:1999 k standardu
SIST EN 1319:1999

Naslov standarda

6918 /

SIST EN 1319:1999/
A2:1999

Oznaka standarda

Stran
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EN 12078:1998
EN 12244-1:1998

EN 12244-2:1998

Regulator ničelnega tlaka za plinske Zero governors for gas burners and
gorilnike in plinske aparate
gas burning appliances

Pralni stroji s plinskim ogrevanjem z Direct gas-fired washing machines,
izmensko močjo do vključno 20 kW of nominal heat input not exceeding
– 1. del: Varnost
20 kW – Part 1: Safety

Pralni stroji s plinskim ogrevanjem z Direct gas-fired washing machines
izmensko močjo do vključno 20 kW of nominal heat input not exceeding
– 2. del: Smotrna raba energije
20 kW – Part 2: Rational use of
energy
Gas-fired absorption and adsorption EN 12309-1:1999
air-conditioning and/or heat pump
appliances with a net heat input not
exceeding 70 kW – Part 1: Safety
Gas-fired absorption and adsorption EN 12309-2:2000
air-conditioning and/or heat pump
appliances with a net heat input not
exceeding 70 kW – Part 2: Rational
use of energy
Direct gas-fired hot air blowers for
use in greenhouses and
supplementary non-domestic space
heating

Absorpcijske in adsorpcijske
klimatske naprave in/ali toplotne
črpalke s plinskim ogrevanjem z
grelno močjo do vključno 70 kW –
1. del: Varnost

Absorpcijske in adsorpcijske
klimatske naprave in/ali toplotne
črpalke s plinskim ogrevanjem z
grelno močjo do vključno 70 kW –
2. del: Smotrna raba energije

Plinski ventilatorski grelniki zraka za
uporabo v rastlinjakih in za pomožno
ogrevanje nestanovanjskih
prostorov

SIST EN 12078:1999

SIST EN 12244-1:1999

SIST EN 12244-2:1999

SIST EN 12309-1:1999

SIST EN 12309-2:2001

SIST EN 12669:2002

Opomba 3

–

–
–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

(23. 12. 2003)

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

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

EN 12669:2000

Gas/air ratio controls for gas burners EN 12067-2:2004
and gas burning appliances – Part
2: Electronic types

Regulatorji razmerja zraka in plina
za plinske gorilnike in plinske
aparate – 2. del: Elektronski tip

SIST EN 12067-2:2004

EN 12067-1:1998/
A1:2003

Oznaka referenčnega
standarda

Amendment A1:2003 to
EN 12067-1:1998

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Dopolnilo A1:2004 k standardu
SIST EN 12067-:1999

Naslov standarda

SIST EN 12067-1:1999/
A1:2004

Oznaka standarda
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Amendment A2:2005 to
EN 12864:2001
Open fronted gas-fired independent
space heaters

Dopolnilo A1:2004 k standardu
SIST EN 12864:2002

Dopolnilo A2:2005 k standardu
SIST EN 12864:2002

Prostostoječi plinski grelniki z
odprtim kuriščem

Varnostne in nadzorne naprave za
Safety and control devices for gas
EN 13611:2007
plinske gorilnike in plinske aparate – burners and gas burning appliances
Splošne zahteve
– General requirements

SIST EN 12864:2002/
A1:2004

SIST EN 12864:2002/
A2:2005

SIST EN 13278:2004

SIST EN 13611:2008

Amendment A1:2003 to
EN 12864:2001

Low-pressure, non adjustable
EN 12864:2001
regulators having a maximum outlet
pressure of less than or equal to 200
mbar, with a capacity of less than or
equal to 4 kg/h, and their associated
safety devices for butane, propane
or their mixtures

Nizkotlačni nenastavljivi regulatorji z
največjim izhodnim tlakom do
vključno 200 mbar, s pretokom do
vključno 4 kg/h in pripadajočimi
varnostnimi napravami za butan,
propan ali njuni zmesi

SIST EN 12864:2002

EN 13278:2003

EN 12864:2001/
A2:2005

EN 12864:2001/
A1:2003

EN 12752-2:1999

Gas-fired type B tumble dryers of
nominal heat input not exceeding
20 kW – Part 2: Rational use of
energy

Bobnasti sušilniki s plinskim
ogrevanjem tipa B z imensko močjo
do vključno 20 kW – 2. del:
Smotrna raba energije

SIST EN 12752-2:1999

EN 12752-1:1999

Oznaka referenčnega
standarda

Gas-fired type B tumble dryers of
nominal heat input not exceeding
20 kW – Part 1: Safety

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

–

–

–

(31. 5. 2008)

–

(28. 2. 2006)

(10. 12. 2004)

–

–

50 / 30. 6. 2009

EN 13611:2000

Opomba 3

Opomba 3

–

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

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

Bobnasti sušilniki s plinskim
ogrevanjem tipa B z imensko močjo
do vključno 20 kW – 1. del: Varnost

Naslov standarda

6920 /

SIST EN 12752-1:1999

Oznaka standarda

Stran
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Specifikacija za plinske aparate na
utekočinjeni naftni plin – Plinski
prostostoječi gobasti sevalni grelniki
brez priključka na dimnik za zunanjo
uporabo ali uporabo v dobro
prezračevanih prostorih

SIST EN 14543:2005
+A1:2008

Specification for dedicated liquefied EN 14543:2005+A1:2007
petroleum gas appliances – Parasol
patio heaters – Flueless radiant
heaters for outdoor or amply
ventilated area use

EN 14438:2006

(24. 5. 2008)

–

–

Plinski vložki za gretje več prostorov Gas-fired insets for heating more
than one room

SIST EN 14438:2007

EN 13785:2005/
AC:2007

Št.

EN 14543:2005

–

–

Plinski kotli za centralno ogrevanje – Gas fired central heating boilers –
EN 13836:2006
Tip kotlov B z imensko močjo nad
Type B boilers of nominal heat input
300 kW in do vključno 1000 kW
exceeding 300 kW, but not
exceeding 1000 kW

SIST EN 13836:2007

Automatic change-over valves
having a maximum outlet pressure
of up to and including 4 bar with a
capacity of up to and including 100
kg/h, and their associated safety
devices for butane, propane or their
mixtures

Samodejni preklopni ventili z
največjim izhodnim tlakom do
vključno 4 bar, s pretokom do
vključno 100 kg/h in pripadajočimi
varnostnimi napravami za butan,
propan ali njuni zmesi

SIST EN 13786:2004

–

Corrigendum AC:2007 to
EN 13785:2005

Popravek AC:2007 k standardu
SIST EN 13785:2005

SIST EN 13785:2005/
AC:2007

Regulators with a capacity of up to
EN 13785:2005
and including 100 kg/h, having a
maximum nominal outlet pressure of
up to and including 4 bar, other than
those covered by EN 12864 and
their associated safety devices for
butane, propane or their mixtures

Regulatorji s pretokom do vključno
100 kg/h z največjim imenskim
izhodnim tlakom do vključno 4 bar,
ki niso vključeni v SIST EN 12864,
in s pripadajočimi varnostnimi
napravami za butan, propan ali njuni
zmesi

SIST EN 13785:2005

–

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

EN 13786:2004

Oznaka
nadomeščenega
standarda

–

Oznaka referenčnega
standarda

–

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

–

Naslov standarda

–

Oznaka standarda
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Št. 007-131/2009-1
Ljubljana, dne 21. maja 2009
EVA 2009-2111-0224

Ta seznam v celoti nadomešča Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z Odredbo o plinskih napravah (Uradni list RS, št. 105/00).

Opomba 3: V primeru dopolnil je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegova morebitna prejšnja dopolnila in nova navedena dopolnila. Nadomeščeni standard
(stolpec 5) zato sestoji iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih dopolnil, vendar brez novih navedenih dopolnil. Na določen datum (stolpec 6) za
nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz Pravilnika o plinskih napravah (Uradni list RS, št. 105/00, 28/02 in 60/03).

Opomba 1: Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica („dow“), ki ga določi evropska organizacija za standardizacijo, vendar je v
nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

EN 15033:2006

–

Room sealed storage water heaters
for the production of sanitary hot
water using LPG for vehicles and
boats

Akumulacijski grelniki z zunanjim
zajemom zraka na utekočinjeni
naftni plin za pripravo sanitarne
tople vode v vozilih in čolnih

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

SIST EN 15033:2007

Oznaka
nadomeščenega
standarda

–

Oznaka referenčnega
standarda

–

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Prostostoječi plinski grelniki za
Independent gas-fired flueless
EN 14829:2007
gretje prostorov brez priključka na
space heaters for nominal heat input
dimnik z imensko močjo do vključno not exceeding 6 Kw
6 kW

Naslov standarda

6922 /

SIST EN 14829:2008

Oznaka standarda
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2495.

Poročilo o gibanju plač za april 2009

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

POROČILO
o gibanju plač za april 2009
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za april 2009 je znašala 1423,19 EUR in je bila za
0,1% nižja kot za marec 2009.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za april 2009 je znašala 920,67 EUR in je bila za 0,1%
nižja kot za marec 2009.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–april
2009 je znašala 1411,61 EUR.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–april
2009 je znašala 914,55 EUR.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje februar
2009–april 2009 je znašala 1409,99 EUR.
Št. 9611-104/2009/4
Ljubljana, dne 26. junija 2009
EVA 2009-1522-0005
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

2496.
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2. člen
(pomen izrazov)
A. Izrazi iz Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF)
imajo po tem odloku enak pomen.
B. Izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. neposredni proračunski uporabniki občinskega proračuna so občinska uprava, skupna občinska uprava, krajevne
skupnosti in občinski organi: občinski svet, nadzorni odbor in
župan;
2. področja proračunske porabe so področja, na katerih
občina deluje, oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje
delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v
finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Področja proračunske porabe so določena s predpisano programsko klasifikacijo
izdatkov občinskega proračuna;
3. glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v
finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi
so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov
občinskega proračuna. Glavni program ima določene splošne
cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in
na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti;
4. podprogram je program, ki je del glavnega programa,
v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične
cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo
cilji glavnega programa;
5. proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje
celoto ali del aktivnosti, projekta ali ekonomski namen porabe
sredstev iz delovnega področja neposrednega uporabnika;
6. podskupina kontov (trimestna številka) je del postavke,
ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen dela izdatkov postavke;
7. konto (štirimestna številka) je del postavke, ki v skladu
s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski
namen izdatkov postavke in je temeljna enota za izvrševanje
proračuna.

OBČINE

II. VIŠINA IN SESTAVA PRORAČUNA

JESENICE

(sestava proračuna)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice
za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99 in sprem.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in sprem.), 13. člena Statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in sprem.) je Občinski svet
Občine Jesenice na 29. redni seji dne 22. 6. 2009 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Jesenice
za leto 2009
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Jesenice za leto 2009 (v
nadaljnjem besedilu: proračun) določajo proračun, postopki
izvrševanja proračuna, posebnosti ravnanja z občinskim finančnim premoženjem ter obseg zadolževanja in poroštev občine in
javnega sektorja na ravni občine.

6923

3. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Stanje sredstev na računih proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna naslednjega leta.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja
proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov,
ki ga sestavljajo načrti financiranja projektov in programov
neposrednih proračunskih uporabnikov.
Posebni del proračuna do ravni kontov in načrt razvojnih
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni
strani občine.
4. člen
(višina splošnega dela proračuna)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.
70

71

72

73
74

II.
40

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
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna
iz sredstev EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

Uradni list Republike Slovenije
V EUR
Proračun leta
2009
22.000.521,51
15.486.650,89
12.597.535,00
10.158.240,00
2.049.031,00
390.264,00
2.889.115,89
2.239.982,65
11.626,00
8.168,00
41.176,00
588.163,24
2.562.762,00
763.871,00
1.798.891,00
0
0
3.951.108,62
556.394,13
3.394.714,49
24.691.735,69
6.223.034,16
1.380.764,33
217.761,91
4.154.060,65
116.421,76
354.025,51

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

7.169.706,40
281.467,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakupi in gradnja osnovnih
sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

9.101.740,98

431 Investicijski transferi pravnim
in fiz. osebam, ki niso pr. up.
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)
III/1.PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-7102) –
(II.-403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki
brez plačil obresti)
III/2.TEKOČI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (70+71) – (40+41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki
in tekoči transferi)

2.933.552,50
622.838,00
3.331.848,90

9.101.740,98
2.197.254,15
610.961,71
1.586.292,44
–2.691.214,18

–2.655.078,42

2.093.910,33

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
5.000,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH
5.000,00
750 Prejeta vračila danih posojil
5.000,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.)
5.000,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
0,00
50 ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA
217.612,00
55 ODPLAČILA DOLGA
217.612,00
550 Odplačila domačega dolga
217.612,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.903.826,18
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–217.612,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)
2.691.214,18
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2008
2.903.826,18
III. IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
5. člen
(raven proračuna in pristojnosti neposrednega
proračunskega uporabnika)
Proračun se izvršuje na ravni konta.
Pristojnosti neposrednih proračunskih uporabnikov, razen
krajevnih skupnosti, izvršuje župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
Pristojnosti krajevnih skupnosti izvršujejo predsedniki
svetov krajevnih skupnosti.
6. člen
(veljavni proračun)
Veljavni proračun je sprejeti proračun, ki vključuje vse
spremembe med izvrševanjem proračuna na podlagi ZJF in
tega odloka.
7. člen
(vplačila in izplačila iz proračuna)
Občina Jesenice v letu 2009 razpolaga s sredstvi, ki bodo
vplačana na podračun proračuna do konca leta.
Neposredni proračunski uporabniki, kot nosilci terjatev, so
dolžni zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prejemkov
proračuna iz svoje pristojnosti ter vplačila teh prejemkov na
podračun proračuna.
Sredstva proračuna za leto 2009 se nakazujejo proračunskim uporabnikom za izvajanje programov, opredeljenih v
posebnem delu proračuna, do konca proračunskega leta, ki je
enako koledarskemu letu.
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine,
s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
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Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni v zakonu o izvrševanju proračuna. Dogovarjanje
predplačil je možno le v soglasju z županom in z vrsto finančnih
zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje obveznosti v postopkih javnih naročil.
8. člen
(namenski prejemki in izdatki proračuna)
Vsi prejemki proračuna so namenjeni za pokrivanje vseh
izdatkov proračuna, razen namenskih prejemkov proračuna.
Namenski prejemki proračuna so poleg prejemkov, določenih v ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskega
sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov,
prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj), tudi naslednji
prejemki:
1. prihodki od požarne takse, ki se namenijo za investicije
v zagotavljanje protipožarne varnosti;
2. prihodki od turistične takse, ki se namenijo za spodbujanje razvoja turizma;
3. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se namenijo za investicije
v zmanjšanje obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov;
4. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda;
5. prihodki, zbrani s plačili komunalnih prispevkov, ki se
uporabijo za gradnjo komunalne opreme;
6. prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest,
ki se namenijo vzdrževanju gozdnih cest;
7. prihodki od počitniške dejavnosti, ki se namenijo za
financiranje te dejavnosti;
8. prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za
določene namene;
9. lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki se namenijo za
financiranje izdatkov, predvidenih v finančnem načrtu krajevnih
skupnosti;
10. del prihodka od vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki pripada lokalni skupnosti iz naslova vračila
sredstev samoprispevka.
Če je po sprejemu proračuna na podračun proračuna
vplačan namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek,
ki v proračunu ni izkazan, ali ni izkazan v zadostni višini, se
v višini dejanskih prejemkov povečata obseg prejemkov in
izdatkov proračuna.
Med namenska sredstva sodijo tudi sredstva proračunske
postavke za odpravo plačnih nesorazmerij po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju.
Pravice porabe namenskih sredstev, ki niso bile porabljene v tekočem letu, razen pravic porabe sredstev, ki jih neposredni proračunski uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se
prenesejo v proračun prihodnjega leta za isti namen.
Za obseg prenesenih pravic porabe namenskih sredstev
se povečata obseg izdatkov v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika, na katerega se nanašajo in
proračun.
9. člen
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Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih
se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.
Sredstva, ki jih proračunski uporabniki dosežejo z lastno
dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje izdatkov za blago in
storitve, stroškov investicijskega vzdrževanja in investicij, če ni
z zakonom ali odlokom drugače določeno.
V primeru, da posamezni proračunski uporabnik preneha
delovati, opravljanje njegovih nalog pa v celoti ali delno ne prevzame drug uporabnik, o razporeditvi neporabljenih sredstev
odloča občinski svet na predlog župana.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev prejemajo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi
razpisa ali odločbe oziroma sklepa občinskega sveta ali sklepa
oziroma odredbe župana.
10. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun.
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih
financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa. Med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe župan lahko prerazporedi pravice porabe, če s tem ni
bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva
zagotovljena.
Posameznemu neposrednemu proračunskemu uporabniku pa lahko župan zmanjša pravico porabe največ do višine
10% vseh proračunskih sredstev neposrednega proračunskega
uporabnika in pravico porabe poveča enemu ali več neposrednim proračunskim uporabnikom.
O prerazporeditvah in s tem o veljavnem proračunu župan
šestmesečno poroča občinskemu svetu.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno. Ne glede na to določbo pa lahko
župan prerazporedi sredstva iz bilance prihodkov in odhodkov
v primeru, da gre za pokrivanje obveznosti, povezanih z zadolževanjem in poroštvom.
O prerazporeditvah sredstev iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet v 30 dneh.
11. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračuna
tekočega leta)
Uporabniki proračunskih sredstev smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.
Neposredni proračunski uporabniki prevzemajo obveznosti s pisno pogodbo, sklenjeno skladno s predpisi o javnem
naročanju, razen če ni z zakonom določeno drugače.
Krajevne skupnosti lahko brez predhodnega soglasja župana sklepajo pravne posle in prevzemajo obveznosti v okviru
svoje dejavnosti do višine sredstev, ki so za posamezne namene zagotovljena v finančnih načrtih krajevnih skupnosti in v
proračunu občine.
12. člen

(dodeljevanje proračunskih sredstev)

(prevzemanje obveznosti v breme proračunov
prihodnjih let)

Sredstva se delijo med letom enakomerno med neposredne in posredne proračunske uporabnike v okviru doseženih
prejemkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v
zakonu, posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in
uporabnikom določeno drugače.

Uporabniki proračunskih sredstev lahko prevzemajo obveznosti, ki zahtevajo plačila v prihodnjih letih, če so za ta
namen že planirana sredstva v proračunu za tekoče leto.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za investicijske odhodke in investicijske transfere za
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celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki
proračuna za tekoče leto in s tem lahko prevzema obveznosti,
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih.
– Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega proračunskega uporabnika za investicijske odhodke in investicijske transfere, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih,
ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega proračunskega uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati
25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tretjega in četrtega 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 ter prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz tretjega in četrtega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika in v načrtu razvojnih programov.
Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega
odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik
prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali
sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe
Občine Jesenice.
13. člen
(spreminjanje načrta razvojnih
programov)
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika samostojno poveča vrednost projektov iz načrta razvojnih programov
največ do 20% vrednosti projekta. O povečanju vrednosti projekta nad 20% odloča občinski svet.
Projekti, ki niso uvrščeni v načrt razvojnega programa tekočega leta in se jim zaključek financiranja zaradi prenosa plačil
iz predhodnega leta prestavi v tekoče leto, se po uveljavitve
proračuna uvrstijo v načrt razvojnega programa tekočega leta.
Novi projekti se lahko uvrstijo v načrt razvojnega programa tekočega leta samo na podlagi odločitve občinskega
sveta.
14. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje
posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo
mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se lahko
oblikujejo največ v višini 2% prihodkov iz bilance prihodkov in
odhodkov. Višina splošne proračunske rezervacije je določena
v posebnem delu proračuna.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v
višini, določeni v posebnem delu proračuna, odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
15. člen
(proračunski sklad)
Sredstva proračunske rezerve občine, ki deluje kot proračunski sklad, se lahko oblikujejo največ v višini 1,5% prejemkov
proračuna.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (potres,
poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter,
toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške,
živalske ali rastlinske bolezni) in drugih nesreč, ki jih povzročajo
naravne sile in ekološke nesreče.
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O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem
primeru do višine 100.000 evrov na predlog oddelka za finance, plan in analize odloča župan in o tem s pisnimi obvestili
obvešča občinski svet.
16. člen
(začasno zadrževanje izvrševanja proračuna in rebalans)
Če prejemki med letom ne pritekajo v predvideni višini, ali
se zaradi novih obveznosti povečajo izdatki, lahko župan na
predlog občinske uprave največ za 45 dni zadrži izvrševanje
posameznih izdatkov.
Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja
izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti, mora
župan najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje izvrševanja proračuna predlagati občinskemu svetu
rebalans proračuna.
V obdobju sprejemanja rebalansa lahko župan ponovno
začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
IV. POSEBNOSTI RAVNANJA Z OBČINSKIM
FINANČNIM PREMOŽENJEM
17. člen
(upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije,
banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob upoštevanju
načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance pristojnega organa občine prosta denarna sredstva najprej ponuditi
proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
18. člen
(odpis dolga)
Župan lahko dolžniku do višine 1000 evrov odpiše, oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
19. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev)
Zadolževanje občine je možno na način in v skladu z
določbami ZJF ter v okvirih, ki so določeni v splošnem delu
proračuna.
V letu 2009 Občina Jesenice ne predvideva nove zadolžitve.
Občina v letu 2009 zaradi zakonsko omejenega obsega
zadolževanja ne bo izdala poroštev za izpolnitev obveznosti
javnih zavodov in javnega podjetja, zato se le-ti v letu 2009 ne
morejo zadolževati.
20. člen
(likvidnostno zadolževanje)
Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5%
zadnjega sprejetega proračuna. Soglasje ministrstva za finance
v tem primeru ni potrebno. Dolg iz tega naslova mora občina
odplačati do konca proračunskega leta, t. j. do 31. decembra.
21. člen
(zadolževanje v obdobju začasnega financiranja)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic občinskega dolga
v tekočem proračunskem letu.
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VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
Če bo v letu 2010 potrebno začasno financiranje občine,
se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega
financiranja.
23. člen
Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto
2009 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009. Z dnem
uveljavitve preneha veljati Odlok o spremembah proračuna
Občine Jesenice za leto 2009 (Uradni list RS, št. 124/08).
Št. 410-5/2007
Jesenice, dne 22. junija 2009
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

VSEBINA
2492.

2493.
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2495.

VLADA

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi območja
in višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora
na območju Rudnika urana Žirovski vrh

6897

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih
Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o plinskih napravah (Uradni list RS, št. 105/00,
28/02 in 60/03)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Poročilo o gibanju plač za april 2009

6897
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OBČINE
2496.

JESENICE

Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za
leto 2009
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