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VLADA
3286.

Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi
javnega zavoda Slovensko narodno gledališče
Nova Gorica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06
– ZJZP) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in 56/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda Slovensko narodno gledališče Nova
Gorica
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica (Uradni list RS, št. 1/04 in 62/08)
se 11. člen spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg
splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali drugo
izobrazbo, ki v skladu s predpisi ustreza tej izobrazbi,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih
mestih,
– poznavanje umetniške in poslovne problematike gledališča,
– strokovno poznavanje gledališke dejavnosti v nacionalnem in mednarodnem prostoru,
– aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni,
– znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in
znanje najmanj enega tujega jezika na nižji ravni.
(2) Ob prijavi na razpis mora kandidat za direktorja predložiti strateški načrt razvoja zavoda za obdobje petih let.
(3) Direktor se imenuje najmanj tri mesece pred potekom
mandatne dobe prejšnjega direktorja. Če direktorju preneha
mandat pred potekom mandatne dobe, se javni razpis za imenovanje novega direktorja opravi najpozneje v treh mesecih po
prenehanju mandata prejšnjega direktorja. Za čas imenovanja
novega direktorja imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti direktorja, vendar najdlje za eno leto.«.
2. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(1) Pomočnik direktorja za vodenje umetniško strokovnega dela mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje
pogoje:
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– ima visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali drugo izobrazbo, ki v skladu s predpisi ustreza tej izobrazbi, umetniške
ali humanistične smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje problematike gledališča na področju umetniško strokovnega dela,
– strokovno poznavanje domače in tuje dramatike ter gledališke dejavnosti v nacionalnem in mednarodnem prostoru,
– aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni,
– znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in
znanje najmanj enega tujega jezika na nižji ravni.
(2) Kandidati za pomočnika direktorja iz prejšnjega odstavka morajo v prijavi na razpis predložiti koncept dela za
mandatno obdobje.
(3) Pomočnik direktorja za vodenje finančnih, pravnih in
splošnih zadev mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– ima visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali drugo izobrazbo, ki v skladu s predpisi ustreza tej izobrazbi, ekonomske,
pravne smeri ali družboslovne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje problematike gledališča na področju finančnih, pravnih in splošnih zadev,
– aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni,
– znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in
znanje najmanj enega tujega jezika na nižji ravni.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00716-2/2009/4
Ljubljana, dne 17. septembra 2009
EVA 2009-3511-0045
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

3287.

Sklep o spremembi in dopolnitvah Sklepa
o objavi seznama upravičencev do donacij
za leto 2009

Na podlagi tretjega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09)
in četrtega odstavka 2. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07 in 36/07) je Vlada
Republike Slovenije sprejela
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SKLEP
o spremembi in dopolnitvah Sklepa o objavi
seznama upravičencev do donacij za leto 2009

»

1. člen
V Sklepu o objavi seznama upravičencev do donacij za
leto 2009 (Uradni list RS, št. 61/09) se v področju 1.7. REPREZENTATIVNI SINDIKATI črta naslednji subjekt:

SINDIKAT 113 – POLICISTOV, KRIMINALISTOV
IN USLUŽBENCEV SLOVENIJE

«.

2. člen
Področje 3. UPRAVIČENCI S PODROČJA KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PREHRANE, se dopolni z naslednjimi upravičenci:

»

ČEBELARSKO DRUŠTVO NAKLO
ČEBELARSKO DRUŠTVO PETER MOČNIK STUDENCI
PEKRE
ČEBELARSKO DRUŠTVO SLOVENSKA BISTRICA
DRUŠTVO GOBARJEV ŠTOROVKE ŠENTRUMAR HOČEVJE
DRUŠTVO LASTNIKOV GOZDOV OB KOLPI IN LAHINJI
DRUŠTVO KMETIJSKE TEHNIKE SLOVENIJE
DRUŠTVO SAVINJSKIH VINOGRADNIKOV
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV SUHA KRAJINA
DRUŠTVO ZA BIOLOŠKO – DINAMIČNO GOSPODARJENJE
AJDA VRZDENEC
DRUŠTVO ZA VARSTVO RASTLIN SLOVENIJE
DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI KOČEVJE
DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI VELES
KINOLOŠKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA-ŽELEZNIKI
KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
KONJEREJSKO DRUŠTVO BARJE
MIKOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE
ŠPORTNO KINOLOŠKO DRUŠTVO AJDOVŠČINA
ZVEZA DRUŠTEV AJDA-DEMETER SLOVENIJA

»

MALA ULICA 8, 1000 LJUBLJANA

CEGELNICA 030, 4202 NAKLO

45236046

ERJAVČEVA ULICA 043, 2000 MARIBOR
GAJ, KVEDROVA ULICA 040,
2331 PRAGERSKO

87455242

VIDEM 034, 1322 VIDEM-DOBREPOLJE
DRAGATUŠ 022, 8344 DRAGATUŠ
HACQUETOVA ULICA 017,
1000 LJUBLJANA
ULICA SAVINJ. ČETE 004, 33101 ŽALEC
GRAJSKI TRG 026, 8360 ŽUŽEMBERK

87614243
27997367

VRZDENEC 060, 1354 HORJUL
JAMNIKARJEVA 101, 1000 LJUBLJANA
KIDRIČEVA ULICA 014,1330 KOČEVJE
POLJSKA POT 005, 3202 LJUBEČNA
NA PLAVŽU 049, 4228 ŽELEZNIKI
CELOVŠKA 025, 1000 LJUBLJANA
IŽANSKA C. 305, 1000 LJUBLJANA
TRSTENJAKOVA ULICA 002,
1000 LJUBLJANA
DOLENJE 025A, 5270 AJDOVŠČINA
PODREČJE 010, 1230 DOMŽALE

32234210
69752982
56790635
72922672
29176166
81251491
37584162

53212061

65899423
87499932
87664291

44435371
73543667
22199454

3. člen
Področje 10.2. UPRAVIČENCI S PODROČJA ŠPORTA
se dopolni z naslednjimi upravičenci:

AKADEMSKA ŠPORTNA ZVEZA OLIMPIJA

CELOVŠKA C. 25, 1000 LJUBLJANA

72563648

ATLETSKI KLUB POLJANE

RAPOČEVA 6, 2000 MARIBOR

84581603

DŠR SPLAVAR BREZNO-PODVELKA

PODVELKA 21, 2363 PODVELKA

58844155

JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE

KOPALIŠKO NABREŽJE 5, 6000 KOPER

32532121

JADRALNI KLUB BURJA IZOLA

DANTEJEVA 23, 6310 IZOLA

31132138

JADRALNI KLUB JADRO KOPER

KOPALIŠKO NABREŽJE 3, 6000 KOPER

73926213

NOGOMETNI KLUB BRAVO

ZASAVSKA CESTA 54 A,
1231 LJUBLJANA ČRNUČE

54798213

NOGOMETNI KLUB DOMŽALE

KOPALIŠKA CESTA 4, 1230 DOMŽALE

88023702

NOGOMETNI KLUB MALEČNIK

MALEČNIK 55, 2000 MARIBOR

72589736

NOGOMETNI KLUB RUDAR TRBOVLJE

RUDARSKA CESTA 6, 1420 TRBOVLJE

27226158

NOGOMETNO DRUŠTVO SLOVENJ GRADEC

VORANČEV TRG 1,
2380 SLOVENJ GRADEC

96169591

«.
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PLANINSKO DRUŠTVO DOBRNA

DOBRNA 19, 3204 DOBRNA

10657894

PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK

CELJSKA CESTA 23A, 3212 VOJNIK

26426005

PLESNI KLUB BOLERO

PRUŠNIKOVA 99, 1210 LJUBLJANA

83698086

SMUČARSKI KLUB ČRNA NA KOROŠKEM

CENTER 101, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM

51998432

SMUČARSKO DRUŠTVO DOMŽALE

KOPALIŠKA 4, 1230 DOMŽALE

60199334

ŠPORTNO DRUŠTVO RADVANJE

KORBUNOVA UL. 22, 2000 MARIBOR

12857165

ŠPORTNO DRUŠTVO VIDONCI

VIDONCI 82, 9264 GRAD

21870012

TENIŠKI KLUB DUPLICA

LJUBLJANSKA 45, 1241 KAMNIK

28187822

ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE

BALINARSKA POT 7,
1260 LJUBLJANA POLJE

35978040

«.

4. člen
Področje 10.3. UPRAVIČENCI S PODROČJA MLADINSKEGA DELA se dopolni z naslednjim upravičencem:

»
MLADINSKI SVET SLOVENIJE

LINHARTOVA CESTA 013,
1000 LJUBLJANA

14744686

«.

5. člen
Področje 13. UPRAVIČENCI S PODROČJA ZDRAVJA
se dopolni z naslednjim upravičencem:

»
DRUŠTVO ZA FIBROMIALGIJO

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 42101-2/2009/6
Ljubljana, dne 17. septembra 2009
EVA 2009-1611-0146
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

CELOVŠKA CESTA 160, 1000 LJUBLJANA 67543979

«.

2. člen
(pripravnik)
(1) Pripravnik po tem pravilniku je oseba, ki sklene delovno razmerje brez ustreznih delovnih izkušenj v skladu z
zakonom in prvič začne opravljati delo, ustrezno stopnji njegove strokovne izobrazbe, z namenom, da se usposobi za
samostojno opravljanje dela v delovnem razmerju.
(2) Za pripravnika po tem pravilniku se šteje tudi oseba, ki
sklene delovno razmerje in se usposablja za opravljanje dela,
če je bila predhodno že zaposlena in še ni končala pripravniške
dobe.
II. TRAJANJE PRIPRAVNIŠTVA

MINISTRSTVA
3288.

Pravilnik o trajanju pripravništva, načinu,
poteku in programu usposabljanja
pripravnikov v pravosodnih organih

Na podlagi prvega odstavka 108. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E in 65/08) izdaja
minister za pravosodje

PRAVILNIK
o trajanju pripravništva, načinu, poteku
in programu usposabljanja pripravnikov
v pravosodnih organih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja trajanje pripravništva, način, potek in
program usposabljanja pripravnikov v pravosodnih organih, če
ni s posebnimi predpisi določeno drugače.

3. člen
(trajanje pripravništva za uradniško delovno mesto)
Pripravniška doba za zasedbo uradniškega delovnega
mesta, ki se opravlja v nazivu, za katerega je predpisana univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba, traja 10 mesecev, za
druga uradniška delovna mesta pa 8 mesecev.
4. člen
(trajanje pripravništva za strokovno-tehnično delovno mesto)
Pripravniška doba traja za strokovno-tehnična delovna
mesta, za katera se zahteva univerzitetna ali visoka strokovna
izobrazba, 8 mesecev, za strokovno-tehnična delovna mesta,
za katera se zahteva višja strokovna in srednja strokovna ter
srednja splošna izobrazba, 6 mesecev, za strokovno-tehnična
delovna mesta, za katera se zahteva srednja poklicna izobrazba, pa 4 mesece.
5. člen
(skrajšanje pripravniške dobe)
(1) Predstojnik lahko na predlog mentorja odloči o skrajšanju pripravniške dobe. Odločitev je mogoče sprejeti po preteku
polovice predpisane pripravniške dobe. Pripravniška doba se
lahko skrajša največ za eno tretjino.
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(2) Predlog mentorja za skrajšanje pripravniške dobe
mora biti obrazložen ter mora vsebovati spremembo časovne
razporeditve neizvedenega dela pripravniškega usposabljanja
in časovni obseg skrajšanja.
6. člen
(podaljšanje pripravništva)
Če je pripravnik med pripravniško dobo opravičeno neprekinjeno odsoten več kot en mesec, se mu pripravniška
doba za čas odsotnosti ustrezno podaljša.
7. člen
(volonterski pripravnik)
(1) Volonterski pripravnik je oseba, ki sklene pogodbo o
opravljanju volonterskega pripravništva v pravosodnih organih, brez sklenitve delovnega razmerja.
(2) S pogodbo o volonterskem opravljanju pripravništva, ki mora biti sklenjena v pisni obliki, se ob upoštevanju
tega pravilnika in zakona, ki ureja delovna razmerja, določijo
medsebojne pravice in obveznosti, dolžina trajanja ter način
izvedbe volonterskega pripravništva.
III. NAČIN, POTEK IN PROGRAM USPOSABLJANJA
PRIPRAVNIKOV
8. člen
(individualni program pripravnika)
Pripravnikov mentor pripravniku določi individualni program (v nadaljnjem besedilu: program), ki je sestavljen iz
splošnega in posebnega dela.
9. člen
(splošni del programa)
(1) Obseg splošnega dela programa se določi glede na
zahtevnost delovnega mesta, osnova za njegovo določitev pa
so vsebine iz prvega in drugega odstavka 89. člena zakona,
ki ureja javne uslužbence.
(2) Za splošni del programa se pripravnik usposablja v
okviru organa, kjer opravlja pripravništvo. Znanje s področij,
ki jih zajema splošni del programa, pridobi tudi s študijem
predpisov in literature ob pomoči mentorja.
(3) Če je bil pripravnik izbran na javnem natečaju, ga
lahko predstojnik v okviru splošnega dela programa napoti
na obvezno usposabljanje po 89. členu zakona, ki ureja javne
uslužbence.
10. člen
(posebni del programa)
(1) Posebni del programa se nanaša na organizacijo,
pristojnosti, delo in naloge organa, v katerem se pripravnik
usposablja.
(2) V posebnem delu pripravnikovega programa se določijo notranje organizacijske enote ter čas usposabljanja, ko
pripravnik pridobiva potrebno znanje, spretnosti in navade,
potrebne za samostojno opravljanje dela, za katerega se
usposablja, ter osebe, odgovorne za spremljanje dela pripravnika.
(3) Skupna doba usposabljanja po posebnem programu
traja polovico celotne pripravniške dobe.
11. člen
(vsebina programa pripravnikovega usposabljanja)
Program pripravnikovega usposabljanja vsebuje:
1. ime in priimek mentorja, njegov položaj ali delovno
mesto ter notranjo organizacijsko enoto, v kateri se pripravnik usposablja za samostojno delo na posameznem
področju;
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2. ime in priimek pripravnika, vrsto izobrazbe in trajanje
pripravništva;
3. cilje pripravnikovega usposabljanja;
4. dela in naloge, s katerimi se bo pripravnik usposabljal, z navedbo imena in priimka osebe, odgovorne za
spremljanje dela pripravnika na posameznem področju;
5. časovno razporeditev usposabljanja;
6. čas, določen za individualni študij predpisov s posameznega področja;
7. čas za udeležbo na usposabljanju in
8. morebitne druge obveznosti pripravnika.
12. člen
(način pripravnikovega dela)
(1) Pripravnik se usposablja po splošnem in posebnem
programu tako, da:
1. opravlja posamezne naloge pod vodstvom mentorja
ali osebe, odgovorne za spremljanje dela pripravnika, ter
preučuje literaturo, predpise in gradiva, ki so osnova za
opravljanje teh nalog;
2. sodeluje pri pripravi gradiv, analiz, mnenj in drugih
dokumentov s področja, za katerega se po programu usposablja;
3. pod vodstvom mentorja ali osebe, odgovorne za
spremljanje dela pripravnika, pripravlja osnutke splošnih in
posamičnih upravnih aktov;
4. prisostvuje sestankom delovnih in projektnih skupin
ter drugih oblik skupinskega dela organa;
5. se udeležuje usposabljanj in izpopolnjevanj, na katera ga napoti odgovorna oseba organa na predlog mentorja.
(2) Poleg usposabljanja iz prejšnjega odstavka pripravnik vodi redno evidenco o svojem usposabljanju in delu, ki
je podlaga za poročilo o usposabljanju in delu, in mora biti
razdeljena po posameznih vsebinah splošnega in posebnega dela usposabljanja.
13. člen
(mentor)
(1) Mentorja, ki je uslužbenec organa, v katerem se
pripravnik usposablja, imenuje predstojnik organa. Zaradi
lažje organizacije pripravnikovega dela, lahko predstojnik
imenuje tudi somentorja.
(2) Mentor mora imeti enako ali višjo stopnjo strokovne
izobrazbe kot pripravnik. Če v organu ni uslužbenca z ustrezno stopnjo izobrazbe, ima lahko izjemoma mentor nižjo
stopnjo izobrazbe od pripravnika.
(3) Če je mentor odsoten z dela več kot pet delovnih dni
skupaj, ga nadomešča somentor ali vodja notranje organizacijske enote, v kateri se pripravnik usposablja.
14. člen
(naloge mentorja)
(1) Mentor skrbi za pravilno in celovito izvedbo pripravnikovega programa in je dolžan predstojnika opozoriti
v primeru bistvenih odstopanj od predvidenega izvajanja
programa pripravnika.
(2) Mentor opravlja tudi druge naloge v zvezi z mentorstvom, še zlasti:
1. določi program pripravnikovega usposabljanja;
2. pisno seznani s programom pripravnika in osebe,
odgovorne za spremljanje dela pripravnika;
3. seznani pripravnika s predpisi, ki urejajo pripravništvo;
4. sodeluje z osebami, odgovornimi za spremljanje dela
pripravnika, in skupaj z njimi določa vrsto in obseg posameznih pripravnikovih nalog;
5. spremlja delo pripravnika in ocenjuje uspešnost
opravljenih nalog;
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6. najmanj enkrat mesečno obravnava izvajanje pripravnikovega programa in odloča o vprašanjih v zvezi z izvajanjem
programa;
7. je enkrat ali večkrat v skupnem trajanju najmanj štirih
ur tedensko na razpolago pripravniku za konzultacijo;
8. za pripravnika, ki se mu pripravniška doba skrajša,
predlaga spremenjen program v skrajšanem obsegu;
9. pripravi predlog pisne ocene pripravnikovega dela in
jo predloži komisiji;
10. pripravi poročilo o izvedbi usposabljanja pripravnika,
ki je del pisne ocene pripravnikovega dela.
(3) V poročilu o izvedbi usposabljanja pripravnika mentor
oceni:
1. obseg opravljenega dela glede na program pripravnikovega usposabljanja;
2. kakovost opravljenega dela glede na sposobnost za
hitro in pravilno določitev delovnega problema, izbranih metod
in tehnik dela, uporabe teoretičnega znanja pri izvedbi naloge
in pravilnost rešitve;
3. delovne lastnosti pripravnika (zanesljivost, vestnost,
učinkovitost, samoiniciativnost, sposobnost za skupinsko delo
in podobno);
4. na katerem ožjem delovnem področju organa je bil
pripravnik najuspešnejši in za katero delovno področje je
pokazal največ zanimanja.
15. člen
(obveznosti pripravnika)
(1) Pripravnik mora v celoti izvesti naloge v skladu s
programom pripravništva ter navodili predstojnika, mentorja
in osebe, odgovorne za spremljanje dela pripravnika na posameznem delovnem področju.
(2) Pripravnik mora pred zaključkom pripravništva izdelati poročilo o delu. Pripravnik vodi evidenco opravljenega
dela, ki je podlaga za izdelavo poročila o delu. Pri vsaki
izmed določenih nalog opredeli delovni problem, navede
izbrane in uporabljene metode in tehnike dela z obrazložitvijo izbora ter opiše pripombe in predloge k organizaciji in
k vsebini dela.
(3) Pred zaključkom pripravništva pripravnik v dogovoru
z mentorjem pripravi zaključno nalogo. Komisija, ki jo imenuje predstojnik, pripravi pisno mnenje o zaključni nalogi in
sprejme pisno oceno pripravnikovega dela, kjer ugotovi, ali je
pripravnik uspešno zaključil pripravništvo.
(4) Poleg obveznosti iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena mora pripravnik:
1. nemudoma javiti mentorju vsako okoliščino, ki vpliva
ali bi lahko vplivala na izvedbo pripravnikovega programa;
2. po navodilu predstojnika ali mentorja izvesti tudi naloge, ki niso določene s pripravnikovim programom.
16. člen
(dokumentacija)

nika;

Dokumentacija pripravnikovega usposabljanja vsebuje:
1. program pripravnikovega usposabljanja;
2. pripravnikovo poročilo o delu;
3. zaključno nalogo s pisnim mnenjem komisije;
4. mentorjevo poročilo o izvedbi usposabljanja priprav-

5. obrazložen predlog mentorja in predstojnikovo odločitev o morebitnem skrajšanju pripravništva.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
(prehodna določba)
Pripravniki, ki so začeli pripravništvo pred začetkom uporabe tega pravilnika, nadaljujejo pripravniško usposabljanje v
skladu tem predpisom.
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18. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-57/2009
Ljubljana, dne 9. septembra 2009
EVA 2009-2011-0046
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

3289.

Pravilnik o neposredni uporabi sprejemljivih
načinov usklajevanja, navodil, certifikacijskih
specifikacij ter razlag in pojasnil

Na podlagi prvega odstavka 5. in prvega odstavka
197. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 − uradno
prečiščeno besedilo in 33/09) izdaja minister za promet

PRAVILNIK
o neposredni uporabi sprejemljivih načinov
usklajevanja, navodil, certifikacijskih specifikacij
ter razlag in pojasnil
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja neposredno uporabo sprejemljivih načinov usklajevanja (v nadaljnjem besedilu: AMC EU), navodil
(v nadaljnjem besedilu: GM EU) in certifikacijskih specifikacij
(v nadaljnjem besedilu: CS EU) Evropske agencije za varnost
v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: EASA) ter sprejemljivih načinov skladnosti (v nadaljnjem besedilu: AMC JAA) ter razlag
in pojasnil (v nadaljnjem besedilu: IEM JAA), ki so jih občasno
izdajali Združeni letalski organi, če niso nadomeščeni z akti
EASA.
2. člen
(uporaba AMC EU, AMC JAA, GM EU, CS EU in IEM JAA)
(1) V upravnih postopkih, ki jih v zvezi z:
– Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju
civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost
v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe
(ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L št. 79 z dne
19. 3. 2008, str. 1),
– Uredbo Sveta (EGS) št. 3922/91 z dne 16. decembra
1991 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na
področju civilnega letalstva (UL L št. 373 z dne 31. 12. 1991,
str. 4), kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije
(ES) št. 859/2008 z dne 20. avgusta 2008 o spremembi Uredbe
Sveta (EGS) št. 3922/91 glede skupnih tehničnih predpisov in
upravnih postopkov, ki se uporabljajo za komercialni prevoz
z letali (UL L št. 254 z dne 20. 9. 2008, str. 1),
– Uredbo Komisije (ES) št. 1702/2003 z dne 24. septembra 2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti
in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih
organizacij (UL L št. 243 z dne 27. 9. 2003, str. 6), kot je bila
nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1057/2008 z
dne 27. oktobra 2008 o spremembi Dodatka II Priloge k Uredbi
(ES) št. 1702/2003 o certifikatu pregleda plovnosti (obrazec
EASA 15a) (UL L št. 283 z dne 28. 10. 2008, str. 30), in
– Uredbo Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov,
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delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se
ukvarjajo s temi nalogami (UL L št. 315 z dne 28. 11. 2003,
str. 1), kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije
(ES) št. 1056/2008 z dne 27. oktobra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 2042/2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih
proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in
osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L št. 283 z dne
28. 10. 2008, str. 5),
vodi Ministrstvo za promet, se šteje, da so zahteve iz navedenih predpisov izpolnjene, če so rešitve skladne tudi z določbami AMC EU, GM EU in CS EU, ki jih je izdal izvršni direktor
EASA in so v angleškem jeziku objavljene na spletni strani
EASA (http://www.easa.eu.int/home/regul_en.html). Smiselno
enako velja za AMC JAA in IEM JAA, ki so jih občasno izdajali
Združeni letalski organi in niso nadomeščeni z AMC EU, GM
EU ali CS EU.
(2) AMC EU, AMC JAA, GM EU, CS EU in IEM JAA iz
prejšnjega odstavka se uporabljajo vedno, kadar se upravna
zadeva nanaša na predpise Evropskih skupnosti iz prejšnjega
odstavka.
3. člen
(seznanitev strank in pojasnila)
Pri uporabi AMC EU, AMC JAA, GM EU, CS EU in IEM
JAA mora uradna oseba, ki odloča v upravni zadevi ali opravlja posamezna dejanja v upravnem postopku, v katerem
je skladno s tem pravilnikom predpisana uporaba AMC EU,
AMC JAA, GM EU, CS EU in IEM JAA, stranko v upravnem
postopku seznaniti z uporabo AMC EU, AMC JAA, GM EU,
CS EU in IEM JAA in na njeno zahtevo podati potrebna strokovna pojasnila.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-107/2009/12
Ljubljana, dne 1. septembra 2009
EVA 2009-2411-0052
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

3290.

Pravilnik o prenehanju uporabe določenih
predpisov s področja letalstva

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl.
US,126/07 – ZUP-E in 48/09) izdaja minister za promet

PRAVILNIK
o prenehanju uporabe določenih predpisov
s področja letalstva
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati naslednji predpisi:
1. Odlok o načinu izvajanja 208. in 209. člena Zakona o
zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 17/87),
2. Odredba o minimumu opreme za kontrolo zrakoplovov,
potnikov, prtljage in blaga (Uradni list SFRJ, št. 12/75),
3. Pravilnik o prevozu otrok v javnem prevozu v zračnem
prometu (Uradni list SFRJ, št. 2/87) in
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4. Pravilnik o pogojih za prevoz živali v javnem prevozu
v zračnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 42/88, 45/88 – popr.
in 57/90).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-148/2009/10
Ljubljana, dne 30. julija 2009
EVA 2009-2411-0055
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

3291.

Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih
za skladiščenje nevarnih kemikalij

Na podlagi tretjega odstavka 45. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo,
47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP in 16/08) izdaja minister za
zdravje

PRAVILNIK
o tehničnih in organizacijskih ukrepih
za skladiščenje nevarnih kemikalij
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa:
– podrobnejše zahteve in izjeme za posebne tehnične
in organizacijske ukrepe za skladiščenje nevarnih kemikalij,
ki so potrebni za varovanje zdravja ljudi in okolja ter za izpolnjevanje zahtev glede objektov, razporejanja in varovanja
posameznih skupin kemikalij;
– zahteve za skladiščenje nevarnih kemikalij, ki so v
prometu kot predmeti splošne rabe za končnega kupca, ki ni
vnaprej znan. To so tudi trgovine, ki tipični prodajni asortiman
nevarnih kemikalij skladiščijo na prodajnih policah na višini
2 m ali več.
2. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi
za skladišča v trgovinah z mešanim blagom, kolikor niso v
nasprotju s Pravilnikom o posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami (Uradni list RS, št. 2/04).
Ne glede na drugo alineo prejšnjega člena, se za zagotavljanje varnega skladiščenja nevarnih kemikalij v trgovini oziroma drugih specifičnih dejavnostih lahko izdelajo smernice,
ki upoštevajo zakonitosti trgovine oziroma drugih specifičnih
dejavnosti in jih odobri organ, pristojen za kemikalije.
3. člen
Ta pravilnik se uporablja tudi za skladiščenje biocidnih
proizvodov, strateškega blaga posebnega pomena za varnost
in zdravje ter predhodnih sestavin za prepovedane droge, kolikor to ni urejeno s posebnimi predpisi, ki urejajo ta področja.
Ta pravilnik se uporablja tudi za skladiščenje mineralnih gnojil,
ki niso v končni obliki.
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za:
– skladiščenje kemikalij v nepremičnih skladiščnih posodah,
– skladiščenje kemikalij v razsutem stanju, razen mineralnih gnojil iz amonijevega nitrata,
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– začasno vmesno skladiščenje nevarnega blaga zaradi
spremembe vrste prevoza ali prevoznega sredstva (pretovarjanje).
4. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen
kot izrazi, uporabljeni v Zakonu o kemikalijah (Uradni list
RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ,
61/06 – ZBioP in 16/08; v nadaljnjem besedilu: zakon).
Ne glede na prejšnji odstavek se za potrebe tega pravilnika uporabljajo naslednji izrazi:
Aerosolni razpršilnik pomeni katerokoli kovinsko, stekleno ali plastično posodo, ki ni ponovno uporabljiva in vsebuje pod tlakom stisnjen, utekočinjen ali raztopljen plin, s
tekočino, pasto ali prahom ali brez teh, ter je opremljena z
ventilom, ki omogoča, da se vsebina izbrizga v obliki trdnih
ali tekočih delcev v suspenziji plina kot pena, pasta ali prah
ali v tekočem stanju, v skladu s predpisi, ki urejajo aerosolne
razpršilnike.
Ločeno skladiščenje pomeni skladiščenje na različnih
odsekih skladišča. En odsek je en del skladišča:
– v stavbah, požarno ločeno od ostalih prostorov, skladno z zahtevami smernic iz 10. člena tega pravilnika,
– na prostem, ločeno in urejeno, skladno z zahtevami
smernic iz 10. člena tega pravilnika.
Nevarno blago je blago, kot je določeno v predpisih, ki
urejajo prevoz nevarnega blaga.
Razredi nevarnega blaga po ADR/RID so razredi na
podlagi mednarodnih pogodb iz prvega in drugega odstavka 3. člena Zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni list
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 41/09) in se
uporabljajo za potrebe tega pravilnika.
Razred skladiščenja pomeni razvrstitev kemikalij ali
drugega blaga na podlagi njihovih specifičnih nevarnih lastnosti, ki vplivajo na posebne tehnične in organizacijske ukrepe
za skladiščenje.
Skladišče je mesto, kjer se skladiščijo nevarne kemikalije v embalažnih enotah do 3000 l za namene proizvodnje,
prometa, uporabe ali drugih dejavnosti. Sem sodijo tudi skladišča, kjer se poleg nevarnih kemikalij skladiščijo tudi kemikalije, ki niso razvrščene kot nevarne in drugo blago. Mesto
skladiščenja je lahko v zaprtem prostoru ali na prostem.
Skladiščenje s pregrado je skladiščenje na istem skladiščnem odseku, pri čemer so skladiščeni proizvodi požarno
ločeni, skladno z zahtevami smernic iz 10. člena tega pravilnika oziroma so shranjeni v omarah iz negorljivega materiala.
5. člen
V skladišču je dovoljeno le skladiščenje.
II. RAZREDI SKLADIŠČENJA IN PRAVILA
GLEDE SKLADIŠČENJA
6. člen
Razredi skladiščenja so določeni glede na nevarne lastnosti nevarnih kemikalij. Zaradi zagotavljanja varnega skladiščenja nevarnih kemikalij, ki se skladiščijo skupaj z drugim
blagom, se določijo tudi razredi skladiščenja, ki opisujejo
kemikalije, ki niso razvrščene kot nevarne in drugo blago.
Razred skladiščenja se določi ne glede na velikost embalažne enote.
Kemikalija ali drugo blago se lahko uvrsti samo v en
razred skladiščenja. V določen razred skladiščenja se uvrsti
kemikalija ali drugo blago, če izpolnjuje vsaj eno merilo za
uvrstitev v razred. Če je kemikalijo ali drugo blago mogoče
uvrstiti v več različnih razredov, se je treba odločiti za varnejšo
izbiro.
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Pri uvrščanju v razrede skladiščenja prednostno obravnavamo tiste nevarne lastnosti, ki zahtevajo ukrepe zaradi
zaščite pred požarom in eksplozijo, potem pa zdravju nevarne lastnosti.
7. člen
Razredi skladiščenja so naslednji:
– Razred skladiščenja 1: Eksplozivne kemikalije
– Razred skladiščenja 2 A: Plini
– Razred skladiščenja 2 B: Aerosolni razpršilniki
– Razred skladiščenja 3 A: Vnetljive tekoče kemikalije
– Razred skladiščenja 3 B: Gorljive tekoče kemikalije
– Razreda skladiščenja 4.1 A in 4.1 B: Vnetljive trdne
kemikalije
– Razred skladiščenja 4.2: Samovnetljive kemikalije
– Razred skladiščenja 4.3: Kemikalije, ki pri stiku z
vodo tvorijo vnetljive pline
– Razredi skladiščenja 5.1 A, 5.1 B in 5.1 C: Kemikalije,
ki povzročajo vžig
– Razred skladiščenja 5.2: Organski peroksidi
– Razreda skladiščenja 6.1 A in 6.1 B: Zelo strupene in
strupene kemikalije
Razred skladiščenja 6.1 A: Gorljive zelo strupene
in strupene kemikalije
Razred skladiščenja 6.1 B: Negorljive zelo strupene in strupene kemikalije
– Razred skladiščenja 6.2: Infektivne snovi
– Razred skladiščenja 7: Radioaktivne snovi
– Razreda skladiščenja 8 A in 8 B: Jedke snovi
Razred skladiščenja 8 A: Gorljive jedke kemikalije
Razred skladiščenja 8 B: Negorljive jedke kemikalije
– Razred skladiščenja 9 (ni v uporabi)
– Razred skladiščenja 10: Gorljive tekoče kemikalije,
razen tistih, ki so uvrščene v razred skladiščenja 3 A ali 3 B
– Razred skladiščenja 11: Gorljivi trdni proizvodi
– Razred skladiščenja 12: Negorljivi proizvodi
– Razred skladiščenja 13: Negorljivi trdni proizvodi
Razredi skladiščenja in merila za uvrstitev v razrede so
opisani v Prilogi I tega pravilnika.
Razredi skladiščenja se lahko navedejo v varnostnem
listu.
8. člen
Pravila za skupno skladiščenje posameznih razredov
skladiščenja so določena v Prilogi II tega pravilnika.
Kadar je v tabeli iz Priloge II tega pravilnika dovoljeno
skupno skladiščenje, je kljub temu potrebno skladiščenje s
pregrado glede na posebne zahteve, ki izhajajo iz drugih
predpisov in specifičnih lastnosti kemikalij.
9. člen
Priloga II tega pravilnika se uporablja za določitev združljivosti skladiščenja kemikalij in drugega blaga iz razredov
skladiščenja iz 7. člena tega pravilnika, ne glede na količino
in ne glede na zmogljivost skladišča.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je
v primeru skladiščenja v količinah, ki ne presegajo količin
določenih v Prilogi III tega pravilnika mogoče te kemikalije
oziroma drugo blago skladiščiti le s pregrado.
V skladiščih z zmogljivostjo nad 5 ton se lahko kot
pregrade za preprečevanje požara uporabljajo kemikalije in
blago iz razredov skladiščenja 12 in 13.
Skladišče z zmogljivostjo do 5 ton se lahko do njegove
polne zmogljivosti dopolni s kemikalijami iz razredov skladiščenja 3 B, 8, 10, 11, 12 in 13, pri čemer se kemikalije in
proizvodi iz razredov skladiščenja 12 in 13 lahko uporabljajo
kot pregrade za preprečevanje požara.
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III. TEHNIČNE ZAHTEVE
10. člen
V skladiščih je treba poleg predpisov, ki urejajo gradnjo
objektov, varstvo okolja in predpisov o protieksplozijski zaščiti,
upoštevati še naslednje določbe:
– skladišča morajo biti zgrajena ali opremljena tako, da
lahko zadržijo razlite kemikalije do najmanj dvakratne prostornine največje embalažne enote v kateri se hranijo tekoče
kemikalije,
– tla morajo biti nepropustna,
– skladišča morajo biti brez prostih iztokov ali neposrednega priključka na javno kanalizacijo,
– omare, police in druga oprema morajo biti iz materialov, ki so odporni na kemikalije, ki se tam skladiščijo.
Ukrepi za varstvo pred požarom in način njihovega izvajanja se določijo s smernicami, ki jih izda organ, pristojen
za kemikalije, v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo
pred požarom.
11. člen
Temperatura in vlaga v skladišču morata ustrezati pogojem, ki jih določi proizvajalec kemikalije.
V bližini odseka skladišča, kjer se skladiščijo jedke (C),
zelo strupene (T+) in strupene (T) kemikalije, mora biti umivalnik ali korito s tekočo vodo, opremljeno z ročno prho.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za trgovine, kjer
se blago skladišči na prodajnih policah.
12. člen
Če je v skladišču predviden delovni prostor za administrativna dela, mora biti fizično ločen in ustrezno prezračen
v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Fizično
ločen prostor ni potreben za trgovine, ki blago skladiščijo na
prodajnih policah.
Prehranjevanje in kajenje v skladišču ni dovoljeno.
IV. ORGANIZACIJSKE ZAHTEVE
13. člen
Kemikalije, ki so razvrščene in označene kot zelo strupene (T+) in snovi s seznama predhodnih sestavin za prepovedane droge iz skupin 1 in 2 v skladu z Uredbo o izvajanju
uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge
(Uradni list RS, št. 85/05), morajo biti varovane in skladiščene
tako, da je dostop do njih omejen, nadzorovan in omogočen
le pooblaščenim osebam.
Kemikalije, ki so razvrščene in označene kot zelo strupene (T+) in so v prometu kot predmeti splošne rabe, morajo
biti shranjene na zaklenjenem mestu.
V skladiščih, kjer se skladiščijo kemikalije, mora biti
omogočen klic v sili in na vidnem mestu navedene telefonske
številke za klic v sili.
V skladiščih, kjer se skladiščijo nevarne kemikalije, mora
biti zaposlenim na voljo osebna varovalna oprema, v skladu s
predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu.
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V skladiščih, kjer se skladiščijo nevarne kemikalije, razvrščene in označene kot zelo strupene (T+) in strupene (T),
morata biti zaposlenim zagotovljeni ločeni garderobni omarici
za čisto in umazano garderobo.
Kemikalije se morajo praviloma skladiščiti v originalni
embalaži. Če se zaradi potreb proizvodnje iz večjih embalažnih enot določene količine kemikalij prepakirajo, morajo
te kemikalije biti označene in pakirane v skladu s predpisi,
ki urejajo razvrščanje, označevanje in pakiranje nevarnih
kemikalij.
V skladišču mora biti za primer obvladljivega razlitja
kemikalij stalno zagotovljeno primerno absorbcijsko sredstvo.
Zagotovljena mora biti tudi posoda za začasno shranjevanje
razsutih oziroma razlitih kemikalij in drugih odpadkov, ki nastanejo pri sanaciji.
Glede na specifične nevarne lastnosti kemikalij, ki se
skladiščijo, mora biti zagotovljena dodatna posebna varovalna
oprema za ukrepanje v primeru nepredvidenega dogodka,
ki mora biti vzdrževana, redno kontrolirana in shranjena na
dostopnih in jasno označenih mestih.
14. člen
Z odpadno embalažo, odpadnimi kemikalijami in odpadki, ki nastanejo pri nezgodah in pri njihovih sanacijah,
je treba ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z
odpadki.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Smernice iz drugega odstavka 10. člena tega pravilnika
se izdajo najpozneje v 12 mesecih od dneva uveljavitve tega
pravilnika.
Seznami snovi iz razredov skladiščenja 5.1 A in 5.1 B
se objavijo na spletnih straneh organa, pristojnega za kemikalije.
Merila za uvrstitev v razred skladiščenja 5.1 C se objavijo na spletnih straneh organa, pristojnega za kemikalije.
16. člen
Pravne in fizične osebe, ki skladiščijo kemikalije, morajo svojo dejavnost uskladiti s tem pravilnikom najpozneje v
24 mesecih od dneva njegove uveljavitve.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-17/2008
Ljubljana, dne 10. septembra 2009
EVA 2008-2711-0172
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje
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PRILOGA I: Razredi skladiščenja

Razred skladiščenja 1: Eksplozivne kemikalije
V razred skladiščenja 1 sodijo eksplozivne kemikalije, ki so kot take določene s predpisi,
ki urejajo kemikalije in so razvrščene in označene z opozorilnimi stavki R1, R2 ali R3 ali
so uvrščene v razred 1 ADR/RID. Nekateri proizvodi tega razreda se obravnavajo tudi po
predpisih o eksplozivih.
Razred skladiščenja 2 A: Plini
V razred skladiščenja 2 A sodijo plini, ki imajo pri 50ºC parni tlak višji od 300 kPa (3 bare)
ali so pri 20º C in pri standardnem tlaku 101,3 kPa popolnoma v plinastem stanju.
Sem spadajo vsi proizvodi, ki so navedeni v razredu 2 ADR/RID, vključno s plini, ki so
poimensko uvrščeni v ostale razrede (na primer vodikov fluorid v razred 8). Niso pa
vključeni stisnjeni plini, ki so navedeni v razredu 2 pod številko 5 ADR/RID (razpršilniki).
Razred skladiščenja 2 B: Aerosolni razpršilniki
V razred skladiščenja 2 B sodijo aerosolni razpršilniki. Vključeni so stisnjeni plini, ki so
navedeni v razredu 2 pod številko 5 ADR/RID (razpršilniki).
Razred skladiščenja 3 A: Vnetljive tekoče kemikalije
V razred skladiščenja 3 A sodijo tekoče kemikalije, pri katerih je parni tlak pri 50°C največ
300 kPa (3 bare), če:
− imajo plamenišče do 60°C; to so vnetljive tekoče kemikalije, ki ustrezajo merilom za
plamenišče v skladu s smernico 67/548/EGS;
− imajo plamenišče med 21°C in 60°C in se lahko mešajo z vodo;
− so označene s standardnimi opozorilnimi stavki R10, R11 in R12 skladno s predpisi o
kemikalijah;
− nimajo plamenišča, imajo pa razpon vžiga in so zato potrebni ukrepi za preprečitev
eksplozije.
Opombi:
1. Viskozne gorljive tekoče kemikalije niso samoumevno uvrščene v razred skladiščenja
3A le na podlagi plamenišča. Razvrstitev v razred skladiščenja 3A ali v razred
skladiščenja 10, se določi za vsak primer posebej na podlagi viskoznosti ter ob
upoštevanju kriterijev za širitev požara in nevarnosti ustvarjanja eksplozivne atmosfere.
2. Tekoče kemikalije z opozorilnimi stavki R10, R11 in R12 lahko na podlagi dodatnih
nevarnih lastnosti uvrstimo tudi v razreda skladiščenja 4.2 ali 4.3.
Razred skladiščenja 3 B: Gorljive tekoče kemikalije
V razred skladiščenja 3 B sodijo gorljive tekoče kemikalije, ki imajo pri 50°C parni tlak
največ 300 kPa (3 bare), se ne mešajo z vodo in imajo plamenišče med 60°C in 100°C.
Gorljive tekoče kemikalije, ki se mešajo z vodo in imajo plamenišče višje od 60°C, se
uvrščajo v razred skladiščenja 10.
Priloge
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Razreda skladiščenja 4.1 A in 4.1 B: Vnetljive trdne kemikalije
Razred skladiščenja 4.1 A
V razred skladiščenja 4.1 A sodijo eksplozivno nevarne kemikalije, ki niso namenjene za
eksplozive ali pirotehnična sredstva in so razvrščene in označene z opozorilnimi stavki R2
ali R3 (se uporabljajo npr. v laboratorijih, industriji, za medicinske in farmacevtske
namene...).
Organski peroksidi so uvrščeni v razred skladiščenja 5.2.
Razred skladiščenja 4.1 B
V razred skladiščenja 4.1 B sodijo kemikalije, ki so na podlagi predpisov o kemikalijah
razvrščene in označene z opozorilnim stavkom R11 in so, v kolikor so razvrščene po
predpisih o prevozu nevarnega blaga, uvrščene v razred 4.1 ADR/RID. V ta razred niso
vključene tiste eksplozivne snovi iz razreda 4.1 ADR/RID, ki se uvrščajo v razred
skladiščenja 4.1 A.
Kemikalije, ki so uvrščene v razred 4.1 ADR/RID in niso razvrščene in označene z
opozorilnim stavkom R11, se obravnavajo posebej (na primer žveplo, naftalen,
paraformaldehid).
Razred skladiščenja 4.2: Samovnetljive kemikalije
V razred skladiščenja 4.2 sodijo kemikalije, ki se lahko pri normalni temperaturi v stiku z
zrakom brez dovajanja energije segrejejo in končno vžgejo ter so na podlagi predpisov o
kemikalijah razvrščene in označene z opozorilnim stavkom R17 ali so po ADR/RID
uvrščene v razred 4.2.
Ta razred vključuje kemikalije, ki se na zraku samodejno vžgejo in tiste kemikalije, ki se v
pogojih zastajanja toplote polagoma segrevajo in končno vžgejo.
Razred skladiščenja 4.3: Kemikalije, ki pri stiku z vodo tvorijo vnetljive pline
V razred skladiščenja 4.3 sodijo kemikalije, ki pri stiku z vodo ali vlažnim zrakom tvorijo
vnetljive pline v nevarnih količinah.
Ta razred skladiščenja vključuje kemikalije, ki so po predpisih o kemikalijah razvrščene in
označene z opozorilnim stavkom R15 ali so po ADR/RID uvrščene v razred 4.3.
Razredi skladiščenja 5.1 A, 5.1 B in 5.1 C: Kemikalije, ki povzročajo vžig
V razred skladiščenja 5.1 A, 5.1 B in 5.1 C sodijo kemikalije, ki lahko zaradi svojih
oksidacijskih lastnosti znatno pospešujejo gorenje vnetljivih in gorljivih proizvodov,
oziroma jih vžgejo, ko pridejo v stik z njimi.
Ta razred skladiščenja vključuje kemikalije, ki so po predpisih o kemikalijah razvrščene in
označene z opozorilnima stavkoma R8 ali R9. Za nedvoumno razvrstitev je pomembna
razvrstitev v razred 5.1 po ADR/RID.
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Snovi, ki sodijo v razreda skladiščenja 5.1 A in 5.1 B so objavljene na spletnih straneh
organa, pristojnega za kemikalije.
V ta razred skladiščenja sodijo tudi amonijev nitrat in pripravki, ki vsebujejo amonijev
nitrat. Merila za uvrstitev v razred skladiščenja 5.1 C so objavljena na spletnih straneh
organa, pristojnega za kemikalije.
Razred skladiščenja 5.2: Organski peroksidi
V razred skladiščenja 5.2 sodijo snovi s peroksidno vezanim kisikom in pripravki, ki
vsebujejo najmanj 5 % organskega peroksida. V ta razred so uvrščeni organski peroksidi,
ki so po predpisih o kemikalijah razvrščeni in označeni z opozorilnimi stavki R7, R8 ali R9.
Kemikalije iz tega razreda skladiščenja so navedene v razredu 5.2 ADR/RID.
Nekateri proizvodi tega razreda se obravnavajo tudi po predpisih o eksplozivih.
Razreda skladiščenja 6.1 A in 6.1 B: Zelo strupene in strupene kemikalije
Razreda skladiščenja 6.1 A in 6.1 B vključujeta kemikalije, ki so na podlagi predpisov o
kemikalijah razvrščene kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) in označene z opozorilnimi
stavki R23, R24, R25, R26, R27, R28 in R39 ali R48 ter kemikalije, ki lahko povzročajo
raka (R45, R49), dedne genetske okvare (R46) in/ali so strupene za razmnoževanje in so
označene z opozorilnimi stavki (R60 ali R61).
Razred skladiščenja 6.1 A: Gorljive zelo strupene in strupene kemikalije
V razred skladiščenja 6.1 A sodijo naslednje zelo strupene in strupene kemikalije:
− vnetljive tekoče kemikalije, ki se mešajo z vodo, s plameniščem višjim od 60°C,
− vnetljive tekoče kemikalije, ki se ne mešajo z vodo, s plameniščem višjim od 100°C,
− vodni pripravki z gorljivimi strupenimi snovmi,
− gorljive trdne snovi.
Razred skladiščenja 6.1 B: Negorljive zelo strupene in strupene kemikalije
V razred skladiščenja 6.1 B sodijo naslednje zelo strupene in strupene kemikalije:
− negorljive tekoče kemikalije, razen vodnih pripravkov z gorljivimi strupenimi snovmi,
− negorljive trdne snovi.
Razred skladiščenja 6.2: Infektivne snovi
Infektivne snovi vsebujejo obstojne mikroorganizme, ki pri ljudeh ali živalih dokazano ali
domnevno povzročajo bolezni. Med takšne mikroorganizme sodijo bakterije, virusi,
zajedavci, glive ter rekombinirani, hibridni ali mutirani mikroorganizmi.
V razred skladiščenja 6.2 sodijo proizvodi iz razreda 6.2 ADR/RID. Te snovi opredeljujejo
tudi predpisi o nalezljivih boleznih ter predpisi o bioloških dejavnikih na delovnih mestih.
Razred skladiščenja 7: Radioaktivne snovi
V razred skladiščenja 7 sodijo tisti proizvodi, s katerimi lahko ravnamo skladno z
dovoljenjem za izvajanje sevalne dejavnosti in predpisi, ki urejajo varstvo pred
ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost.
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Razreda skladiščenja 8 A in 8 B: Jedke kemikalije
V razreda skladiščenja 8 A in 8 B sodijo kemikalije, ki so na podlagi predpisov o
kemikalijah razvrščene kot jedke (C) in označene z opozorilnimi stavki R34 ali R35.
Vključeni so tudi proizvodi, ki so na podlagi ADR/RID uvrščeni v razred 8.
Proizvod, ki je na podlagi predpisov o prevozu nevarnega blaga uvrščen v razred 8, se ne
uvrsti nujno tudi v razred skladiščenja 8, ker njegovo plamenišče lahko narekuje uvrstitev
v razred skladiščenja 3 A ali 3 B.
Razred skladiščenja 8 delimo na dva podrazreda: na gorljive in negorljive jedke
kemikalije.
Razred skladiščenja 8 A: Gorljive jedke kemikalije
V razred skladiščenja 8 A sodijo naslednje kemikalije:
− jedke gorljive tekoče kemikalije, ki se mešajo z vodo, s plameniščem višjim od 60°C,
− jedke gorljive tekoče kemikalije, ki se ne mešajo z vodo, s plameniščem višjim od
100°C,
− jedke gorljive trdne kemikalije.
Razred skladiščenja 8 B: Negorljive jedke kemikalije
V razred skladiščenja 8 B sodijo naslednje kemikalije:
− jedke negorljive tekoče kemikalije,
− jedke negorljive trdne kemikalije.
Razred skladiščenja 9 (ni v uporabi)
Razred skladiščenja 9 ni definiran, ker so proizvodi, ki po ADR/RID sodijo v skupino 9
(drugo), zajeti v enega od razredov skladiščenja po tem pravilniku.
Razred skladiščenja 10: Gorljive tekoče kemikalije, razen tistih, ki so uvrščene v
razred skladiščenja 3 A ali 3 B
V razred skladiščenja 10 sodijo gorljive tekoče kemikalije, ki imajo pri 50°C parni tlak
največ 300 kPa (3 bare), pri čemer:
− se mešajo z vodo in imajo plamenišče več kot 60°C;
− se ne mešajo z vodo in imajo plamenišče več kot 100°C.
Pri viskoznih gorljivih tekočih kemikalijah je treba upoštevati opombi pri razredu
skladiščenja 3 A.
V ta razred so lahko vključene tudi kemikalije iz razreda 6.1 ADR/RID (embalažna
skupina III – nekoliko strupene snovi), snovi, ki so po predpisih o kemikalijah razvrščene
in označene s črkovnimi znaki za nevarnost Xn, Xi ali N, ali tudi proizvodi, ki niso niti
nevarno blago niti nevarne kemikalije.
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Razred skladiščenja 11: Gorljivi trdni proizvodi
V ta razred so lahko vključene kemikalije iz razreda 6.1 ADR/RID (embalažna skupina III
– nekoliko strupene snovi), kemikalije, ki so po predpisih o kemikalijah razvrščene in
označene s črkovnimi znaki za nevarnost Xn, Xi ali N, ali tudi proizvodi, ki niso niti
nevarno blago niti nevarne kemikalije, če so gorljive.
Razred skladiščenja 12: Negorljivi proizvodi
V razred skladiščenja 12 sodijo proizvodi, ki niso gorljivi, oziroma se tako težko vžgejo, da
skupaj z embalažo, v kateri so pakirani, ne predstavljajo nevarnosti za požar.
V ta razred so lahko vključene tudi kemikalije iz razreda 6.1 ADR/RID (embalažna
skupina III – nekoliko strupene snovi), kemikalije, ki so po predpisih o nevarnih
kemikalijah razvrščene in označene s črkovnimi znaki za nevarnost Xn, Xi ali N, ali tudi
proizvodi, ki niso niti nevarno blago niti nevarne kemikalije.
Razred skladiščenja 13: Negorljivi trdni proizvodi
V razred skladiščenja 13 sodijo proizvodi, ki niso gorljivi, oz. se tako težko vžgejo, da
skupaj z embalažo, v kateri so pakirani, ne predstavljajo nevarnosti za požar.
V ta razred so lahko vključene tudi kemikalije iz razreda 6.1 ADR/RID (embalažna
skupina III – nekoliko strupene snovi), kemikalije, ki so po predpisih o nevarnih
kemikalijah razvrščene in označene s črkovnimi znaki za nevarnost Xn, Xi ali N, ali tudi
proizvodi, ki niso niti nevarno blago niti nevarne kemikalije.
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RUMENA: Skupno skladiščenje je dovoljeno samo z omejitvami, ki
so označene s številkami in opisane v opombah k tej tabeli
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ZELENA: Skupno skladiščenje je načeloma dovoljeno
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Kemikalije, ki
povzročajo vžig

Eksplozivne kemikalije
Plini
Aerosolni razpršilniki
Vnetljive tekoče
kemikalije
Gorljive tekoče
kemikalije
Vnetljive trdne
kemikalije
Samovnetljive
kemikalije
Kemikalije, ki pri stiku z
vodo tvorijo vnetljive
pline

Razred skladiščenja

PRILOGA II: Pravila glede skupnega skladiščenja
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Opombe k tabeli:
Številke od 1 do 17, v zeleno, rumeno in rdeče obarvanih poljih tabele, predstavljajo zaporedne
številke opomb, kot sledi:
1. Skupno skladiščenje vnetljivih tekočih kemikalij z aerosolnimi razpršilniki je dovoljeno, če so
izpolnjene zahteve iz Priloge III tega pravilnika in zahteve, ki jih predpiše proizvajalec za
skladiščenje posamezne vrste kemikalije.
2. Aerosolni razpršilniki se lahko skladiščijo skupaj z zelo strupenimi in strupenimi kemikalijami
pod pogoji, predpisanimi za skladiščenje zelo strupenih in strupenih kemikalij in v okviru
količinskih omejitev, določenih za aerosolne razpršilnike iz Priloge III tega pravilnika. Če so
zelo strupene in strupene kemikalije shranjene v zaklenjenih omarah iz negorljivega materiala,
omejitev ne velja.
3. Proizvodi, ki omogočajo lahek vžig in hitro širjenje požara (npr. embalaža), se ne smejo
skladiščiti skupaj z zelo strupenimi in strupenimi kemikalijami ali vnetljivimi tekočimi
kemikalijami.
4. Skupno skladiščenje je dovoljeno, če proizvodi v primeru nezgode ne vplivajo drug na drugega.
To lahko dosežemo s skladiščenjem s pregrado.
5. Gorljive jedke kemikalije in gorljivi trdni proizvodi, se lahko skladiščijo v skladiščih, v katerih se
ne skladišči več kot 50 plinskih jeklenk pod pritiskom in od tega ne več kot 25 plinskih jeklenk z
vnetljivimi, oksidativnimi ali zelo strupenimi plini. Odsek skladišča za plinske jeklenke mora
ločevati najmanj 2 m visoka stena iz negorljivega gradbenega materiala, poleg tega pa mora
biti med steno in gorljivimi kemikalijami razdalja najmanj 5 m.
6. Skupno skladiščenje je dovoljeno, če so varnostne zahteve za vse proizvode skladne z
zahtevami za razred skladiščenja 2 B.
o
7. Skupno skladiščenje je dovoljeno pod pogojem, da so plamenišča kemikalij višja od 60 C.

8. Gorljive zelo strupene in strupene kemikalije se lahko skladiščijo skupaj s kemikalijami razreda
skladiščenja 4.1B v skupni količini do 100 t in pod naslednjimi pogoji: (1) za skupne količine do
10 t, brez omejitev; (2) za količine, ki presegajo 10 t do 100 t v skladu s pogoji, ki so navedeni v
smernicah iz 10. člena tega pravilnika.
9. Jedke kemikalije v zlomljivih zabojnikih se ne smejo skladiščiti skupaj z vnetljivimi tekočimi
kemikalijami. To ne velja, če so proizvodi v skladišču med seboj ločeni tako, da v primeru
nezgode ne morejo vplivati drug na drugega.
10. Skupno skladiščenje je dovoljeno ob upoštevanju meril, opisanih pri razredu skladiščenje 5.1 C
v Prilogi I tega pravilnika. Treba je upoštevati tudi navodila proizvajalca za skladiščenje (npr.
varnostni list).
11. Skupno skladiščenje kemikalij iz razreda skladiščenja 5.1 B z vnetljivi in gorljivimi tekočimi
kemikalijami, vnetljivimi trdnimi kemikalijami je dovoljeno: (1) skupno do 1 t, brez omejitev; (2)
skupno nad 1 t do največ 20 t, v skladu s pogoji, navedenimi v smernicah iz 10. člena tega
pravilnika.
Skupno skladiščenje kemikalij iz razreda skladiščenja 5.1 B z gorljivimi jedkimi kemikalijami,
gorljivimi tekočimi kemikalijami (razen 3 A ali 3 B) ali gorljivimi trdnimi proizvodi (na primer
gorljivimi mazalnimi, rastlinskimi olji, premaznimi sredstvi, laki in tekočinami s plameniščem
o
višjim od 60 C ali trdnimi gorljivimi kemikalijami, bitumnom, papirjem, tkaninami, organskimi
kemikalijami, zdravili, prehrambnimi izdelki, krmili, umetnimi gorljivimi snovmi, senom, steljo,
kovinskim prahom) je dovoljeno: (1) skupno do 1 t, brez omejitev; (2) skupno nad 1 t do največ
20 t, v skladu s pogoji, navedenimi v smernicah iz 10. člena tega pravilnika.
12. Dovoljeno je skupno skladiščenje kemikalij iz razreda skladiščenja 5.2, ki so težko vnetljive in
zaradi počasnega gorenja s plameni in/ali toplotnim sevanjem ne predstavljajo tveganja za
okolje, z ostalimi lahko vnetljivi trdnimi kemikalijami.
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13. Dovoljeno je skupno skladiščenje s tistimi razstrelivi in vžigalniki, ki nimajo dodatkov težkih
kovin.
14. Kemikalije, ki povzročajo vžig se lahko skladiščijo skupaj z zelo strupenimi ali strupenimi
kemikalijami v skladu pod naslednjimi pogoji: (1) za skupne količine do 1 t: brez omejitev; (2)
skupno nad 1 t do največ 20 t, v skladu s pogoji, navedenimi v smernicah iz 10. člena tega
pravilnika.
15. Kadar se organski peroksidi skladiščijo skupaj z drugim blagom, je treba za vsak primer
posebej preveriti, ali so varnostne razdalje v skladu s smernicami iz 10. člena tega pravilnika.
16. Treba je upoštevati specifične zahteve, ki jih predpiše proizvajalec za skladiščenje posamezne
vrste kemikalije.
17. Radioaktivne snovi se skladiščijo skladno s predpisi, ki urejajo varstvo pred ionizirajočimi
sevanji in jedrsko varnost in z dovoljenjem za izvajanje sevalne dejavnosti. Odgovorna oseba
varstva pred sevanji, v vsakem posameznem primeru sprejme odločitve skladno s potrjeno
oceno varstva izpostavljenih delavcev in dovoljenjem za izvajanje sevalne dejavnosti.
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Priloga III: Vrste kemikalij v količinah, za katere v skladu z 9. členom tega pravilnika ni
treba upoštevati pravil glede skupnega skladiščenje
Razred skladiščenja
opis

oznaka

Količina

1

Eksplozivne kemikalije

0

2A

Plini

0

2B

Aerosolni razpršilniki

3A

Vnetljive tekoče kemikalije

4.1 A

Vnetljive trdne snovi

4.1 B

100 l, plamenišče < 21oC** in
200 l, plamenišče ≥ 21oC < 55oC
0
200 kg

4.2

Samovnetljive kemikalije

4.3

Kemikalije, ki pri stiku z vodo tvorijo vnetljive
pline

5.1 A
5.1 B

500 kosov*

0
200 kg
0

Kemikalije, ki povzročajo vžig

5.1 C

200 kg
100 kg

5.2

Organski peroksidi

6.1 A

Gorljive zelo strupene kemikalije

100 kg***
50 kg
200 kg
(od tega največ 50 kg zelo
strupenih)

6.1 B

Gorljive strupene in zelo strupene kemikalije

6.2

Infektivne snovi

0

7

Radioaktivne snovi

0

* Aerosolni razpršilniki do velikosti pakiranja največ 600 ml.
** Upoštevati je treba zahtevane ukrepe za protieksplozijsko zaščito v skladu s predpisi, ki
urejajo eksplozive. Brez ustreznih naprav in opreme za protieksplozijsko zaščito so dovoljene
le manjše embalažne enote (do največ 20 l).
*** Predmeti splošne rabe v majhni embalaži (do največ 100 g za trdne organske perokside, do
največ 25 ml za tekoče organske perokside).
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Odredba o izdaji Četrtega dopolnila k Drugi
izdaji Slovenskega dodatka k Evropski
farmakopeji

Na podlagi prvega odstavka 20. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) izdaja minister za
zdravje

ODREDBO
o izdaji Četrtega dopolnila k Drugi izdaji
Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji
1
Dne 25. julija 2009 je Javna agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke izdala in založila Četrto
dopolnilo k Drugi izdaji Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji – Formularium Slovenicum (FS 2.4).
2
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 715-0019/2009
Ljubljana, dne 7. avgusta 2009
EVA 2009-2711-0039
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

3293.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o diplomatski, konzularni
in službeni izkaznici

Na podlagi šestega odstavka 62.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno
besedilo, 20/06 ZNOMCMO in 75/08) izdaja minister za zunanje zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o diplomatski, konzularni in službeni izkaznici
1. člen
V Pravilniku o diplomatski, konzularni in službeni izkaznici (Uradni list RS, št. 58/05) se drugi odstavek 2. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Obrazci izkaznic so v prilogi tega pravilnika in so njegov
sestavni del.«
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se v prvi alinei beseda »misij« nadomesti z besedo »predstavništev«.
V tretji alinei se za besedo »in« doda besedilo »agencij,
oddelkov ali«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se v prvi in drugi alinei
besedni zvezi »stalnih misij« nadomestita z besednima zvezama »stalnih predstavništev« in pred besednima zvezama
»predstavništev mednarodnih organizacij« dodata besedili
»agencij, oddelkov ali«.
V prvi alinei se za besedno zvezo »konzularnim uslužbencem« doda besedilo »v konzulatih, ki jih vodijo karierni
konzularni funkcionarji«.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
V 7. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Kot družinski član iz 3., 4. in 6. člena se štejejo zakonec, otrok do dopolnjenega 18. leta starosti, otrok do dopolnjenega 26. leta starosti ob predložitvi dokazila o rednem
šolanju in otrok, za katerega je bila roditeljska pravica podaljšana (motnje v duševnem ali telesnem razvoju).«
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek in se
spremeni tako, da se glasi:
»Kot družinski člani iz 3., 4. in 6. člena se štejejo tudi
zunajzakonski partnerji primarnih upravičencev iz prve, druge
in tretje alinee prvega odstavka 3. člena, 4. člena ter prve in
druge alinee prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, ki z
njimi živijo v skupnem gospodinjstvu, če jim zunajzakonsko
skupnost priznava država pošiljateljica.«
Dosedanji drugi odstavek se črta.
5. člen
V 9. členu se v prvem odstavku na začetku doda besedilo »Vloga za izdajo diplomatske, konzularne ali službene
izkaznice članov tujega predstavništva ali konzulata se vloži
na obrazcu št. 5. Vloga za izdajo diplomatske, konzularne ali
službene izkaznice družinskega člana članov tujega predstavništva ali konzulata se vloži na obrazcu št. 5 B.«
V prvem odstavku se besedilo »Vloga za izdajo izkaznice se vloži na obrazcu št. 5, ki« nadomesti z besedilom
»Obrazec vloge«.
V tretji alinei prvega odstavka se za besedo »vodje«
doda besedilo »ali pooblaščene osebe«.
V tretji alinei prvega odstavka se besedilo », po prenehanju opravljanja funkcije imetnika pa bo izkaznica vrnjena
ministrstvu« nadomesti z besedilom »in v primeru nastopa
razloga za prenehanje veljavnosti izkaznice le-ta vrnjena ministrstvu«.
Četrti odstavek se črta.
Peti odstavek postane četrti in se spremeni tako, da se
glasi:
»Obrazci št. 5, 5 B in 5 A so v prilogi tega pravilnika in
so njegov sestavni del.«
6. člen
V tretjem odstavku 10. člena se beseda »apliciran« nadomesti z besedo »aplicirano«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Obrazci izkaznice se tiskajo v slovenskem in angleškem jeziku. Podatkovna polja na zadnji strani v slovenskem
in angleškem jeziku ter besedilo, ki je namenjeno pristojnim
organom v Republiki Sloveniji in je samo v slovenskem jeziku,
se izpolnijo z laserskim graviranjem. Na enak način se v celoti
personalizira zadnja stran.
7. člen
V prvem odstavku 11. člena se beseda »tem« nadomesti
z besedo »naslednjim«.
V četrti alinei prvega odstavka se pred besedne zveze
»ISO 3166« in »ISO 1073/II« postavi vejica.
8. člen
V prvem odstavku 12. člena se v prvi alinei beseda
»ime« nadomesti z besedo »navedba« in v peti alinei za besedo »spol« doda beseda »imetnika«.
V drugem odstavku se v prvi alinei besedilo »funkcija
oziroma naziv« nadomesti z besedo »status«.
9. člen
V prvem odstavku 13. člena se v prvem stavku črta besedilo »ali organizacija« in za oklepajem doda besedilo », ki
lahko, če je to potrebno, izdela oziroma dobavlja tudi obrazce
vlog in prilog k vlogi.«
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Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo ima pri nadzoru izdelovalca pravico pregledati vso dokumentacijo, ki se nanaša na postopke izdelave, personalizacije ali skladiščenja obrazcev in prostore,
v katerih poteka njihova izdelava, personalizacija ali skladiščenje.«
10. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izdelovalec prevzame vse podatke iz obrazca priloge
k vlogi v pisni ali elektronski obliki. Fotografijo in podpis imetnika izdelovalec prevzame v skladu s tretjim odstavkom tega
člena ali v elektronski obliki.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Obrazci izdelanih izkaznic se med ministrstvom in izdelovalcem prenašajo v skladu z Zakonom o poštnih storitvah ali
s kurirskimi službami ministrstva in izdelovalca na način, da
so zagotovljeni zaščita, varnost in sledljivost pošiljk.«.
11. člen
V drugem stavku 16. člena se za besedo »Poškodovane« doda besedilo », nepravilno izdelane ali iz drugega
razloga neuporabne« in za besedo »zapisnik« besedilo »do
konca tekočega meseca«.
12. člen
V drugem odstavku 17. člena se črta besedilo »nosilcev
funkcij«.
13. člen
V prvem odstavku 18. člena se na koncu prve alinee
doda besedilo », ki so navedeni na obrazcu izkaznice«.

ce;
bo;

14. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
» Izkaznica preneha veljati:
– zaradi poteka časa, za katerega je bila izdana;
– če imetnik izkaznice preneha službovanje;
– če se imetniku izkaznice spremeni status;
– če niso več izpolnjeni ostali pogoji za izdajo izkazni– če je imetnik izkaznice razglašen za nezaželeno ose-

– če je v primerih iz 18. člena izdana nova izkaznica;
– v primeru iz 23. člena z dnem seznanitve ministrstva.«
V drugem odstavku se za besedilom »Imetnik izkaznice«
doda besedilo », predstavništvo ali konzulat«, beseda »tretje«
se nadomesti z besedo »šeste« in črta se besedna zveza »ali
pristojnemu diplomatskemu predstavništvu Republike Slovenije«. Za prvim stavkom se doda besedilo: »Hkrati je potrebno
poslati izpolnjen obrazec št. 5 C. Obrazec št. 5 C je v prilogi
tega pravilnika in je njegov sestavni del. Ministrstvo lahko
uničeno izkaznico vrne imetniku.«
15. člen
V 20. členu se besedna zveza »za akreditacijo nerezidenčnega člana predstavništva oziroma konzulata v Republiki
Sloveniji« spremeni tako, da se glasi »za akreditacijo člana
nerezidenčnega predstavništva oziroma konzulata v Republiki
Sloveniji«.
Za prvim stavkom se doda nov stavek: »Vloga mora biti
izpolnjena v celoti.«
16. člen
Drugi odstavek 21. člena se črta.
17. člen
V prvem odstavku 22. člena se besedilo »s fotografskega avtomata« nadomesti z besedilom »izdelana z napravo za
samopostrežno fotografiranje«.
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V drugem odstavku se v prvem stavku črta besedilo »do
izkaznice« in za besedo »čelo« doda besedilo »in obraz«.
Besedo »mora« v zadnjem delu prvega stavka se premakne
za besedo »biti«. V drugem stavku se besedo »fotografirani«
nadomesti z besedo »fotografirane«.
V tretjem odstavku se črtata besedilo »kopijo veljavnega
potnega lista upravičenca in« ter beseda »še«.
18. člen
V prvem odstavku 24. člena se za besedo »vodi« doda
besedilo »in vzdržuje«. Črta se beseda »izdanih«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
19. člen
V 26. členu se na koncu druge in tretje alinee doda besedilo »imetnika izkaznice«. V sedmi alinei se beseda »status«
nadomesti z besedo »vrsto«.
20. člen
V 27. členu se na koncu druge in tretje alinee doda
besedilo »imetnika izkaznice«. Doda se nova šesta alinea
»– obvestilo o pogrešitvi in okoliščinah;«. Dosedanja šesta
alinea postane sedma.
21. člen
V prvem in drugem odstavku 28. člena se pred besedo
»predstavništvih« doda besedno zvezo »agencijah, oddelkih
ali«.
V drugem odstavku se črta beseda »strogem«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Evidence o izkaznicah se vodijo in hranijo v skladu z
62.a členom Zakona o zunanjih zadevah. Po prenehanju veljavnosti izkaznice se vloge, priloge k vlogi za izdajo izkaznice
in izkaznice, ki niso bile vrnjene imetnikom, izločijo v posebno
kartoteko.«
22. člen
Obrazec št. 1 se na hrbtni strani spremeni tako, da se
beseda »funkcija« nadomesti z besedo »status«. V besedilu,
namenjenem organom v Republiki Sloveniji, se na koncu
prvega stavka doda besedilo »ali njegovega družinskega
člana«.
23. člen
Obrazec št. 2 se na hrbtni strani spremeni tako, da se
beseda »funkcija« nadomesti z besedo »status«. V besedilu,
namenjenem organom v Republiki Sloveniji, se na koncu
prvega stavka doda besedilo »ali njegovega družinskega
člana«. V drugem stavku se besedilo »Uživa sodno imuniteto
glede postopkov, storjenih« nadomesti z besedilom »Konzularni funkcionar uživa sodno imuniteto glede postopkov v
zvezi z dejanji, storjenimi«.
24. člen
Obrazec št. 3 se na hrbtni strani spremeni tako, da se
beseda »funkcija« nadomesti z besedo »status«.
25. člen
Obrazec št. 4 A se preimenuje v »Službena izkaznica za
člane administrativnega in tehničnega osebja diplomatskega
predstavništva«. Na hrbtni strani se spremeni tako, da se beseda »funkcija« nadomesti z besedo »status«. V besedilu, namenjenem organom v Republiki Sloveniji, se na koncu prvega
stavka doda besedilo »ali njegovega družinskega člana«.
26. člen
Obrazec št. 4 B se preimenuje v »Službena izkaznica
za konzularne uslužbence«. Na hrbtni strani se spremeni
tako, da se beseda »funkcija« nadomesti z besedo »status«.
V besedilu, namenjenem organom v Republiki Sloveniji, se
na koncu prvega stavka doda besedilo »ali njegovega dru-
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žinskega člana«. Drugi stavek se začne z besedno zvezo
»Konzularni uslužbenec«.
27. člen
Obrazec št. 4 C se preimenuje v »Službena izkaznica
za člane strežnega osebja«. Na hrbtni strani se spremeni
tako, da se beseda »funkcija« nadomesti z besedo »status«.
V besedilu, namenjenem organom v Republiki Sloveniji, se
črta stavek »Uživa imuniteto glede postopkov, storjenih pri
opravljanju svojih funkcij.«
28. člen
Obrazec št. 5 se nadomesti z novim obrazcem št. 5, ki
je objavljen v prilogi tega pravilnika.
29. člen
Obrazec št. 5 A se nadomesti z novim obrazcem št. 5 A,
ki je objavljen v prilogi tega pravilnika.
30. člen
Obrazec št. 5 B iz 5. člena tega pravilnika je objavljen v
prilogi tega pravilnika.
31. člen
Obrazec št. 5 C iz 14. člena tega pravilnika je objavljen
v prilogi tega pravilnika.
32. člen
Nove obrazce št. 1, 2, 4 A, 4 B, 4 C in 5 A se začne
izdajati najkasneje v roku šestih mesecev od uveljavitve tega
pravilnika.
Ne glede na določbe tega pravilnika izkaznice, izdane
do roka iz prejšnjega odstavka, ostanejo v uporabi do izteka
njihove veljavnosti.
33. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 17. septembra 2009
EVA 2009-1811-0129
Samuel Žbogar l.r.
Minister
za zunanje zadeve
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OBRAZEC št. 5
VLOGA za izdajo
diplomatske, konzularne ali službene izkaznice člana tujega predstavništva ali konzulata
(Izpolniti s tiskanimi črkami ali pisalnim strojem)

A Podatki o predstavništvu
1. Naziv:__________________________________________________________________
2. Naslov: _________________________________________________________________
poštna številka: _____________________država: _____________________________________
telefon/faks:_____________________________ e-pošta: _______________________________

B Podatki o članu
1. Priimek: ________________________________________________________________
2. Ime: ___________________________________________________________________
3. Naslov začasnega bivališča: ________________________________________________

telefon/faks: ____________________________ e-pošta: ________________________________
4. Spol (*):
○ moški
○ ženski
5. Naziv (*):○ ekscelenca ○ doktor ○ magister ○ gospod ○ gospa ○ gospodična ○ drugo: ______

6. Datum, kraj in država rojstva:________________________________________________
7. Osebno stanje (*):
○ samski/-a
○ poročen/ -a
○ drugo:__________________
8. Ime in priimek družinskih članov, ki spremljajo člana predstavništva:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
9. Državljanstvo: sedanje________________ prvotno_______________ drugo_______________
10.Vrsta potnega lista(*): ○diplomatski ○službeni ○specialni ○navadni ○drugo ________
št. potnega lista: ______________________datum veljavnosti: ____________________
11.Št. vizuma za Republiko Slovenijo (če je potreben):______________datum veljavnosti:_______
C Status
1. Zahtevani status:

○ diplomatski agent
○ član administrativno-tehničnega osebja
○ član strežnega osebja diplomatskega predstavništva

○ konzularni funkcionar
○ konzularni uslužbenec
○ član strežnega osebja konzulata
○ častni konzularni funkcionar

D Podatki o delovnem mestu
1. Naziv: _________________________________________________________________________
2. Datum prihoda v Republiko Slovenijo: ____________ Datum začetka dela: ___________
3. Delovno področje: _______________________ Predvideno trajanje dela: ____________
4. Novoustanovljeno delovno mesto (*):
○ Da
○ Ne
4.1. Ime in priimek nadomeščene osebe: ________________________________________
5. Predstavništvo (v primeru akreditacije v več državah, če so podatki drugačni kot pod A):
naziv: __________________________________________________________________
naslov: _________________________________________________________________
Obrazec je potrebno izpolniti v celoti. Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.

Kraj in datum: _________________________ Podpis prosilca:_______________________
Podpis vodje predstavništva ali pooblaščene osebe:
_________________________________
Izpolni Diplomatski protokol

Žig predstavništva:

Št. izkaznice:_________________________ datum veljavnosti:______________________

Priloga
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VLOGA za izdajo
diplomatske, konzularne ali službene izkaznice

OBRAZEC št. 5 B

ZA DRUŽINSKEGA ČLANA

(Izpolniti s tiskanimi črkami ali pisalnim strojem)

A Podatki o predstavništvu
1. Naziv: __________________________________________________________________
2. Naslov: _________________________________________________________________
poštna številka:____________________država:_______________________________________
telefon/faks:____________________________ e-pošta: ________________________________

B Podatki o članu predstavništva (primarni upravičenec)
1. Ime in priimek: __________________________________________________________
2. Naziv: _________________________________________________________________
3. Predstavništvo (v primeru akreditacije v več državah, če so podatki drugačni kot pod A):
naziv: __________________________________________________________________
naslov: _________________________________________________________________
C Podatki o družinskem članu
1. Priimek: ________________________________________________________________
2. Ime: ___________________________________________________________________
3. Razmerje do člana predstavništva(*): ○ zakonec
○ zunajzakonski partner
○ otrok
4. Datum prihoda v Republiko Slovenijo: _______________________________________
5. Naslov začasnega bivališča: ________________________________________________
6. Spol (*):
○ moški
○ ženski
7. Naziv (*): ○ doktor ○ magister ○ gospod ○ gospa ○ gospodična ○ drugo: __________
8. Datum, kraj in država rojstva:________________________________________________
9. Državljanstvo: sedanje_________________ prvotno________________ drugo _____________
10.Vrsta potnega lista(*): ○diplomatski ○službeni ○specialni ○navadni ○drugo ________
št. potnega lista: ______________________datum veljavnosti: ____________________
11.Št. vizuma za Republiko Slovenijo (če je potreben):____________datum veljavnosti:________
D Ostali podatki o otrocih
1. Redno šolanje (*): ○ da
○ ne
2. Izobraževalna institucija:___________________________________________________
3. Razred/ letnik/stopnja: ___________
4. Motnja v duševnem ali telesnem razvoju (*): ○ da
○ ne
E Ostali podatki o zakoncu ali zunajzakonskem partnerju
1. Opravlja pridobitno dejavnost (*): ○ da
○ ne
2. Delodajalec (naziv, naslov): _________________________________________________
Obrazec je potrebno izpolniti v celoti. Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.

Kraj in datum: _________________________ Podpis prosilca: _______________________
Podpis vodje predstavništva ali pooblaščene osebe:
_________________________________
Izpolni Diplomatski protokol

Žig predstavništva:

Št. izkaznice:__________________________ datum veljavnosti:_____________________
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OBRAZEC ŠT. 5 A
(PREDNJA STRAN)
PRILOGA K VLOGI ZA IZDAJO IZKAZNICE
Ime in priimek:_____________________________________
Datum, kraj in država rojstva:___________________________
Spol:____________________________________________________
Državljanstvo:_____________________________________

Status: _________________________________________
Predstavništvo:____________________________________
Identifikacijska številka:______________________________
Podpis uradne osebe, ki je sprejela vlogo:_______________________

_____________________________
podpis prosilca

prostor za
fotografijo

Datum izdaje: _____________________________
Datum poteka veljavnosti: _____________________

Številka izkaznice:___________________________
Datum vročitve izkaznice:______________________
Podpis osebe, ki je vročila izkaznico:_______________

Podpis osebe, ki je prejela izkaznico:_______________

Stran
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OBRAZEC št. 5 C

Obvestilo o odhodu/koncu zaposlitve

(Izpolniti s tiskanimi črkami ali pisalnim strojem. Obrazec velja za vse člane predstavništva, vključno z
družinskimi člani)

1. Predstavništvo: ____________________________________________________________
2. Podatki o imetniku izkaznice:
Priimek:___________________________________Ime:______________________________
Naziv(∗): doktor
Spol(∗):

m

magister gospod
ž

gospa

gospodična

drugo ________

Datum in kraj rojstva: __________________________________

Datum prenehanja opravljanja dela oz. odhoda: _____________________________________
3. Ime in priimek na novo zaposlene osebe: ________________________________________
4. (IDENTIFIKACIJSKO IZKAZNICO JE TREBA VRNITI DIPLOMATSKEMU PROTOKOLU!)
Neveljavno identifikacijsko izkaznico želi imetnik obdržati za spomin(∗): Da
Registrska tablica osebnega avtomobila je vrnjena(∗):

Da

Ne

Ne

Pripombe:
___________________________________________________________________________
Kraj in datum:____________________________________
Podpis vodje predstavništva ali pooblaščene osebe:__________________________________

Žig predstavništva:

Izpolni Diplomatski protokol:

Št. identifikacijske izkaznice:____________________Izkaznica je veljala do:____________

Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05 in 23/06)

Respiratory protective devices
– Classification
Respiratory protective devices EN 134:1998
– Nomenclature of components
Respiratory protective devices
– List of equivalent terms
Respiratory protective devices
– Full face masks –
Requirements, testing, marking

Oprema za varovanje dihal –
Razvrstitev

Oprema za varovanje dihal –
Poimenovanje sestavnih delov

Oprema za varovanje dihal –
Seznam ustreznih izrazov

Oprema za varovanje dihal –
Obrazne maske – Zahteve,
preskušanje, označevanje

Popravek AC:2000 k standardu Corrigendum AC:1999 to
SIST EN 136:1998
EN 136:1998

SIST EN 133:2002

SIST EN 134:1998

SIST EN 135:1999

SIST EN 136:1998

SIST EN 136:1998/
AC:2000

EN 136:1998/
AC:1999

–

13. 6. 1998

4. 6. 1999

13. 6. 1998

10. 8. 2002

4. 6. 1999

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

–

EN 136-10:1992
EN 136:1989

EN 135:1990

EN 134:1990

EN 133:1990

EN 132:1990

Oznaka
nadomeščenega
standarda

–

(31. 7. 1998)

(30. 6. 1999)

(31. 7. 1998)

(10. 8. 2002)

(30. 6. 1999)

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

1

Št.

EN 136:1998

EN 135:1998

EN 133:2001

EN 132:1998

Respiratory protective devices
– Definitions of terms and
pictograms

Oprema za varovanje dihal –
Definicije izrazov in piktogrami

SIST EN 132:1999

Referenčni
standard

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Oznaka standarda

Naslov standarda

katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05 in
23/06)

SEZNAM STANDARDOV,

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 osebni varovalni opremi
(Uradni list RS, št. 29/05 in 23/06)

Na podlagi prvega odstavka 13. člena Pravilnika o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05 in 23/06), objavlja minister za gospodarstvo

Na podlagi prvega odstavka 13. člena Pravilnika o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05 in 23/06), objavlja minister za gospodarstvo

3294.
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EN 142:2002

EN 143:2000

Oprema za varovanje dihal –
Polobrazne in četrtinske maske
– Zahteve, preskušanje,
označevanje

Popravek AC:2000 k standardu Corrigendum AC:1999 to
SIST EN 140:1999
EN 140:1998

Oprema za varovanje dihal –
Respiratory protective devices
Ustniki – Zahteve, preskušanje, – Mouthpiece assemblies –
označevanje
Requirements, testing, marking

Oprema za varovanje dihal –
Filtri za zaščito pred delci –
Zahteve, preskušanje,
označevanje

Dopolnilo A1:2006 k standardu
SIST EN 143:2001

SIST EN 140:1999

SIST EN 140:1999/
AC:2000

SIST EN 142:2002

SIST EN 143:2001

SIST EN 143:2001/
A1:2006

Amendment A1:2006 to
EN 143:2000

EN 143:2000/
A1:2006

EN 138:1994

21. 12. 2006

24. 1. 2001

10. 4. 2003

–

6. 11. 1998

16. 12. 1994

Opomba 3

EN 143:1990

EN 142:1989

–

EN 140:1989

–

(21. 12. 2006)

(24. 1. 2001)

(10. 4. 2003)

–

(31. 3. 1999)

–

(23. 11. 2007)

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

2

75 / 29. 9. 2009

Respiratory protective devices
– Particle filters –
Requirements, testing, marking

Respiratory protective devices EN 140:1998
– Half masks and quarter
masks – Requirements, testing,
marking
EN 140:1998/
AC:1999

Respiratory protective devices
– Fresh air hose breathing
apparatus for use with full face
mask, half mask or mouthpiece
assembly – Requirements,
testing, marking

Oprema za varovanje dihal –
Cevni dihalni aparat za
vdihavanje svežega zraka za
uporabo z obrazno masko,
polobrazno masko ali ustnikom
– Zahteve, preskušanje,
označevanje

SIST EN 138:1996

EN 137:1993

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

23. 11. 2007

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

10190 /

EN 137:2006

Respiratory protective devices
– Self-contained open-circuit
compressed air breathing
apparatus with full face mask –
Requirements, testing, marking

Oprema za varovanje dihal –
Avtonomen dihalni aparat z
odprtim krogom z dovodom
stisnjenega zraka z obrazno
masko – Zahteve, preskušanje,
označevanje

SIST EN 137:2006

Referenčni
standard

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran
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Amendment A2:2005 to
EN 144-1:2000
Respiratory protective devices
– Gas cylinder valves – Part 2:
Outlet connections
Respiratory protective devices
– Gas cylinder valves – Part 3:
Outlet connections for diving
gases Nitrox and oxygen
Respiratory protective devices
– Self-contained closed-circuit
breathing apparatus
compressed oxygen or
compressed oxygen-nitrogen
type – Requirements, testing,
marking
Amendment A1:2000 to
EN 145:1997

Respiratory protective devices EN 148-1:1999
– Threads for facepieces – Part
1: Standard thread connection

Dopolnilo A2:2005 k standardu
SIST EN 144-1:2001

Oprema za varovanje dihal –
Ventili za plinske jeklenke –
2. del: Izhodni priključki

Oprema za varovanje dihal –
Ventili za plinske jeklenke – 3.
del: Izhodni priključki za
potapljaška plina Nitrox in kisik

Oprema za varovanje dihal –
Avtonomni dihalni aparat z
zaprtim krogom z dovodom
stisnjenega kisika ali
stisnjenega kisika in dušika –
Zahteve, preskušanje,
označevanje

Dopolnilo A1:2000 k standardu
SIST EN 145:1998

Oprema za varovanje dihal –
Navoji na maskah – 1. del:
Standardna navojna povezava

SIST EN 144-2:1999

SIST EN 144-3:2003

SIST EN 145:1998

SIST EN 145:1998/
A1:2000

SIST EN 148-1:1999

4. 6. 1999

24. 1. 2001

19. 2. 1998

21. 2. 2004

4. 6. 1999

6. 10. 2005

21. 2. 2004

24. 1. 2001

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

–

–

EN 148-1:1987

Opomba 3

(31. 8. 1999)

(24. 1. 2001)

(28. 2. 1998)

–

(31. 12. 2005)

(21. 2. 2004)

(24. 1. 2001)

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

–

EN 145-2:1992
EN 145:1988

Opomba 3

Opomba 3

EN 144-1:1991

Oznaka
nadomeščenega
standarda

3

Št.

EN 145:1997/
A1:2000

EN 145:1997

EN 144-3:2003

EN 144-2:1998

EN 144-1:2000/
A2:2005

EN 144-1:2000/
A1:2003

SIST EN 144-1:2001/
A2:2005

Amendment A1:2003 to
EN 144-1:2000

Dopolnilo A1:2003 k standardu
SIST EN 144-1:2001

EN 144-1:2000

Referenčni
standard

SIST EN 144-1:2001/
A1:2003

Respiratory protective devices
– Gas cylinder valves – Part 1:
Thread connections for insert
connector

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Oprema za varovanje dihal –
Ventili za plinske jeklenke –
1. del: Navoji za priključke

Naslov standarda

SIST EN 144-1:2001

Oznaka standarda
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19. 4. 2006

EN 166:2001
EN 167:2001
EN 168:2001
EN 169:2002

Personal eye-protection –
Vocabulary
Personal eye-protection –
Specifications

Osebno varovanje oči – Metode Personal eye protection – Nonneoptičnih preskusov
optical test methods

Personal eye-protection –
Ultraviolet filters –
Transmittance requirements
and recommended use

Osebno varovanje oči –
Specifikacije

Osebno varovanje oči – Metode Personal eye-protection –
optičnih preskusov
Optical test methods

Personal eye-protection –
Filters for welding and related
techniques – Transmittance
requirements and
recommended use

Osebno varovanje oči – Slovar

Osebno varovanje oči – Filtri za
varilne in sorodne tehnike –
Zahteve prepustnosti in
priporočena uporaba

Osebno varovanje oči –
Ultravijolični filtri – Zahteve za
prepustnost in priporočena
uporaba

SIST EN 165:2006

SIST EN 166:2002

SIST EN 167:2002

SIST EN 168:2002

SIST EN 169:2003

SIST EN 170:2003

28. 8. 2003

28. 8. 2003

10. 8. 2002

10. 8. 2002

10. 8. 2002

EN 170:1992

EN 169:1992

EN 168:1995

EN 167:1995

EN 166:1995

EN 165:1995

EN 149:1991

EN 148-3:1992

EN 148-2:1987

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(28. 8. 2003)

(28. 8. 2003)

(10. 8. 2002)

(10. 8. 2002)

(10. 8. 2002)

(31. 5. 2006)

(21. 12. 2001)

(31. 8. 1999)

(31. 8. 1999)

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

4
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EN 170:2002

EN 165:2005

21. 12. 2001

Respiratory protective devices EN 149:2001
– Filtering half masks to protect
against particles –
Requirements, testing, marking

Oprema za varovanje dihal –
Polobrazne maske za zaščito
pred delci – Zahteve,
preskušanje, označevanje

SIST EN 149:2001

4. 6. 1999

Respiratory protective devices EN 148-3:1999
– Threads for facepieces – Part
3: Tread connection M 45x3

Oprema za varovanje dihal –
Navoji na maskah – 3. del:
Povezava z navojem M 45x3

4. 6. 1999

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN 148-3:1999

Referenčni
standard

Respiratory protective devices EN 148-2:1999
– Threads for facepieces – Part
2: Centre thread connection

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Št.

Oprema za varovanje dihal –
Navoji na maskah – 2. del:
Povezava s središčnim
navojem

Naslov standarda

10192 /

SIST EN 148-2:1999

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 174:2001
EN 175:1997

EN 207:1998

Amendment A2:2001 to
EN 172:1994
Personal eye-protection – Ski
goggles for downhill skiing

Amendment A1:2002 to
EN 207:1998
Personal eye-protection – Eyeprotectors for adjustment work
on lasers and laser systems
(laser adjustment eyeprotectors)

Osebno varovanje oči –
Smučarska očala

Osebno varovanje – Oprema za Personal protection –
varovanje oči in obraza pri
Equipment for eye and face
varjenju in podobnih postopkih protection during welding and
allied processes
Personal eye-protection –
Filters and eye-protectors
against laser radiation (laser
eye-protectors)

Dopolnilo A2:2001 k standardu
SIST EN 172:1996

Osebno varovanje oči – Filtri in
priprave za zaščito pred
laserskimi žarki

Dopolnilo A1:2003 k standardu
SIST EN 207:1999

Osebno varovanje oči –
Oprema za zaščito oči pri
nastavitvah laserja in laserskih
sistemov

SIST EN 172:1996/
A2:2001

SIST EN 174:2001

SIST EN 175:1998

SIST EN 207:1999

SIST EN 207:1999/
A1:2003

SIST EN 208:1999

Amendment A1:2000 to
EN 172:1994

Dopolnilo A1:2000 k standardu
SIST EN 172:1996

SIST EN 172:1996/
A1:2000

EN 208:1998

21. 11. 1998

28. 8. 2003

21. 11. 1998

19. 2. 1998

21. 12. 2001

10. 8. 2002

4. 7. 2000

15. 5. 1996

10. 4. 2003

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

EN 208:1993

Opomba 3

EN 207:1993

–

EN 174:1996

Opomba 3

Opomba 3

–

EN 171:1992

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(31. 3. 1999)

(28. 8. 2003)

(31. 3. 1999)

–

(21. 12. 2001)

(10. 8. 2002)

(31. 10. 2000)

–

(10. 4. 2003)

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

5

Št.

EN 207:1998/
A1:2002

EN 172:1994/
A2:2001

EN 172:1994/
A1:2000

EN 172:1994

Osebno varovanje oči – Filtri za Personal eye protection –
zaščito pred sončnim bleskom v Sunglare filters for industrial
industriji
use

EN 171:2002

Referenčni
standard

SIST EN 172:1996

Personal eye-protection –
Infrared filters – Transmittance
requirements and
recommended use

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Osebno varovanje oči –
Infrardeči filtri – Zahteve za
prepustnost in priporočena
uporaba

Naslov standarda

SIST EN 171:2002

Oznaka standarda
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EN 341:1992/
AC:1993
EN 342:2004

Respiratory protective devices
– Powered fresh air hose
breathing apparatus
incorporating a hood –
Requirements, testing, marking
Protective clothing – General
requirements
Personal protective equipment
against falls from a height –
Descender devices

Oprema za varovanje dihal –
Kapuca s tlačnim dovodom
svežega zraka – Zahteve,
preskušanje, označevanje

Varovalna obleka – Splošne
zahteve

Osebna varovalna oprema za
zaščito pred padci z višine –
Naprave za spuščanje

Dopolnilo A1:1998 k standardu
SIST EN 341:1996

Popravek AC:1998 k standardu Corrigendum AC:1993 to
SIST EN 341:1996
EN 341:1992

Varovalna obleka – Oblačila in
kompleti za zaščito pred
mrazom

SIST EN 269:1996

SIST EN 340:2004

SIST EN 341:2002

SIST EN 341:1996/
A1:1998

SIST EN 341:1996/
AC:1998

SIST EN 342:2004

EN 341:1992/
A1:1996

EN 341:1992

EN 340:2003

EN 269:1994

EN 250:2000/
A1:2006

6. 10. 2005

–

6. 11. 1998

23. 12. 1993

6. 10. 2005

16. 12. 1994

21. 12. 2006

8. 6. 2000

28. 8. 2003

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

–

Opomba 3

–
–

–

(6. 11. 1998)

–

(6. 10. 2005)

–

(21. 12. 2006)

(19. 7. 2000)

(28. 8. 2003)

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

–

–

EN 340:1993

Opomba 3

EN 250:1993

Opomba 3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

6
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Protective clothing –
Ensembles and garments for
protection against cold

Amendment A1:1996 to
EN 341:1992

Amendment A1:2006 to
EN 250:2000

Dopolnilo A1:2006 k standardu
SIST EN 250:2000

SIST EN 250:2000/
A1:2006

EN 250:2000

Respiratory equipment – opencircuit self-contained
compressed air diving
apparatus – requirements,
testing, marking

Oprema za dihanje –
Potapljaški dihalni aparat z
odprtim krogom na stisnjeni
zrak – Zahteve, preskušanje,
označevanje

SIST EN 250:2000

EN 208:1998/
A1:2002

Referenčni
standard

Amendment A1:2002 to
EN 208:1998

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Št.

Dopolnilo A1:2003 k standardu
SIST EN 208:1999

Naslov standarda
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A1:2003

Oznaka standarda
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10. 8. 2002

EN 348:1992/
AC:1993
EN 352-1:2002

EN 352-3:2002

Popravek AC:1998 k standardu Corrigendum AC:1993 to
SIST EN 348:1996
EN 348:1992
Hearing protectors – General
requirements – Part 1: EarMuffs
Hearing protectors – General
requirements – Part 2: Earplugs
Hearing protectors – General
requirements – Part 3: Earmuffs attached to an industrial
safety helmet

Varovala sluha – Splošne
zahteve – 1. del: Naušniki

Varovala sluha – Splošne
zahteve – 2. del: Ušesni čepi

Varovala sluha – Splošne
zahteve – 3. del: Naušniki za
pritrditev na industrijsko
varnostno čelado

Varovala sluha – Varnostne
Hearing protectors – Safety
EN 352-4:2001
zahteve in preskušanje – 4. del: requirements and testing – Part
Naušniki, prilagodljivi ravni
4: Level-dependent ear-muffs
hrupa

Dopolnilo A1:2006 k standardu
SIST EN 352-4:2001

SIST EN 348:1996/
AC:1998

SIST EN 352-1:2003

SIST EN 352-2:2003

SIST EN 352-3:2003

SIST EN 352-4:2001

SIST EN 352-4:2001/
A1:2006

EN 352-4:2001/
A1:2005

EN 352-2:2002

19. 4. 2006

28. 8. 2003

Opomba 3

–

EN 352-3:1996

EN 352-2:1993

EN 352-1:1993

–

–
28. 8. 2003

–

23. 12. 1993

(30. 4. 2006)

–

(28. 8. 2003)

(28. 8. 2003)

(28. 8. 2003)

–

–

(29. 2. 2008)

–

–
Opomba 3

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

Oznaka
nadomeščenega
standarda

7

Št.

Amendment A1:2005 to
EN 352-4:2001

28. 8. 2003

Protective clothing – Test
EN 348:1992
method: Determination of
behavior of materials on impact
of small splashes of molten
metal

Varovalna obleka – Preskusna
metoda: Ugotavljanje
obnašanja materialov, zadetih z
brizgom staljene kovine

8. 3. 2008

SIST EN 348:1996

EN 343:2003+A1:2007

Protective clothing – Protection
against rain

21. 2. 2004

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Varovalna obleka – Zaščita
pred dežjem

EN 343:2003

Referenčni
standard

SIST EN 343:2003
+A1:2007

Protective clothing – Protection
against rain

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Varovalna obleka – Zaščita
pred dežjem

Naslov standarda

SIST EN 343:2003

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
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10195

28. 1. 2009

Hearing protectors – Safety
EN 352-8:2008
requirements and testing – Part
8: Entertainment audio earmuffs
Personal protective equipment
against falls from a height –
Part 1: Guided type fall
arresters including a rigid
anchor line
Personal protective equipment
against falls from a height –
Part 2: Guided type fall
arresters including a flexible
anchor line
Personal protective equipment
against falls from a height –
Lanyards

Varovala sluha – Varnostne
zahteve in preskušanje – 8. del:
Naušniki za razvedrilni zvočni
signal

Osebna varovalna oprema za
zaščito pred padci z višine –
1. del: Drseče naprave za
zaustavljanje na togem vodilu

Osebna varovalna oprema za
zaščito pred padci z višine –
2. del: Drseče naprave za
zaustavljanje na gibljivem
vodilu

Osebna varovalna oprema za
zaščito pred padci z višine –
Vrvi z zaključno zanko

SIST EN 352-8:2008

SIST EN 353-1:2002

SIST EN 353-2:2002

SIST EN 354:2002

28. 8. 2003

28. 8. 2003

–

–

–

–

–

–

EN 354:1992

EN 353-2:1992

(28. 8. 2003)

(28. 8. 2003)

(28. 8. 2003)

–

–

EN 353-1:1992

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

Oznaka
nadomeščenega
standarda

8
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EN 354:2002

EN 353-2:2002

28. 8. 2003

28. 8. 2003

Varovala sluha – Varnostne
Hearing protectors – Safety
EN 352-7:2002
zahteve in preskušanje – 7. del: requirements and testing – Part
Čepi, prilagodljivi ravni hrupa
7: Level-dependent ear-plugs

SIST EN 352-7:2003

EN 353-1:2002

28. 8. 2003

Hearing protectors – Safety
EN 352-6:2002
requirements and testing – Part
6: Ear-muffs with electrical
audio input

Varovala sluha – Varnostne
zahteve in preskušanje – 6. del:
Naušniki z vhodnim električnim
zvočnim signalom

28. 8. 2003

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN 352-6:2003

Referenčni
standard

Hearing protectors – Safety
EN 352-5:2002
requirements and testing – Part
5: Active noise reduction earmuffs

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Št.

Varovala sluha – Varnostne
zahteve in preskušanje – 5. del:
Naušniki za zmanjšanje
delovnega hrupa

Naslov standarda

10196 /

SIST EN 352-5:2003

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

28. 8. 2003

Personal protective equipment EN 361:2002
against falls from a height - Full
body harnesses

EN 363:2008

EN 364:1992
EN 364:1992/AC:1993

Personal protective equipment
against falls from a height –
Connectors

Osebna varovalna oprema za
zaščito pred padci z višine –
Varovalni pasovi

Osebna varovalna oprema za
zaščito pred padci z višine –
Spojni elementi

Osebna varovalna oprema za
Personal fall protection
zaščito pred padci z višine –
equipment – Personal fall
Sistemi za osebno zaščito pred protection systems
padci z višine

Osebna varovalna oprema za
zaščito pred padci z višine –
Preskusne metode

SIST EN 361:2002

SIST EN 362:2005

SIST EN 363:2008

SIST EN 364:1996

23. 12. 1993

20. 6. 2008

–

EN 363:2002

EN 362:1992

EN 361:1992

EN 360:1992

EN 358:1992

EN 355:1992

Oznaka
nadomeščenega
standarda

–

(31. 8. 2008)

(6. 10.2005)

(28. 8. 2003)

(28. 8. 2003)

(21. 12. 2001)

(28. 8. 2003)

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

9

Št.

Personal protective equipment
against falls from a height –
Test methods

28. 8. 2003

EN 360:2002

Personal protective equipment
against falls from a height –
Retractable type fall arresters

Osebna varovalna oprema za
zaščito pred padci z višine –
Samonavijalna zaustavitvena
naprava

SIST EN 360:2002

6. 10. 2005

21. 12. 2001

Personal protective equipment EN 358:1999
for work positioning and
prevention of falls from a height
– Belts for work positioning and
restraint and work positioning
lanyards

Osebna varovalna oprema za
namestitev pri delu in zaščito
pred padci z višine – Pasovi za
namestitev pri delu, pozicijski
trakovi in zanke

SIST EN 358:2000

EN 362:2004

28. 8. 2003

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

EN 355:2002

Referenčni
standard

Personal protective equipment
against falls from a height –
Energy absorbers

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Osebna varovalna oprema za
zaščito pred padci z višine –
Blažilniki padca

Naslov standarda

SIST EN 355:2002

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
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6. 10. 2005

6. 10. 2005

EN 367:1992

Popravek AC:2000 k standardu Corrigendum AC:1992 to
SIST EN 367:1996
EN 367:1992
Protective gloves against
EN 374-1:2003
chemicals and micro-organisms
– Part 1: Terminology and
performance requirements
Protective gloves against
EN 374-2:2003
chemicals and micro-organisms
– Part 2: Determination of
resistance to penetration
Protective gloves against
EN 374-3:2003
chemicals and micro-organisms
– Part 3: Determination of
resistance to permeation by
chemicals

Varovalna obleka – Zaščita
pred učinki toplote in ognja –
Metoda za določanje prenosa
toplote pri izpostavljenosti
plamenu

Varovalne rokavice za zaščito
pred kemikalijami in
mikroorganizmi – 1. del: Izrazje
in zahteve za izdelavo

Varovalne rokavice za zaščito
pred kemikalijami in
mikroorganizmi – 2. del:
Ugotavljanje odpornosti proti
penetraciji

Varovalne rokavice za zaščito
pred kemikalijami in
mikroorganizmi – 3. del:
Ugotavljanje odpornosti proti
pronicanju kemikalij

SIST EN 367:1996

SIST EN 367:1996/
AC:2000

SIST EN 374-1:2003

SIST EN 374-2:2003

SIST EN 374-3:2003

Protective clothing – Protection
against heat and fire – Method
of determining heat
transmission on exposure to
flame

EN 365:2004/
AC:2006

Popravek AC:2007 k standardu Corrigendum AC:2006 to
SIST EN 365:2005
EN 365:2004

SIST EN 365:2005/
AC:2007

EN 367:1992/
AC:1992

(6. 10. 2005)

(6. 10. 2005)

(6. 10. 2005)

10
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EN 374-3:1994

EN 374-2:1994

EN 374-1:1994

–

–
6. 10. 2005

–

–

23. 12. 1993

–

–

(6. 10. 2005)

–

–

EN 365:1992

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

Št.

6. 10. 2005

Oznaka
nadomeščenega
standarda

10198 /

EN 365:2004

Personal protective equipment
against falls from a height –
General requirements for
instructions for use,
maintenance, periodic
examination, repair, marking
and packaging

Osebna varovalna oprema za
zaščito pred padci z višine –
Splošne zahteve za navodila za
uporabo, vzdrževanje,
periodične preglede, popravilo,
označevanje in pakiranje

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN 365:2005

Referenčni
standard

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Protective clothing for users of EN 381-1:1993
hand-held chainsaws – Part 1:
Test rig for testing resistance to
cutting by a chainsaw

EN 381-3:1996

EN 381-4:1999

Protective clothing for users of
hand-held chain saws – Part 2:
Test methods for leg protectors
Protective clothing for users of
hand-held chain-saws – Part 3:
Test methods for footwear
Protective clothing for users of
hand-held chainsaws – Part 4:
Test methods for chainsaw
protective gloves
Protective clothing for users of EN 381-5:1995
hand-held chain saws – Part 5:
Requirements for leg protectors

Varovalna obleka za
uporabnike ročnih verižnih žag
– 1. del: Oprema za
preskušanje odpornosti proti
urezu z verižno žago

Varovalna obleka za
uporabnike ročnih verižnih žag
– 2. del: Preskusne metode za
ščitnike nog

Varovalna obleka za
uporabnike ročnih verižnih žag
– 3. del: Preskusne metode za
obutev

Varovalna obleka za
uporabnike ročnih verižnih žag
– 4. del: Metode za preskušanje
zaščitnih rokavic za uporabnike
verižnih žag

Varovalna obleka za
uporabnike ročnih verižnih žag
– 5. del: Zahteve za ščitnike
nog

SIST EN 381-1:1996

SIST EN 381-2:1996

SIST EN 381-3:1996

SIST EN 381-4:2000

SIST EN 381-5:1996

EN 381-2:1995

EN 379:2003

Personal eye-protection –
Automatic welding filters

Osebno varovanje oči –
Samozatemnitveni filtri za
varjenje

SIST EN 379:2003

Referenčni
standard

EN 374-3:2003/
AC:2006

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Popravek AC:2006 k standardu Corrigendum AC:2006 to
SIST EN 374-3:2003
EN 374-3:2003

Naslov standarda

SIST EN 374-3:2003/
AC:2006

Oznaka standarda

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

(6. 10. 2005)

–

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

11

Št.

12. 1. 1996

16. 3. 2000

10. 10. 1996

12. 1. 1996

23. 12. 1993

EN 379:1994

–

–
6. 10. 2005

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Uradni list Republike Slovenije
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Protective clothing for users of
hand-held chain saws – Part 9:
Requirements for chain saw
protective gaiters
Protective clothing for users of EN 381-10:2002
hand-held chainsaws – Part 10:
Test method for upper body
protectors
Protective clothing for users of EN 381-11:2002
hand-held chainsaws – Part 11:
Requirements for upper body
protectors
Protective gloves against
mechanical risks

Varovalna obleka za
uporabnike ročnih verižnih žag
– 9. del: Zahteve za zaščitne
dokolenice (gamaše) za
uporabnike verižnih žag

Varovalna obleka za
uporabnike ročnih verižnih žag
– 10. del: Preskusna metoda za
ščitnike zgornjega dela telesa

Varovalna obleka za
uporabnike ročnih verižnih žag
– 11. del: Zahteve za ščitnike
zgornjega dela telesa

Varovalne rokavice za zaščito
pred mehanskimi nevarnostmi

Industrijske zaščitne čelade

Dopolnilo A1:2000 k standardu
SIST EN 397:1996

SIST EN 381-9:1998

SIST EN 381-10:2003

SIST EN 381-11:2003

SIST EN 388:2003

SIST EN 397:1996

SIST EN 397:1996/
A1:2000

Amendment A1:2000 to
EN 397:1995

EN 397:1995/
A1:2000

EN 397:1995

EN 388:2003

24. 1. 2001

12. 1. 1996

6. 10. 2005

28. 8. 2003

28. 8. 2003

18. 10. 1997

18. 10. 1997

–

–

–

–

–

–

Opomba 3

–

(24. 1. 2001)

–

(6. 10. 2005)

–

–

EN 388:1994

–

–
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Industrial safety helmets

EN 381-8:1997

Protective clothing for users of
hand-held chain saws – Part 8:
Test methods for chain saw
protective gaiters

Varovalna obleka za
uporabnike ročnih verižnih žag
– 8. del: Metode za preskušanje
zaščitnih dokolenic (gamaš) za
uporabnike verižnih žag

SIST EN 381-8:1998

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

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

16. 3. 2000

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

10200 /

EN 381-9:1997

EN 381-7:1999

Protective clothing for users of
hand-held chainsaws – Part 7:
Requirements for chainsaw
protective gloves

Varovalna obleka za
uporabnike ročnih verižnih žag
– 7. del: Zahteve za zaščitne
rokavice za uporabnike verižnih
žag

SIST EN 381-7:2000

Referenčni
standard

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 407:2004

EN 420:2003
Opomba 4

Respiratory protective devices
– Valved filtering half masks to
protect against gases or gases
and particles – Requirements,
testing, marking

Oprema za varovanje dihal –
Polobrazna maska z ventili za
varovanje pred plini ali plini in
delci – Zahteve, preskušanje,
označevanje

Varovalne rokavice za zaščito
Protective gloves against
pred toplotnimi tveganji (toplote thermal risks (heat and/or fire)
in/ali ognja)

Varovalne rokavice – Splošne
zahteve in preskusne metode

SIST EN 405:2002

SIST EN 407:2004

SIST EN 420:2003

EN 404:2005

2. 12. 2005

6. 10. 2005

10. 8. 2002

6. 10. 2005

6. 10. 2005

21. 2. 2004

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

EN 420:1994

EN 407:1994

EN 405:1992

EN 404:1993

EN 403:1993

EN 402:1993

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(2. 12. 2005)

(6. 10. 2005)

(10. 8. 2002)

(2. 12. 2005)

(6. 10. 2005)

(21. 2. 2004)

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

Protective gloves – General
requirements and test methods

EN 405:2001

Respiratory protective devices
for self-rescue – Filter selfrescuer from carbon monoxide
with mouthpiece assembly

Oprema za varovanje dihal pri
samoreševanju – Filter z
ustnikom za varovanje pred
ogljikovim monoksidom za
uporabo pri samoreševanju

SIST EN 404:2005

EN 403:2004

Respiratory protective devices
for self-rescue – Filtering
devices with hood for escape
from fire – Requirements,
testing, marking

Oprema za varovanje dihal pri
samoreševanju – Filtracijske
naprave s kapuco za
samoreševanje ob požaru –
Zahteve, preskušanje,
označevanje

SIST EN 403:2004

Referenčni
standard

Respiratory protective devices EN 402:2003
– Lung governed demand selfcontained open-circuit
compressed air breathing
apparatus with full face mask or
mouthpiece assembly for
escape – Requirements,
testing, marking

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Oprema za varovanje dihal Pljučni samoreševalni
avtonomni dihalni aparat z
odprtim krogom in dovodom
stisnjenega zraka z obrazno
masko ali ustnikom - Zahteve,
preskušanje, označevanje

Naslov standarda

SIST EN 402:2003

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
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EN 464:1994

Hearing protectors –
Recommendations for
selection, use, care and
maintenance – Guidance
document
Protective clothing – Protection
against liquid and gaseous
chemicals, including aerosols
and solid particles – Test
method: Determination of leaktightness of gas-tight suits
(Internal pressure test)

Varovala sluha – Priporočila za
izbiro, uporabo, nego in
vzdrževanje – Navodilo

Varovalna obleka za zaščito
pred tekočimi in plinastimi
kemikalijami, vključno z aerosoli
in trdnimi delci – Preskusna
metoda: Določanje
neprepustnosti plinotesnih
oblek (notranji tlačni preskus)

Zaščitna obleka za gasilce –
Protective clothing for
Zahtevane lastnosti za zaščitno firefighters – Performance
obleko pri gašenju požara
requirements for protective
clothing for firefighting

Popravek AC:2006 k standardu Corrigendum AC:2006 to
SIST EN 469:2006
EN 469:2005

Dopolnilo A1:2007 k standardu
SIST EN 469:2006

SIST EN 458:2005

SIST EN 464:1996

SIST EN 469:2006

SIST EN 469:2006/
AC:2006

SIST EN 469:2006/
A1:2007

EN 469:2005/
A1:2006

EN 469:2005/
AC:2006

EN 469:2005

23. 11. 2007

–

19. 4. 2006

16. 12. 1994

6. 10. 2005

20. 6. 2008

Opomba 3

–

EN 469:1995

–

EN 458:1993

EN 443:1997

(23. 11. 2007)

–

(30. 6. 2006)

–

(6. 10. 2005)

(31. 8. 2008)

–

–

16. 12. 1994

–

–

–

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

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU
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Amendment A1:2006 to
EN 469:2005

EN 458:2004

Helmets for fire fighting in
buildings and other structures

Gasilske čelade za gašenje v
stavbah in drugih zgradbah

SIST EN 443:2008

EN 443:2008

EN 421:1994

Protective gloves against
ionizing radiation and
radioactive contamination

Varovalne rokavice za zaščito
pred ionizirnim sevanjem in
radioaktivno kontaminacijo

SIST EN 421:1996

Referenčni
standard

EN 420:2003/
AC:2006

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Št.

Popravek AC:2007 k standardu Corrigendum AC:2006 to
SIST EN 420:2003
EN 420:2003

Naslov standarda

10202 /

SIST EN 420:2003/
AC:2007

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 471:2003+A1:2007

Specification for protective
EN 510:1993
clothing for use where there is a
risk of entanglement with
moving parts
EN 511:2006
EN 530:1994

High-visibility warning clothing
for professional use – Test
methods and requirements

Protective gloves against cold
Abrasion resistance of
protective clothing material –
Test methods

Dobro vidna opozorilna obleka
za poklicno uporabo –
Preskusne metode in zahteve

Opredelitev zahtev za
varovalno obleko, kjer je
nevarnost, da se obleka zaplete
ob gibajoče dele

Rokavice za zaščito pred
mrazom

Material za varovalno obleko,
odporen proti obrabi –
Preskusne metode

Popravek AC:1998 k standardu Corrigendum AC:1995 to
SIST EN 530:1996
EN 530:1994

SIST EN 471:2003
+A1:2008

SIST EN 510:1996

SIST EN 511:2006

SIST EN 530:1996

SIST EN 530:1996/
AC:1998

EN 565:2006

EN 566:2006

Mountaineering equipment –
Tape – Safety requirements
and test methods
Mountaineering equipment –
Slings – Safety requirements
and test methods

Gorniška oprema – Trak –
Varnostne zahteve in
preskusne metode

Gorniška oprema – Zanke –
Varnostne zahteve in
preskusne metode

SIST EN 565:2007

SIST EN 566:2007

EN 564:2006

Mountaineering equipment –
Accessory cord – Safety
requirements and test methods

Gorniška oprema – Pomožna
vrv – Varnostne zahteve in
preskusne metode

SIST EN 564:2007

EN 530:1994/
AC:1995

EN 471:2003

High-visibility warning clothing
for professional use – Test
methods and requirements

Dobro vidna opozorilna obleka
za poklicno uporabo –
Preskusne metode in zahteve

SIST EN 471:2003

Referenčni
standard

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

–

8. 3. 2008

EN 566:1997

EN 565:1997

(8. 3. 2008)

(8. 3. 2008)

(8. 3. 2008)

–

–

(21. 12. 2006)

–

(30. 6. 2008)

(6. 10. 2005)

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

8. 3. 2008

EN 564:1997

–

–
8. 3. 2008

–

EN 511:1994

Opomba 3

EN 471:1994

Oznaka
nadomeščenega
standarda

30. 8. 1995

21. 12. 2006

16. 12. 1994

8. 3. 2008

6. 10. 2005

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Uradni list Republike Slovenije
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EN 568:2007

Mountaineering equipment –
Ice anchors – Safety
requirements and test methods
Mountaineering equipment –
Pitons – Safety requirements
and test methods

Protective gloves for firefighters EN 659:2003+A1:2008
Protective clothing – Protection EN 702:1994
against heat and flame – Test
method: Determination of the
contact heat transmission
through protective clothing or its
materials

Gorniška oprema – Ledni vijaki
– Varnostne zahteve in
preskusne metode

Gorniška oprema – Klini –
Varnostne zahteve in
preskusne metode

Zaščitne rokavice za gasilce

Zaščitne rokavice za gasilce

Varovalna obleka – Zaščita
pred učinki toplote in plamena –
Preskusna metoda: določanje
prenosa toplote ob dotiku skozi
zaščitno obleko ali njene
materiale

Varovanje pred padci z višine – Protection against falls from a
height – Anchor devices –
Sidrišča – Zahteve in
Requirements and testing
preskušanje

SIST EN 568:2008

SIST EN 569:2007

SIST EN 659:2003

SIST EN 659:2003
+A1:2008

SIST EN 702:1996

SIST EN 795:1996

SIST EN 795:1996/
A1:2001

12. 2. 2000

12. 1. 1996

20. 6. 2008

21. 2. 2004

–

–

–

(30. 9. 2008)

(21. 2. 2004)

(8. 3. 2008)

(8. 3. 2008)

–

EN 659:2003

EN 659:1996

EN 569:1997

EN 568:1997

–

–

Dopolnilo A1:2001 k standardu
SIST EN 795:1996

Amendment A1:2000 to
EN 795:1996

EN 795:1996/
A1:2000

24. 1. 2001

Opomba 3

(30. 4. 2001)
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Opozorilo:
Ta objava ne zadeva opreme, opisane v razredih A (konstrukcijsko sidro), C (sidrišča na vodoravnih gibljivih vrveh) in D (sidrišča na vodoravnih togih sidrnih vodilih)
iz odstavkov 3.13.1, 3.13.3, 3.13.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.2 (v zvezi z razredom A1), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 6 (v zvezi z razredi A, C in D),
priloge A (odstavki A.2, A.3, A.5 in A.6), priloge B, in priloge ZA (v zvezi z razredi A, C in D), za katero ne velja domneva o skladnosti z določbami Pravilnika o osebni
varovalni opremi (Uradni list RS, 29/05 in 23/06).

EN 795:1996

Protective gloves for firefighters EN 659:2003

8. 3. 2008

8. 3. 2008

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

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

10. 8. 2002

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

10204 /

EN 569:2007

EN 567:1997

Mountaineering equipment –
Rope clamps – Safety
requirements and test methods

Gorniška oprema – Prižeme –
Varnostne zahteve in
preskusne metode

SIST EN 567:1998

Referenčni
standard

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 892:2004

EN 893:1999

Personal fall protection
equipment – Sit harnesses
Protective clothing –
Mechanical properties – Test
method: Puncture resistance
Mountaineering equipment –
Dynamic mountaineering ropes
– Safety requirements and test
methods
Mountaineering equipment –
Crampons – Safety
requirements and test methods
Protective clothing against
liquid and gaseous chemicals,
including liquid aerosols and
solid particles – Part 1:
Performance requirements for
ventilated and non-ventilated
"gas-tight" (Type 1) and "nongas-tight" (Type 2) chemical
protective suits

Osebna varovalna oprema za
zaščito pred padci z višine –
Sedežni pasovi

Varovalna obleka – Mehanske
lastnosti – Preskusna metoda:
odpornost proti prebadanju

Gorniška oprema – Dinamično
obremenjene gorniške vrvi –
Varnostne zahteve in
preskusne metode

Gorniška oprema – Dereze –
Varnostne zahteve in
preskusne metode

Varovalna obleka pred tekočimi
in plinastimi kemikalijami,
vključno s tekočimi aerosoli in
trdnimi delci – 1. del: Varnostne
zahteve za kemijsko varovalno
obleko z dovodom zraka in
neprezračevano kemijsko
varovalno obleko “neprepustno
za plin” (tip 1) in “prepustno za
plin” (tip 2)

SIST EN 813:2008

SIST EN 863:1996

SIST EN 892:2005

SIST EN 893:2000

SIST EN 943-1:2003

EN 943-1:2002

EN 863:1995

EN 813:2008

EN 812:1997/
A1:2001

Amendment A1:2001 to
EN 812:1997

Dopolnilo A1:2002 k standardu
SIST EN 812:1998

EN 812:1997

Referenčni
standard

SIST EN 812:1998/
A1:2002

Industrial bump caps

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Lahke industrijske čelade za
varovanje pred udarci

Naslov standarda

SIST EN 812:1998

Oznaka standarda

28. 8. 2003

10. 8. 2002

6. 10. 2005

15. 5. 1996

28. 1. 2009

10. 8. 2002

19. 2. 1998

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

–

–

–

(6. 10. 2005)

–

(28. 2. 2009)

–

EN 892:1996

–

EN 813:1997

(10. 8. 2002)

–

–
Opomba 3

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

Oznaka
nadomeščenega
standarda
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Uradni list Republike Slovenije
Št.

75 / 29. 9. 2009 /
Stran

10205

Headforms for use in the testing EN 960:2006
of protective helmets
Helmets for airborne sports

Amendment A2:2006 to
EN 966:1996
Protective clothing against
radioactive contamination –
Part 1: Requirements and test
methods for ventilated
protective clothing against
particulate radioactivate
contamination

Modeli glav za preskušanje
zaščitnih čelad

Čelade za športne aktivnosti v
zraku

Dopolnilo A1:2000 k standardu
SIST EN 966:1996

Dopolnilo A2:2006 k standardu
SIST EN 966:1996

Varovalna obleka pred
radioaktivno kontaminacijo –
1. del: Zahteve in preskusne
metode za varovalno obleko z
dovodom zraka za zaščito pred
onesnaženjem z radioaktivnimi
delci

SIST EN 960:2006

SIST EN 966:1996

SIST EN 966:1996/
A1:2000

SIST EN 966:1996/
A2:2006

SIST EN 1073-1:1998

Amendment A1:2000 to
EN 966:1996

Mountaineering equipment –
Energy absorbing systems for
use in klettersteig (via ferrata)
climbing – Safety requirements
and test methods

Gorniška oprema – Sistemi za
absorpcijo energije pri
zahtevnem varovanem
planinstvu (via ferrata) –
Varnostne zahteve in
preskusne metode

SIST EN 958:2007

6. 11. 1998

21. 12. 2006

4. 7. 2000

10. 10. 1996

21. 12. 2006

8. 3. 2008

Opomba 3

Opomba 3

–

–

EN 960:1994

EN 958:1996

–

(21. 12. 2006)

(30. 9. 2000)

–

(31. 12. 2006)

(8. 3. 2008)

–

–
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EN 1073-1:1998

EN 966:1996/
A2:2006

EN 966:1996/
A1:2000

EN 966:1996

EN 958:2006

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

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

10. 8. 2002

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

10206 /

EN 943-2:2002

Protective clothing against
liquid and gaseous chemicals,
including liquid aerosols and
solid particles – Part 2:
Performance requirements for
"gas-tight" (Type 1) chemical
protective suits for emergency
teams (ET)

Varovalna obleka pred tekočimi
in plinskimi kemikalijami,
vključno s tekočimi aerosoli in
trdnimi delci – 2. del: Varnostne
zahteve za kemijsko varovalno
obleko, “nepropustno za plin”
(tip 1), za reševalne ekipe

SIST EN 943-2:2002

Referenčni
standard

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Amendment A2:2005 to
EN 1080:1997
Protective clothing – Gloves
and arm guards protecting
against cuts and stabs by hand
knives – Part 1: Chain mail
gloves and arm guards

Dopolnilo A1:2006 k standardu
SIST EN 1078:1998

Varovalne čelade za otroke

Dopolnilo A1:2003 k standardu
SIST EN 1080:1998

Dopolnilo A2:2006 k standardu
SIST EN 1080:1998

Varovalna obleka – Rokavice in
ščitniki rok za varovanje pred
urezninami in vbodom ročnega
noža – 1. del: Rokavice,
pletene iz žice in ščitniki rok

SIST EN 1078:1998/
A1:2006

SIST EN 1080:1998

SIST EN 1080:1998/
A1:2003

SIST EN 1080:1998/
A2:2006

SIST EN 1082-1:1998

EN 1078:1997

Amendment A1:2002 to
EN 1080:1997

14. 6. 1997

19. 4. 2006

28. 8. 2003

14. 6. 1997

19. 4. 2006

14. 6. 1997

8. 3. 2008

28. 8. 2003

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Opomba 3

Opomba 3

–

–

–

(30. 6. 2006)

(28. 8. 2003)

–

(30. 6. 2006)

–

–

Opomba 3

(29. 2. 2008)

–

–

EN 1077:1996

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

Oznaka
nadomeščenega
standarda
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Št.

EN 1082-1:1996

EN 1080:1997/
A2:2005

EN 1080:1997/
A1:2002

EN 1080:1997

Helmets for pedal cyclists and
for users of skateboards and
roller skates

Čelade za kolesarje in
uporabnike rolk in kotalk

SIST EN 1078:1998

EN 1077:2007

Impact protection helmets for
young children

Helmets for alpine skiers and
snowboarders

Čelade za alpske smučarje in
deskarje na snegu

SIST EN 1077:2007

EN 1073-2:2002

EN 1078:1997/
A1:2005

Protective clothing against
radioactive contamination –
Part 2: Requirements and test
methods for non-ventilated
protective clothing against
particulate radioactive
contamination

Varovalna obleka pred
radioaktivnostjo – 2. del:
Zahteve in preskusne metode
za neprezračevano varovalno
obleko proti onesnaženju z
radioaktivnimi delci

SIST EN 1073-2:2002

Referenčni
standard

Amendment A1:2005 to
EN 1078:1997

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

75 / 29. 9. 2009 /
Stran

10207

Protective clothing – Gloves
and arm guards protecting
against cuts and stabs by hand
knives – Part 3: Impact cut test
for fabric, leather and other
materials
Deck safety harness and safety EN 1095:1998
line for use on recreational craft
– Safety requirements and test
methods
Respiratory protective devices
– Self-contained open-circuit
compressed air breathing
apparatus incorporating a hood
for escape – Requirements,
testing, marking
Protective clothing –
Electrostatic properties –
Part 1: Test method for
measurement of surface
resistivity

Varovalna obleka – Rokavice in
ščitniki rok za varovanje pred
urezninami in vbodom ročnega
noža – 3. del: Preskus z
urezom za tkanine, usnje in
druge materiale

Varnostni pas in varnostna vrv
za uporabo na plovilu za
rekreacijo – Varnostne zahteve
in preskusne metode

Oprema za varovanje dihal –
Samoreševalni dihalni aparat
na stisnjeni zrak z odprtim
krogotokom in s kapuco –
Zahteve, preskušanje,
označevanje

Varovalna obleka –
Elektrostatične lastnosti –
1. del: Preskusna metoda za
merjenje površinske upornosti

SIST EN 1082-3:2000

SIST EN 1095:1998

SIST EN 1146:2006

SIST EN 1149-1:2006

21. 12. 2006

19. 4. 2006

6. 11. 1998

21. 12. 2001

–

–

EN 1149-1:1995

(31. 12. 2006)

(30. 4. 2006)

–

–

EN 1146:1997

–

–
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EN 1149-1:2006

EN 1146:2005

EN 1082-3:2000

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

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

21. 12. 2001

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

10208 /

EN 1082-2:2000

Protective clothing – Gloves
and arm guards protecting
against cuts and stabs by hand
knives – Part 2: Gloves and
arm guards made of material
other than chain mail

Varovalna obleka – Rokavice in
ščitniki rok za varovanje pred
urezninami in vbodom ročnega
noža – 2. del: Rokavice in
ščitniki rok, ki niso spleteni iz
žice

SIST EN 1082-2:2000

Referenčni
standard

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

10. 8. 2002
13. 6. 1998

Čelade za konjeniške aktivnosti Helmets for equestrian activities EN 1384:1996
EN 1384:1996/
A1:2001

Varovalna obleka – Vidna
Protective clothing – Visibility
obleka za nepoklicno uporabo – clothing for non-professional
Preskusne metode in zahteve
use – Test methods and
requirements

Dopolnilo A1:2002 k standardu
SIST EN 1384:1996

Čelade za kanuiste in športe na Helmets for canoeing and white EN 1385:1997
divjih vodah
water sports

Dopolnilo A1:2005 k standardu
SIST EN 1385:1998

SIST EN 1150:1999

SIST EN 1384:1996

SIST EN 1384:1996/
A1:2002

SIST EN 1385:1998

SIST EN 1385:1998/
A1:2005

Amendment A1:2005 to
EN 1385:1997

EN 1385:1997/
A1:2005

EN 1150:1999

EN 1149-5:2008

6. 10. 2005

14. 6. 1997

4. 6. 1999

20. 6. 2008

–

–

–

–

–

–

Opomba 3

–

–

–

(6. 10. 2005)

–

(10. 8. 2002)

–

–

Opomba 3

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

Oznaka
nadomeščenega
standarda
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Št.

Amendment A1:2001 to
EN 1384:1996

Protective clothing –
Electrostatic properties – Part
5: Material performance and
design requirements

Varovalna obleka –
Elektrostatične lastnosti –
5. del: Zahtevane lastnosti za
materiale in za načrtovanje
oblačil

6. 10. 2005

SIST EN 1149-5:2008

EN 1149-3:2004

Protective clothing –
Electrostatic properties –
Part 3: Test methods for
measurement of charge decay

Varovalna obleka –
Elektrostatične lastnosti –
3. del: Preskusne metode za
merjenje razelektritve

19. 2. 1998

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

SIST EN 1149-3:2004

EN 1149-2:1997

Referenčni
standard

Protective clothing –
Electrostatic properties –
Part 2: Test method for
measurement of the electrical
resistance through a material
(vertical resistance)

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Varovalna obleka –
Elektrostatične lastnosti –
2. del: Preskusna metoda za
merjenje električne upornosti
skozi material (vertikalna
upornost)

Naslov standarda

SIST EN 1149-2:1998

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

75 / 29. 9. 2009 /
Stran

10209

Motorcyclists' protective
clothing against mechanical
impact – Part 1: Requirements
and test methods for impact
protectors
Motorcyclists’ protective
EN 1621-2:2003
clothing against mechanical
impact – Part 2: Motorcyclists’
back protectors – Requirements
and test methods
Personal eye protection – Mesh EN 1731:2006
eye and face protectors
Diving accessories – Buoyancy EN 1809:1997
compensators – Functional and
safety requirements, test
methods

Varovalne obleke za motoriste
pred mehanskimi vplivi –
Zahteve in preskusne metode
za ščitnike pred udarci

Varovalne obleke za motoriste
pred mehanskimi vplivi – 2. del:
Ščitniki hrbta za motoriste –
Zahteve in preskusne metode

Osebna oprema za varovanje
oči – Mrežni ščitniki za oči in
obraz

Potapljaški pripomočki –
Naprave za uravnavanje
plovnosti – Funkcionalne in
varnostne zahteve, preskusne
metode

SIST EN 1621-1:1998

SIST EN 1621-2:2003

SIST EN 1731:2007

SIST EN 1809:1998

EN 1621-1:1997

Personal fall protection
EN 1497:2007
equipment – Rescue harnesses

Osebna oprema za varovanje
pred padci – Reševalni pasovi

SIST EN 1497:2007

EN 1486:2007

Referenčni
standard

Protective clothing for firefighters – Test methods and
requirements for reflective
clothing for specialised firefighting

Naslov standarda v
angleškem jeziku

13. 6. 1998

23. 11. 2007

6. 10. 2005

13. 6. 1998

8. 3. 2008

8. 3. 2008

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

(23. 11. 2007)

–

–

EN 1731:1997

–

(30. 4. 2008)

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

–

EN 1486:1996

Oznaka
nadomeščenega
standarda

22

Št.

Varovalna obleka za gasilce –
Preskusne metode in zahteve
za odsevno obleko za posebne
načine gašenja požarov

Naslov standarda

10210 /

SIST EN 1486:2007

Oznaka standarda

Stran

75 / 29. 9. 2009
Uradni list Republike Slovenije

6. 11. 1998

Personal protective equipment EN 1868:1997
against falls from a height – List
of equivalent terms
Personal protective equipment EN 1891:1998
for the prevention of falls from a
height – Low stretch kernmantel
ropes
Personal eye protection –
Goggles for motorcycle and
moped users

Osebna varovalna oprema za
zaščito pred padci z višine –
Seznam enakovrednih izrazov

Osebna varovalna oprema za
zaščito pred padci z višine –
Oplaščene statične vrvi

Osebno varovanje oči –
Zaščitna očala za voznike in
sovoznike motornih koles in
mopedov

SIST EN 1868:2002

SIST EN 1891:1999

SIST EN 1938:1999

4. 6. 1999

Opomba 3

–

–

–

–

–

–

(31. 3. 2008)

(31. 3. 2006)

–

–

EN 1836:1997

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

Oznaka
nadomeščenega
standarda

23

Št.

EN 1938:1998

18. 10. 1997

Personal eye-equipment –
EN 1836:2005+A1:2007
Sunglasses and sunglare filters
for general use and filters for
direct observation of the sun

Osebna oprema za varovanje
oči – Sončna očala ter sončni
filtri za splošno uporabo in filtri
za neposredno opazovanje
sonca

SIST EN 1836:2005
+A1:2007
8. 3. 2008

2. 12. 2005

Personal eye-equipment –
EN 1836:2005
Sunglasses and sunglare filters
for general use and filters for
direct observation of the sun

Osebna oprema za varovanje
oči – Sončna očala ter sončni
filtri za splošno uporabo in filtri
za neposredno opazovanje
sonca

SIST EN 1836:2005

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

24. 2. 2001

Referenčni
standard

Respiratory protective devices EN 1827:1999
– Half masks without inhalation
valves and with separable filters
to protect against gases or
gases and particles or particles
only – Requirements, testing,
marking

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Oprema za varovanje dihal –
Polobrazna maska brez ventilov
za vdihavanje z oddvojljivimi
filtri za zaščito pred plini ali plini
in delci ali samo delci –
Zahteve, preskušanje,
označevanje

Naslov standarda

SIST EN 1827:1999

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

75 / 29. 9. 2009 /
Stran

10211

Akustika – Varovala sluha –
3. del: Merjenje dušenja
naušnikov pri uporabi akustične
preskusne naprave
(ISO 4869-3:2007)

Akustika – Oprema za
varovanje sluha – 4. del:
Merjenje efektivnih ravni
zvočnega tlaka za varovalne
naušnike glede na razred
zaščite
(ISO/TR 4869-4:1998)

Varovalna obleka – Varovanje
pred kemikalijami –
Ugotavljanje odpornosti
materialov za varovalne obleke
proti prepustnosti tekočin in
plinov
(ISO 6529:2001)

SIST EN ISO 48693:2007

SIST EN ISO 48694:2001

SIST EN ISO
6529:2002

EN ISO 4869-4:2000

EN ISO 6529:2001

Protective clothing – Protection
against chemicals –
Determination of resistance of
protective clothing materials to
permeation by liquids and
gases
(ISO 6529:2001)

EN ISO 4869-3:2007

EN ISO 4869-2:1995/
AC:2007

EN ISO 4869-2:1995

Referenčni
standard

Acoustics – Hearing protectors
– Part 4: Measurement of
effective sound pressure levels
for level-dependent soundrestoration ear-muffs
(ISO/TR 4869-4:1998)

Acoustics – Hearing protectors
– Part 3: Measurement of
insertion loss of ear-muff type
protectors using an acoustic
test fixture
(ISO 4869-3:2007)

Popravek AC:2007 k standardu Corrigendum AC:2007 to
SIST EN ISO 4869-2:1999
EN ISO 4869-2:1995

SIST EN ISO 48692:1999/
AC:2007

Acoustics – Hearing protectors
– Part 2: Estimation of effective
A-weighted sound pressure
levels when hearing protectors
are worn
(ISO 4869-2:1994)

Naslov standarda v
angleškem jeziku

EN 369:1993

–

(6.10. 2005)

–

(8. 3. 2008)
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6. 10. 2005

6. 10. 2005

EN 24869-3:1993

–

–

8. 3. 2008

–

–

15. 5. 1996

–

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

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Št.

Akustika – Oprema za
varovanje sluha – 2. del: Ocena
efektivne A-vrednotene ravni
zvočnega tlaka pri nošenju
osebne varovalne opreme pred
hrupom
(ISO 4869-2:1994)

Naslov standarda

10212 /

SIST EN ISO 48692:1999

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Varovalna obleka – Varovanje
pred tekočimi kemikalijami –
Metoda za preskušanje
odpornosti materialov proti
prepuščanju tekočin
(ISO 6530:2005)

Varovalna obleka – Zaščita
pred toploto in ognjem –
Metoda preskušanja za
vrednotenje materialov in
izdelkov iz teh materialov, ki so
izpostavljeni viru toplotnega
sevanja
(ISO 6942:2002)

Varovalna obleka – Ocenitev
odpornosti materialov proti
obrizgu staljene kovine
(ISO 9185:2007)

Ščitnik glave in obraza za
uporabo pri hokeju na ledu
(ISO 10256:2003)

Mehanične vibracije in udarci –
Vibracije dlan-roka – Metoda za
merjenje in oceno vibracijskih
prenosov z rokavice na dlan
roke
(ISO 10819:1996)

SIST EN ISO
6942:2002

SIST EN ISO
9185:2007

SIST EN ISO
10256:2003

SIST EN ISO
10819:1998

Naslov standarda

SIST EN ISO
6530:2005

Oznaka standarda

EN ISO 10256:2003

EN ISO 9185:2007

EN ISO 6942:2002

EN ISO 6530:2005

Referenčni
standard

3. 12. 1996

6. 10. 2005

8. 3. 2008

28. 8. 2003

6. 10. 2005

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

–

EN 967:1996

EN 373:1993

EN 366:1993

EN 368:1992

Oznaka
nadomeščenega
standarda

–

(6. 10. 2005)

(8. 3. 2008)

(28. 8. 2003)

(6.10. 2005)

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

25

Št.

Mechanical vibration and shock EN ISO 10819:1996
– Hand-arm vibration – Method
for the measurement and
evaluation of the vibration
transmissibility of gloves at the
palm of the hand
(ISO 10819:1996)

Head and face protection for
use in ice hockey
(ISO 10256:2003)

Protective clothing –
Assessment of resistance of
materials to molten metal
splash
(ISO 9185:2007)

Protective clothing – Protection
against heat and fire – Method
of test: Evaluation of materials
and material assemblies when
exposed to a source of radiant
heat
(ISO 6942:2002)

Protective clothing – Protection
against liquid chemicals – Test
method for resistance of
materials to penetration by
liquids
(ISO 6530:2005)

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Uradni list Republike Slovenije
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8. 3. 2008

16. 3. 2000

Popravek AC:2000 k standardu Corrigendum AC:2000 to
SIST EN 12083:1999
EN 12083:1998
Clothing for protection against
EN ISO 12127-2:2007
heat and flame – Determination
of contact heat transmission
through protective clothing or
constituent materials – Part 2:
Test method using contact heat
produced by dropping small
cylinders
(ISO 12127-2:2007)
Mountaineering equipment –
Chocks – Safety requirements
and test methods

Varovalna obleka za zaščito
pred učinki toplote in plamena –
Določanje prenosa toplote ob
dotiku skozi zaščitno obleko ali
materiale – 2. del: Prenos
toplote, ki ga povzroča padajoči
cilinder
(ISO 12127-2:2007)

Gorniška oprema – Zatiči –
Varnostne zahteve in
preskusne metode

SIST EN 12083:1999/
AC:2000

SIST EN ISO 121272:2008

SIST EN 12270:2000

–
–

–

–
–

–

–

–

–

(31. 5. 2009)

(30. 4. 2008)

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

4. 7. 2000

EN 531:1995

EN 470-1:1995

Oznaka
nadomeščenega
standarda

26
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EN 12270:1998

EN 12083:1998/
AC:2000

EN 12083:1998

Respiratory protective devices
– Filters with breathing hoses
(Non-mask mounted filters ) –
Particle filters, gas filters, and
combined filters –
Requirements, testing, marking

Oprema za varovanje dihal –
Filtri z dihalnimi cevmi (filtri, ki
niso pritrjeni na masko) – Filtri
za delce in pline ter kombinirani
filtri – Zahteve, preskušanje,
označevanje

SIST EN 12083:1999

5. 6. 2009

Protective clothing – Clothing to EN ISO 11612:2008
protect against heat and flame
(ISO 11612:2008)

8. 3. 2008

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Varovalna obleka – Obleka za
zaščito pred toploto in
plamenom
(ISO 11612:2008)

EN ISO 11611:2007

Referenčni
standard

SIST EN ISO
11612:2009

Protective clothing for use in
welding and allied processes
(ISO 11611:2007)

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Št.

Varovalna obleka za uporabo
pri varjenju in sorodnih
postopkih
(ISO 11611:2007)

Naslov standarda

10214 /

SIST EN ISO
11611:2007

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Montaineering equipment –
Pulleys – Safety requirements
and test methods

Gorniška oprema – Škripci –
Varnostne zahteve in
preskusne metode

Osebni plavajoči pripomočki –
2. del: Rešilni jopiči, zahteve za
stopnjo 275 – Varnostne
zahteve
(ISO 12402-2:2006)

Osebni plavajoči pripomočki –
3. del: Rešilni jopiči, zahteve za
stopnjo 150 – Varnostne
zahteve
(ISO 12402-3:2006)

Osebni plavajoči pripomočki –
4. del: Rešilni jopiči, zahteve za
stopnjo 100 – Varnostne
zahteve
(ISO 12402-4:2006)

SIST EN 12278:2007

SIST EN ISO 124022:2006

SIST EN ISO 124023:2006

SIST EN ISO 124024:2006

EN 12278:2007

EN 12277:2007

Personal flotation devices –
EN ISO 12402-4:2006
Part 4: Lifejackets, performance
level 100 – Safety requirements
(ISO 12402-4:2006)

–

–

21. 12. 2006

21. 12. 2006

21. 12. 2006

23. 11. 2007

23. 11. 2007

EN 395:1993

EN 396:1993

EN 399:1993

EN 12278:1998

EN 12277:1998

–

–

24. 2. 2001

(31. 3. 2007)

(31. 3. 2007)

(31. 3. 2007)

(30. 11. 2007)

(23. 11. 2007)

–

–

–

16. 3. 2000

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

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

27

Št.

Personal flotation devices –
EN ISO 12402-3:2006
Part 3: Lifejackets, performance
level 150 – Safety requirements
(ISO 12402-3:2006)

Personal flotation devices –
EN ISO 12402-2:2006
Part 2: Lifejackets, performance
level 275 – Safety requirements
(ISO 12402-2:2006)

Mountaineering equipment –
Harnesses – Safety
requirements and test methods

Gorniška oprema – Pasovi –
Varnostne zahteve in
preskusne metode

Popravek AC:2002 k standardu Corrigendum AC:2000 to
SIST EN 12276:2000
EN 12276:1998

SIST EN 12276:2000/
AC:2002

SIST EN 12277:2007

EN 12276:1998

Gorniška oprema – Torna sidra Mountaineering equipment –
(metulji) – Varnostne zahteve in Frictional anchors – Safety
requirements and test methods
preskusne metode

SIST EN 12276:2000

EN 12276:1998/
AC:2000

EN 12275:1998

Referenčni
standard

Mountaineering equipment –
Connectors – Safety
requirements and test methods

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Gorniška oprema – Vponke –
Varnostne zahteve in
preskusne metode

Naslov standarda

SIST EN 12275:2000

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
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Osebni plavajoči pripomočki –
6. del: Rešilni jopiči za posebne
namene in vzgonska pomagala
– Varnostne zahteve in dodatne
preskusne metode
(ISO 12402-6:2006)

Osebna plavalna oprema –
8. del: Dodatki – Varnostne
zahteve in preskusne metode
(ISO 12402-8:2006)

Osebni plavajoči pripomočki –
9. del: Preskusne metode
(ISO 12402-9:2006)

Osebna plavalna oprema –
10. del: Izbira in uporaba
osebne plavalne opreme in
druge primerne opreme
(ISO 12402-10:2006)

Varovalne rokavice za varilce

SIST EN ISO 124026:2006

SIST EN ISO 124028:2006

SIST EN ISO 124029:2006

SIST EN ISO 1240210:2006

SIST EN 12477:2002

Protective gloves for welders

EN 12477:2001

EN ISO 12402-10:2006

EN ISO 12402-9:2006

Personal flotation devices –
Part 9: Test methods
(ISO 12402-9:2006)

10. 8. 2002

2. 8. 2006

21. 12. 2006

2. 8. 2006

21. 12. 2006

–

21. 12. 2006

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

(31. 8. 2006)

–

–

EN 394:1993

–

(31. 3. 2007)

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

–

EN 393:1993

Oznaka
nadomeščenega
standarda

28

75 / 29. 9. 2009

Personal flotation devices –
Part 10: Selection and
application of personal flotation
devices and other relevant
devices
(ISO 12402-10:2006)

EN ISO 12402-8:2006

EN ISO 12402-6:2006

EN ISO 12402-5:2006/
AC:2006

Personal flotation devices –
Part 8: Accessories – Safety
requirements and test methods
(ISO 12402-8:2006)

Personal flotation devices –
Part 6: Special purpose
lifejackets and buoyancy aids –
Safety requirements and
additional test methods
(ISO 12402-6:2006)

Popravek AC:2007 k standardu Corrigendum AC:2006 to
SIST EN ISO 12402-5:2006
EN ISO 12402-5:2006

SIST EN ISO 124025:2006/
AC:2007

Referenčni
standard

Personal flotation devices –
EN ISO 12402-5:2006
Part 5: Buoyancy aids (level 50)
– Safety requirements
(ISO 12402-5:2006)

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Št.

Osebni plavajoči pripomočki –
5. del: Vzgonska pomagala
(stopnja 50) – Varnostne
zahteve
(ISO 12402-5:2006)

Naslov standarda

10216 /

SIST EN ISO 124025:2006

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Diving accessories – Combined EN 12628:1999
buoyancy and rescue devices –
Functional and safety
requirements, test methods

EN 12841:2006

Amendment A1:2002 to
EN 12492:2000
Foot and leg protectors –
EN 12568:1998
Requirements and test methods
for toecaps and metal
penetration resistant inserts

EN 12628:1999/
AC:2000

Alpinistična oprema –
Mountaineering equipment –
Alpinistične čelade – Varnostne Helmets for mountaineers –
zahteve in preskusne metode
Safety requirements and for
test methods

Respiratory protective devices
– Powered filtering devices
incorporating a helmet or a
hood – Requirements, testing,
marking

Ščitniki nog in stopal – Zahteve
in preskusne metode za
zaščitne kapice in kovinske
vložke, odporne proti prediranju

Potapljaški pribor –
Kombinirane naprave za
uravnavanje plovnosti in
reševanje – Funkcijske in
varnostne zahteve, preskusne
metode

Popravek AC:2000 k standardu Corrigendum AC:2000 to
SIST EN 12628:2000
EN 12628:1999
Personal fall protection
equipment – Rope access
systems – Rope adjustment
devices

Dopolnilo A1:2003 k standardu
SIST EN 12492:2000

Osebna oprema za varovanje
pred padci z višine – Vrvni
dostopni sistemi – Naprave za
nastavitev vrvi

Oprema za varovanje dihal –
Zaščitna čelada ali kapuca s
tlačno filtracijo zraka – Zahteve,
preskušanje, označevanje

SIST EN 12492:2000/
A1:2003

SIST EN 12568:1999

SIST EN 12628:2000

SIST EN 12628:2000/
AC:2000

SIST EN 12841:2006

SIST EN 12941:1999

–

–

4. 6. 1999

21. 12. 2006

(4. 6. 1999)

–

–

–

EN 146:1991

–

6. 11. 1998

–

(28. 8. 2003)

–

4. 7. 2000

–

(31. 12. 2005)

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

–

Opomba 3

Opomba 3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

–

28. 8. 2003

21. 12. 2001

6. 10. 2005

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

29

Št.

EN 12941:1998

EN 12492:2000/
A1:2002

EN 12492:2000

EN 12477:2001/
A1:2005

SIST EN 12492:2000

Amendment A1:2005 to
EN 12477:2001

Dopolnilo A1:2005 k standardu
SIST EN 12477:2002

Referenčni
standard

SIST EN 12477:2002/
A1:2005

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
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5. 6. 2009
6. 10. 2005

Respiratory protective devices EN 12942:1998
– Power assisted filtering
devices incorporating full face
masks, half masks or quarter
masks – Requirements, testing,
marking

EN 12942:1998/
A2:2008

Amendment A2:2008 to
EN 12941:1998

Amendment A2:2008 to
EN 12942:1998
Protective clothing against
EN 13034:2005
liquid chemicals – Performance
requirements for chemical
protective clothing offering
limited protective performance
against liquid chemicals (Type
6 and Type PB [6] equipment)
Protective clothing – Shin
guards for association football
players – Requirements and
test methods
Protective helmets – Test
methods – Part 1: Conditions
and conditioning

Dopolnilo A2:2009 k standardu
SIST EN 12941:1999

Oprema za varovanje dihal –
Zaščitna obrazna, polobrazna
ali četrtinska maska s tlačno
filtracijo zraka – Zahteve,
preskušanje, označevanje

Dopolnilo A1:2003 k standardu
SIST EN 12942:1999

Dopolnilo A2:2009 k standardu
SIST EN 12942:1999

Varovalna obleka pred učinki
tekočih kemikalij – Zahteve za
izdelavo oblačil za zaščito pred
kemikalijami, ki nudijo omejeno
zaščito pred tekočimi
kemikalijami (oprema tipa 6 in
tipa PB [6])

Varovalna obleka – Ščitniki
goleni za nogometaše
nogometnih zvez – Zahteve in
preskusne metode

SIST EN 12942:1999

SIST EN 12942:1999/
A1:2003

SIST EN 12942:1999/
A2:2009

SIST EN 13034:2005

SIST EN 13061:2002

SIST EN 13087-1:2000 Varovalne čelade – Preskusne
metode – 1. del: Pogoji in
predpriprava

Amendment A1:2002 to
EN 12942:1998

EN 13087-1:2000

10. 8. 2002

10. 8. 2002

28. 8. 2003

4. 6. 1999

5. 6. 2009

Opomba 3

Opomba 3

–

–

–

–

–

(31. 5. 2009)

(28. 8. 2003)

(4. 6. 1999)

(31. 5. 2009)

(6. 10. 2005)

–

EN 147:1991

Opomba 3

Opomba 3

30
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EN 13061:2001

EN 12942:1998/
A1:2002

EN 12941:1998/
A2:2008

6. 10. 2005

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

Št.

EN 12941:1998/
A1:2003

Oznaka
nadomeščenega
standarda

10218 /

Amendment A1:2003 to
EN 12941:1998

SIST EN 12941:1999/
A2:2009

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Dopolnilo A1:2004 k standardu
SIST EN 12941:1999

Referenčni
standard

SIST EN 12941:1999/
A1:2004

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Dopolnilo A1:2002 k standardu
SIST EN 13087-1:2000

Naslov standarda

Amendment A1:2001 to
EN 13087-3:2000

Protective helmets – Test
methods – Part 5: Retention
system strength
Protective helmets – Test
methods – Part 6: Field of
vision
Amendment A1:2001 to
EN 13087-6:2000

SIST EN 13087-5:2001 Varovalne čelade – Preskusne
metode – 5. del: Čvrstost
zadrževalnega sistema

SIST EN 13087-6:2000 Varovalne čelade – Preskusne
metode – 6. del: Vidno polje

SIST EN 13087-6:
2000/
A1:2002

EN 13087-6:2000/
A1:2001

EN 13087-6:2000

EN 13087-5:2000

EN 13087-4:2000

EN 13087-3:2000/
A1:2001

EN 13087-3:2000

EN 13087-2:2000/
A1:2001

EN 13087-2:2000

EN 13087-1:2000/
A1:2001

Referenčni
standard

10. 8. 2002

10. 8. 2002

24. 2. 2001

21. 12. 2001

10. 8. 2002

10. 8. 2002

10. 8. 2002

10. 8. 2002

10. 8. 2002

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

–

–

–

–

(10. 8. 2002)

–

(10. 8. 2002)

–

(10. 8. 2002)

–

(10. 8. 2002)

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

–

–

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

31

Št.

Dopolnilo A1:2002 k standardu
SIST EN 13087-6:2000

Protective helmets – Test
methods – Part 4: Retention
system effectiveness

SIST EN 13087-4:2001 Varovalne čelade – Preskusne
metode – 4. del: Učinkovitost
zadrževalnega sistema

Dopolnilo A1:2002 k standardu
SIST EN 13087-3:2000

SIST EN 13087-3:
2000/
A1:2002

Amendment A1:2001 to
EN 13087-2:2000
Protective helmets – Test
methods – Part 3: Resistance
to penetration

Dopolnilo A1:2002 k standardu
SIST EN 13087-2:2000

Protective helmets – Test
methods – Part 2: Shock
absorption

Amendment A1:2001 to
EN 13087-1:2000

Naslov standarda v
angleškem jeziku

SIST EN 13087-3:2000 Varovalne čelade – Preskusne
metode – 3. del: Odpornost
proti prediranju

SIST EN 13087-2:
2000/
A1:2002

SIST EN 13087-2:2000 Varovalne čelade – Preskusne
metode – 2. del: Absorpcija
udarca

SIST EN 13087-1:
2000/
A1:2002

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
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Naslov standarda

Amendment A1:2005 to
EN 13087-8:2000
Protective helmets – Test
methods – Part 10: Resistance
to radiant heat
Buoyant aids for swimming
instruction – Part 1: Safety
requirements and test methods
for buoyant aids to be worn
Buoyant aids for swimming
instruction – Part 1: Safety
requirements and test methods
for buoyant aids to be worn

Dopolnilo A1:2005 k standardu
SIST EN 13087-8:2001

Varovalne čelade – Preskusne
metode – 10. del: Odpornost
proti žareči vročini

SIST EN 13087-8:
2001/
A1:2005

SIST EN 13087-10:
2001

SIST EN 13138-1:2003 Plavajoči pripomočki za učenje
plavanja – 1. del: Varnostne
zahteve in preskusne metode
za plavajoče pripomočke, ki se
oblečejo

SIST EN 13138-1:2008 Plavajoči pripomočki za učenje
plavanja – 1. del: Varnostne
zahteve in preskusne metode
za plavajoče pripomočke, ki se
oblečejo

SIST EN 13158:2000

Protective clothing – Protective EN 13158:2000
jackets, body and shoulder
protectors for horse riders –
Requirements and test methods

EN 13138-1:2008

EN 13138-1:2003

EN 13087-10:2000

24. 2. 2001

5. 6. 2009

6. 10. 2005

21. 12. 2001

6. 10. 2005

21. 12. 2001

10. 8. 2002

10. 8. 2002

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

(28. 5. 2009)

–

(6. 10. 2005)

–

–

EN 13138-1:2003

Opomba 3

–

(10. 8. 2002)

–

–

Opomba 3

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

Oznaka
nadomeščenega
standarda

32
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Varovalna obleka – Varovalni
jopiči, ščitniki telesa in ramen
za jahače konj – Zahteve in
preskusne metode

EN 13087-8:2000

Protective helmets – Test
methods – Part 8: Electrical
properties

SIST EN 13087-8:2001 Varovalne čelade – Preskusne
metode – 8. del: Električne
lastnosti
EN 13087-8:2000/
A1:2005

EN 13087-7:2000/
A1:2001

Amendment A1:2001 to
EN 13087-7:2000

SIST EN 13087-7:
2001/
A1:2002

Dopolnilo A1:2002 k standardu
SIST EN 13087-7:2001

EN 13087-7:2000

Referenčni
standard

Št.

Protective helmets – Test
methods – Part 7: Flame
resistance

Naslov standarda v
angleškem jeziku

10220 /

SIST EN 13087-7:2001 Varovalne čelade – Preskusne
metode – 7. del: Odpornost
proti plamenu

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Referenčni
standard

EN 13274-2:2001

Respiratory protective devices
– Methods of test – Part 2:
Practical performance tests
Respiratory protective devices
– Methods of test – Part 3:
Determination of breathing
resistance
Respiratory protective devices
– Methods of test – Part 4:
Flame tests
Respiratory protective devices
– Methods of test – Part 5:
Climatic conditions
Respiratory protective devices EN 13274-6:2001
– Methods of test – Part 6:
Determination of carbon dioxide
content of the inhalation air

SIST EN 13274-2:2001 Oprema za varovanje dihal –
Metode preskušanja – 2. del:
Praktični preskusi delovanja

SIST EN 13274-3:2002 Oprema za varovanje dihal –
Metode preskušanja – 3. del:
Ugotavljanje dihalne upornosti

SIST EN 13274-4:2001 Oprema za varovanje dihal –
Metode preskušanja – 4. del:
Preskusi s plamenom

SIST EN 13274-5:2001 Oprema za varovanje dihal –
Metode preskušanja – 5. del:
Klimatski pogoji

SIST EN 13274-6:2002 Oprema za varovanje dihal –
Metode preskušanja – 6. del:
Določevanje ogljikovega
dioksida v vdihanem zraku

EN 13274-5:2001

EN 13274-4:2001

EN 13274-3:2001

EN 13274-1:2001

Personal eye-protection – Eye EN 13178:2000
protectors for snowmobile users

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Respiratory protective devices
– Methods of test – Part 1:
Determination of inward
leakage and total inward
leakage

Osebno varovanje oči –
Oprema za zaščito oči za
uporabnike motornih snežnih
sani

Naslov standarda

SIST EN 13274-1:2001 Oprema za varovanje dihal –
Metode preskušanja – 1. del:
Ugotavljanje prepuščanja v
notranjost in celotnega
prepuščanja v notranjost

SIST EN 13178:2000

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

–

–

–

–

–

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

–

–

–

–

–

–

–
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Št.

10. 8. 2002

21. 12. 2001

10. 8. 2002

10. 8. 2002

21. 12. 2001

21. 12. 2001

21. 12. 2001

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU
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24. 2. 2001

Protective equipment for martial EN 13277-2:2000
arts – Part 2: Additional
requirements and test methods
for instep protectors, shin
protectors and forearm
protectors
Protective equipment for martial EN 13277-3:2000
arts – Part 3: Additional
requirements and test methods
for trunk protectors
Amendment A1:2007 to
EN 13277-3:2000

SIST EN 13277-2:2001 Varovalna oprema za borilne
športe – 2. del: Dodatne
zahteve in preskusne metode
za ščitnike za nart, ščitnike
golen in ščitnike za podlaket

SIST EN 13277-3:2001 Varovalna oprema za borilne
športe – 3. del: Dodatne
zahteve in preskusne metode
za ščitnike trupa

SIST EN 13277-3:
2001/
A1:2007

SIST EN 13277-4:2002 Varovalna oprema za borilne
športe – 4. del: Dodatne
zahteve in preskusne metode
za varovala glave

Protective equipment for martial EN 13277-4:2001
arts – Part 4: Additional
requirements and test methods
for head protectors

EN 13277-3:2000/
A1:2007

10. 8. 2002

23. 11. 2007

24. 2. 2001

Opomba 3

–

–

–

–

–

–

–

–

(31. 12. 2007)

–

(31. 7. 2008)

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

–

EN 13274-7:2002

Oznaka
nadomeščenega
standarda

34
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Dopolnilo A1:2007 k standardu
SIST EN 13277-3:2001

24. 2. 2001

Protective equipment for martial EN 13277-1:2000
arts – Part 1: General
requirements and test methods

28. 8. 2003

SIST EN 13277-1:2001 Varovalna oprema za borilne
športe – 1. del: Splošne
zahteve in preskusne metode

EN 13274-8:2002

20. 6. 2008

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Respiratory protective devices
– Methods of test – Part 8:
Determination of dolomite dust
clogging

EN 13274-7:2008

Referenčni
standard

SIST EN 13274-8:2003 Oprema za varovanje dihal –
Metode preskušanja – 8. del:
Ugotavljanje lepljivosti
dolomitnega prahu

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Št.

Respiratory protective devices
– Methods of test – Part 7:
Determination of particle filter
penetration

Naslov standarda

10222 /

SIST EN 13274-7:2008 Oprema za varovanje dihal –
Metode preskušanja – 7. del:
Ugotavljanje penetracije delcev
v filter

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

10. 8. 2002
28. 8. 2003

EN ISO 13287:2007

EN 13356:2001

EN 13484:2001

Personal protective equipment
– Footwear – Test method for
slip resistance
(ISO 13287:2006)
Visibility accessories for nonprofessional use – Test
methods and requirements
Helmets for users of luges
Protective clothing - Hand, arm, EN 13546:2002
chest, abdomen, leg, foot and
genital protectors for field
hockey goal keepers, and shin
protectors for field players Requirements and test methods

Osebna varovalna oprema –
Obutev – Preskusna metoda za
ugotavljanje upornosti zdrsa
(ISO 13287:2006)

Opozorilni vidni pripomočki za
nepoklicno uporabo –
Preskusne metode in zahteve

Čelade za uporabnike sani

Varovalna obleka – Varovala
dlani, rok, prsnega koša,
trebuha, nog, stopal in spolovil
za vratarje pri hokeju na travi in
ščitniki goleni za igralce hokeja
na travi – Zahteve in preskusne
metode

SIST EN ISO 13287:
2007

SIST EN 13356:2001

SIST EN 13484:2002

SIST EN 13546:2002

21. 12. 2001

8. 3. 2008

21. 2. 2004

10. 8. 2002

23. 11. 2007

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Protective equipment for martial EN 13277-6:2003
arts – Part 6: Additional
requirements and test methods
for breast protectors for females

EN 13277-4:2001/
A1:2007

Referenčni
standard

SIST EN 13277-6:2003 Varovalna oprema za borilne
športe – 6. del: Dodatne
zahteve in preskusne metode
za ščitnike za ženske prsi

Amendment A1:2007 to
EN 13277-4:2001

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Protective equipment for martial EN 13277-5:2002
arts – Part 5: Additional
requirements and test methods
for genital protectors and
abdominal protectors

Dopolnilo A1:2007 k standardu
SIST EN 13277-4:2002

Naslov standarda

SIST EN 13277-5:2002 Varovalna oprema za borilne
športe – 5. del: Dodatne
zahteve in preskusne metode
za varovala spolovil in trebuha

SIST EN 13277-4:
2002/
A1:2007

Oznaka standarda

–

–
–

–

–
–

–

–

(30. 4. 2008)

–

–

(31. 12. 2007)

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

EN 13287:2004

Opomba 3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

35

Uradni list Republike Slovenije
Št.

75 / 29. 9. 2009 /
Stran

10223

Protective clothing for
EN 13595-2:2002
professional motorcycle riders –
Jackets, trousers and one-piece
or divided suits – Part 2: Test
method for determination of
impact abrasion resistance

SIST EN 13595-2:2003 Varovalna obleka za poklicne
voznike motornih koles – Jopiči,
hlače in enodelne ali večdelne
obleke – 2. del: Preskusna
metoda za ugotavljanje
odpornosti proti obrabi

28. 8. 2003

Protective gloves for
EN 13594:2002
professional motorcycle riders –
Requirements and test methods

Varovalna obleka za poklicne
voznike motornih koles –
Zahteve in preskusne metode

SIST EN 13594:2002

Protective clothing for
EN 13595-1:2002
professional motorcycle riders –
Jackets, trousers and one piece
or divided suits – Part 1:
General requirements

23. 11. 2007

EN 13567:2002
+A1:2007

Protective clothing – Hand,
arm, chest, abdomen, leg,
genital and face protectors for
fencers – Requirements and
test methods

Varovalna obleka – Varovala
dlani, rok, prsnega koša,
trebuha, nog, spolovil in obraza
sabljačev – Zahteve in
preskusne metode

SIST EN 13567:2002
+A1:2007

SIST EN 13595-1:2002 Varovalna obleka za poklicne
voznike motornih koles – Jopiči,
hlače in enodelne ali večdelne
obleke – 1. del: Splošne
zahteve

28 . 8. 2003

EN 13567:2002

Protective clothing – Hand,
arm, chest, abdomen, leg,
genital and face protectors for
fencers – Requirements and
test methods

Varovalna obleka – Varovala
dlani, rok, prsnega koša,
trebuha, nog, spolovil in obraza
sabljačev – Zahteve in
preskusne metode

SIST EN 13567:2002

–

–

–

–

–

–

(31. 12. 2007)

–

36
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28. 8. 2003

28. 8. 2003

Opomba 3

–

(31. 12. 2007)

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

Št.

Opomba 3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

10224 /

23. 11. 2007

Protective clothing – Hand,
EN 13546:2002
arm, chest, abdomen, leg, foot +A1:2007
and genital protectors for field
hockey goal keepers, and shin
protectors for field players –
Requirements and test methods

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Varovalna obleka – Varovala
dlani, rok, prsnega koša,
trebuha, nog, stopal in spolovil
za vratarje pri hokeju na travi in
ščitniki goleni za igralce hokeja
na travi – Zahteve in preskusne
metode

Referenčni
standard

SIST EN 13546:2002
+A1:2007

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Protective helmets for drivers
and passengers of
snowmobiles and bobsleighs
Respiratory protective devices
– Self-contained closed-circuit
breathing apparatus for escape
– Requirements, testing,
marking

Varovalne čelade za voznike in
potnike motornih snežnih sani
in bobov

Oprema za varovanje dihal –
Samoreševalni avtonomni
dihalni aparat z zaprtim krogom
– Zahteve, preskušanje,
označevanje

SIST EN 13781:2002

SIST EN 13794:2003

EN 13819-1:2002

EN 13819-2:2002

SIST EN 13819-2:2003 Varovala sluha – Preskušanje – Hearing protectors – Testing –
2. del: Akustične preskusne
Part 2: Acoustic test methods
metode

28. 8. 2003

28. 8. 2003

28. 8. 2003

10. 8. 2002

28. 8. 2003

28. 8. 2003

28. 8. 2003

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

(28. 8. 2003)

–

–

EN 1061:1996
EN 400:1993
EN 401:1993

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

Oznaka
nadomeščenega
standarda

37

Št.

SIST EN 13819-1:2003 Varovala sluha – Preskušanje – Hearing protectors – Testing –
1. del: Fizikalne preskusne
Part 1: Physical test methods
metode

EN 13794:2002

EN 13781:2001

Protective footwear for
EN 13634:2002
professional motorcycle riders –
Requirements and test methods

Varovalna obutev za poklicne
voznike motornih koles –
Zahteve in preskusne metode

SIST EN 13634:2002

Protective clothing for
EN 13595-4:2002
professional motorcycle riders –
Jackets, trousers and one-piece
or divided suits – Part 4: Test
method for determination of
impact cut resistance

Referenčni
standard

SIST EN 13595-4:2002 Varovalna obleka za poklicne
voznike motornih koles – Jopiči,
hlače in enodelne ali večdelne
obleke – 4. del: Preskusna
metoda za ugotavljanje
odpornosti proti urezu

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Protective clothing for
EN 13595-3:2002
professional motorcycle riders –
Jackets, trousers and one-piece
or divided suits – Part 3: Test
method for determination of
burst strength

Naslov standarda

SIST EN 13595-3:2002 Varovalna obleka za poklicne
voznike motornih koles – Jopiči,
hlače in enodelne ali večdelne
obleke – 3. del: Preskusna
metoda za ugotavljanje
razpočne trdnosti

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

75 / 29. 9. 2009 /
Stran

10225

Footwear protecting against
chemicals – Part 3:
Requirements for footwear
highly resistant to chemicals
under laboratory conditions

SIST EN 13832-3:2006 Obutev za varovanje pred
kemikalijami – 3. del: Zahteve
za obutev, zelo odporno proti
kemikalijam pri laboratorijskih
razmerah

Personal protective equipment
– Ergonomic principles
Respiratory equipment – Open- EN 13949:2003
circuit self-contained diving
apparatus for use with
compressed Nitrox and oxygen
– Requirements, testing,
marking

Osebna varovalna oprema –
Ergonomska načela

Oprema za dihanje –
Avtonomni dihalni potapljaški
aparati s stisnjenim Nitroxom in
kisikom – Zahteve,
preskušanje, označevanje

SIST EN 13921:2007

SIST EN 13949:2003

EN 13921:2007

Protective clothing for
EN 13911:2004
firefighters – Requirements and
test methods for fire hoods for
firefighters

Zaščitna obleka za gasilce Zahteve in preskusne metode
za zaščitne kapuce za gasilce

SIST EN 13911:2004

EN 13832-3:2006

EN 13832-2:2006

Footwear protecting against
chemicals – Part 2:
Requirements for footwear
resistant to chemicals under
laboratory conditions

SIST EN 13832-2:2006 Obutev za varovanje pred
kemikalijami – 2. del: Zahteve
za obutev, odporno proti
kemikalijam pri laboratorijskih
razmerah

Referenčni
standard

EN 13832-1:2006

Naslov standarda v
angleškem jeziku

21. 2. 2004

23. 11. 2007

6. 10. 2005

21. 12. 2006

21. 12. 2006

21. 12. 2006

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU
Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1
–

–

–

–

–
–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

–

–

–

–

–
–

38

Št.

Footwear protecting against
chemicals – Part 1:
Terminology and test methods

Naslov standarda

10226 /

SIST EN 13832-1:2006 Obutev za varovanje pred
kemikalijami – 1. del: Izrazje in
preskusne metode

Oznaka standarda

Stran

75 / 29. 9. 2009
Uradni list Republike Slovenije

Varovalna obleka – Mehanske
lastnosti – Ugotavljanje
odpornosti proti urezu z ostrimi
predmeti
(ISO 13997:1999)

Popravek AC:2001 k standardu Corrigendum AC:2000 to
SIST EN ISO 13997:2000
EN ISO 13997:1999

SIST EN ISO 13997:
2000

SIST EN ISO 13997:
2000/
AC:2001

–

–

–

–

–

–

–

4. 7. 2000

–

6. 10. 2005

6. 10. 2005

–

–

–

6. 10. 2005

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

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

39

Št.

EN ISO 13997:1999/
AC:2000

EN ISO 13997:1999

Protective clothing –
EN ISO 13995:2000
Mechanical properties – Test
method for the determination of
the resistance to puncture and
dynamic tearing of materials
(ISO 13995:2000)

Varovalna obleka – Mehanske
lastnosti – Preskusna metoda
za ugotavljanje odpornosti proti
prebadanju in dinamičnemu
trganju materiala
(ISO 13995:2000)

SIST EN ISO 13995:
2001

Protective clothing –
Mechanical properties –
Determination of resistance to
cutting by sharp objects
(ISO 13997:1999)

Protective clothing for use
EN ISO 13982-2:2004
against solid particulates – Part
2: Test method of determination
of inward leakage of aerosols of
fine particles into suits
(ISO 13982-2:2004)

Referenčni
standard

SIST EN ISO 13982-2: Varovalna obleka za varovanje
2005
pred trdnimi delci – 2. del:
Preskusna metoda za
ugotavljanje prepuščanja
aerosolov drobnih delcev v
obleko
(ISO 13982-2:2004)

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Protective clothing for use
EN ISO 13982-1:2004
against solid particulates – Part
1: Performance requirements
for chemical protective clothing
providing protection to the full
body against airborne solid
particulates (type 5 clothing)
(ISO 13982-1:2004)

Naslov standarda

SIST EN ISO 13982-1: Varovalna obleka za varovanje
2005
pred trdnimi delci – 1. del:
Zahteve za varovalno obleko, ki
varuje pred kemikalijami in
zagotavlja zaščito celega telesa
pred trdnimi delci v zraku
(oblačilo tipa 5)
(ISO 13982-1:2004)

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

75 / 29. 9. 2009 /
Stran

10227

High performance industrial
helmets
Protective clothing – Garments
for protection against cool
environments
Protective clothing – Protection EN ISO 14116:2008
against heat and flame –
Limited flame spread materials,
material assemblies and
clothing
(ISO 14116:2008)
Protective clothing - Wrist,
EN 14120:2003
palm, knee and elbow
protectors for users of roller
sports equipment Requirements and test methods

Industrijske čelade z visoko
stopnjo zaščite

Varovalna obleka – Oblačila za
zaščito v hladnih okoljih

Varovalna obleka – Zaščita
pred učinki toplote in plamena –
Materiali, kombinacije
materialov in oblačila z
omejeno stopnjo gorljivosti
(ISO 14116:2008)

Varovalna obleka – Ščitniki
zapestja, dlani, kolena in
komolca za uporabnike opreme
za športe na koleščkih –
Zahteve in preskusne metode

SIST EN 14052:2006

SIST EN 14058:2004

SIST EN ISO
14116:2008

SIST EN 14120:2003

EN 14058:2004

EN 14052:2005

Stone shields for off-road
EN 14021:2003
motorcycling suited to protect
riders against stones and debris
– Requirements and test
methods

Obojestranski ščitnik trupa
motociklistov pred kamnito
podlago in drobci, primeren za
vožnjo po brezpotju – Zahteve
in preskusne metode

SIST EN 14021:2004

EN ISO 13998:2003

Referenčni
standard

Protective clothing – Aprons,
trousers and vests protecting
against cuts and stabs by hand
knives
(ISO 13998:2003)

Naslov standarda v
angleškem jeziku

–

–

–

–

(28. 1. 2009)

–

–

EN 533:1997

–

(28. 8. 2003)

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

–

EN 412:1993

Oznaka
nadomeščenega
standarda

40
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21. 2. 2004

28. 1. 2009

6. 10. 2005

19. 4. 2006

6. 10. 2005

28. 8. 2003

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Št.

Varovalna obleka – Varovalni
predpasniki, hlače in telovniki
za varovanje pred urezninami in
vbodi ročnega noža
(ISO 13998:2003)

Naslov standarda

10228 /

SIST EN ISO 13998:
2003

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Protective clothing – Wrist,
EN 14120:2003
palm, knee and elbow
+A1:2007
protectors for users of roller
sports equipment –
Requirements and test methods
Protective clothing –
EN 14126:2003
Performance requirements and
tests methods for protective
clothing against infective agents
EN 14143:2003

EN 14225-1:2005

EN 14225-4:2005

Diving suits – Part 1: Wet suits
–Requirements and test
methods
Diving suits – Part 2: Dry suits – EN 14225-2:2005
Requirements and test methods
EN 14225-3:2005

Respiratory equipment – Selfcontained re-breathing diving
apparatus

Diving suits – Part 3: Actively
heated or cooled suits
(systems) – Requirements and
test methods
Diving suits – Part 4: One
atmosphere suits (ADS) –
Human factors requirements
and test methods

Varovalna obleka – Ščitniki
zapestja, dlani, kolena in
komolca za uporabnike opreme
za športe na koleščkih –
Zahteve in preskusne metode

Varovalna obleka – Zahteve za
izdelavo in preskusne metode
za varovalno obleko proti
povzročiteljem infekcije

Oprema za dihala –
Samoreševalni dihalni
potapljaški aparati

SIST EN 14126:2003

SIST EN 14143:2003

SIST EN 14225-1:2005 Potapljaške obleke – 1. del:
Mokre obleke – Zahteve in
preskusne metode

SIST EN 14225-2:2005 Potapljaške obleke – 2. del:
Suhe obleke – Zahteve in
preskusne metode

SIST EN 14225-3:2005 Potapljaške obleke – 3. del:
Aktivno segrevane ali hlajene
obleke (sistemi) – Zahteve in
preskusne metode

SIST EN 14225-4:2005 Potapljaške obleke – 4. del:
Enoatmosferske obleke (ADS)
– Zahteve zaradi človeških
dejavnikov in preskusne
metode

Referenčni
standard

SIST EN 14120:2003
+A1:2007

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Opomba 3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

(31. 12. 2007)

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

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

41

Št.

6. 10. 2005

6. 10. 2005

6. 10. 2005

6. 10. 2005

6. 10. 2005

6. 10. 2005

23. 11. 2007

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Uradni list Republike Slovenije

75 / 29. 9. 2009 /
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Protective clothing – Gloves
EN 14328:2005
and armguards protecting
against cuts by powered knives
– Requirements and test
methods
Protective clothing against rain
– Test method for ready made
garments – Impact from above
with high energy droplets
Respiratory protective devices EN 14387:2004+A1:2008
– Gas filter(s) and combined
filter(s) – Requirements, testing,
marking
Personal protective equipment
– Knee protectors for work in
the kneeling position

Varovalna obleka – Rokavice in
ščitniki rok za varovanje pred
urezninami gnanih nožev –
Zahteve in preskusne metode

Obleka za varovanje pred
dežjem – Preskusna metoda za
že izdelana oblačila – Učinek
od zgoraj padajočih kapelj z
veliko energijo

Oprema za varovanje dihal –
Filter(-ri) za pline in kombinirani
filter(-ri) – Zahteve,
preskušanje, označevanje

Osebna varovalna oprema –
Ščitniki za kolena za delo v
klečečem položaju

SIST EN 14328:2005

SIST EN 14360:2004

SIST EN 14387:2004
+A1:2008

SIST EN 14404:2005

EN 14404:2004

EN 14360:2004

6. 10. 2005

20. 6. 2008

6. 10. 2005

6. 10. 2005

–

–

–

–

–

–

(31. 7. 2008)

–

–

EN 14387:2004

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

Oznaka
nadomeščenega
standarda

42

Št.

6. 10. 2005

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

10230 /

EN 14325:2004

Protective clothing against
chemicals – Test methods and
performance classification of
chemical protective clothing
materials, seams, joins and
assemblages

Varovalne obleke pred
kemikalijami – Preskusne
metode in zahteve za
razvrščanje materialov za
izdelavo varovalnih oblek,
šivanje, spajanje in sestavljanje
(montaža)

SIST EN 14325:2004

Referenčni
standard

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran

75 / 29. 9. 2009
Uradni list Republike Slovenije

Respiratory protective devices
– Self-contained open-circuit
compressed air breathing
apparatus with half mask
designed to be used with
positive pressure only –
Requirements, testing, marking
Personal eye-equipment –
Faceshields and visors for use
with firefighters' and high
performance industrial safety
helmets used by firefighters,
ambulance and emergency
services

Oprema za varovanje dihal –
Samoreševalni avtonomni
dihalni aparat na stisnjen zrak z
odprtim krogotokom in
polobrazno masko, načrtovan
samo za uporabo pri nadtlaku –
Zahteve, preskušanje,
označevanje

Osebna oprema za varovanje
oči – Ščitniki za obraz in vizirji
za gasilce ter industrijske
čelade z visoko stopnjo zaščite,
katere uporabljajo gasilci,
reševalci in osebje prve pomoči

Varovalna obleka za voznike
dirkalnih avtomobilov – Zaščita
pred učinki toplote in plamena –
Varnostne zahteve in
preskušanje
(ISO 14460:1999)

Dopolnilo A1:2002 k standardu
SIST EN ISO 14460:2000

Popravek AC:2000 k standardu Corrigendum AC:1999 to
SIST EN ISO 14460:2000
EN ISO 14460:1999

SIST EN 14435:2004

SIST EN 14458:2004

SIST EN ISO 14460:
2000

SIST EN ISO 14460:
2000/
A1:2002

SIST EN ISO 14460:
2000/
AC:2000

Amendment A1:2002 to
EN ISO 14460:1999

Protective clothing for
automobile racing drivers –
Protection against heat and
flame – Performance
requirements and test methods
(ISO 14460:1999)

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

–

10. 8. 2002

16. 3. 2000

6. 10. 2005

6. 10. 2005

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

–

–

–

–

–

–

(30. 9. 2002)

–

–

Opomba 3

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

Oznaka
nadomeščenega
standarda

43

Št.

EN ISO 14460:1999/
AC:1999

EN ISO 14460:1999/
A1:2002

EN ISO 14460:1999

EN 14458:2004

EN 14435:2004

Referenčni
standard

Uradni list Republike Slovenije
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EN 14594:2005

Oprema za varovanje dihal –
Dihalni aparat na stisnjeni zrak
s trajnim pretokom – Zahteve,
preskušanje, označevanje

SIST EN 14594:2005

Respiratory protective devices
– Continuous flow compressed
air line breathing apparatus –
Requirements, testing, marking

EN 14593-2:2005/
AC:2005

Popravek AC:2006 k standardu Corrigendum AC:2005 to
SIST EN 14593-2:2005
EN 14593-2:2005

6. 10. 2005

–

6. 10. 2005

6. 10. 2005

6. 10. 2005

19. 4. 2006

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

–

–

EN 1835:1999
EN 12419:1999
EN 271:1995
EN 139:1994
EN 270:1994

–

EN 139:1994

(2. 12. 2005)

–

(2. 12. 2005)

(2. 12. 2005)

–

–

EN 139:1994

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

Oznaka
nadomeščenega
standarda

44
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SIST EN 145932:2005/
AC:2006

Respiratory protective devices EN 14593-2:2005
– Compressed air line breathing
apparatus with demand valve –
Part 2: Apparatus with a half
mask at positive pressure –
Requirements, testing, marking

SIST EN 14593-2:2005 Oprema za varovanje dihal –
Dihalni aparat na stisnjeni zrak
z ventilom – 2. del: Aparat s
polobrazno masko na pozitiven
tlak – Zahteve, preskušanje,
označevanje

EN 14572:2005

Respiratory protective devices EN 14593-1:2005
– Compressed air line breathing
apparatus with demand valve –
Part 1: Apparatus with a full
face mask – Requirements,
testing, marking

High performance helmets for
equestrian activities

Visoko kakovostne čelade za
konjeniške aktivnosti

SIST EN 14572:2005

EN 14529:2005

Referenčni
standard

SIST EN 14593-1:2005 Oprema za varovanje dihal –
Dihalni aparat na stisnjeni zrak
z ventilom – 1. del: Aparat z
obrazno masko – Zahteve,
preskušanje, označevanje

Respiratory protective devices
– Self-contained open-circuit
compressed air breathing
apparatus with half mask
designed to include a positive
pressure lung governed
demand valve for escape
purposes only

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Št.

Oprema za varovanje dihal –
Samoreševalni dihalni aparat
na stisnjeni zrak z odprtim
krogotokom in polobrazno
masko, načrtovan tako, da
vključuje krmiljenje ventila z
nadtlakom iz pljuč; samo za
namen evakuacije

Naslov standarda

10232 /

SIST EN 14529:2006

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Varovalna obleka – Zaščita
pred učinki toplote in plamena –
Preskusna metoda z omejenim
širjenjem plamena
(ISO 15025:2000)

SIST EN ISO 15025:
2003

Immersion suits – Part 1:
Constant wear suits,
requirements including safety
(ISO 15027-1:2002)

Protective clothing – Protection
against heat and flame –
Method of test for limited flame
spread
(ISO 15025:2000)

EN ISO 15027-1:2002

EN ISO 15025:2002

EN ISO 14877:2002

10. 4. 2003

28. 8. 2003

28. 8. 2003

21. 12. 2006

–

–

(28. 8. 2003)

–

–

EN 532:1994

–

(6. 10. 2005)

–

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

–

EN 465:1995
EN 466:1995
EN 467:1995

–

–
6. 10. 2005

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU
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Št.

SIST EN ISO 15027-1: Potopne obleke – 1. del: Stalno
2002
nošene obleke, zahteve,
vključno z varnostjo
(ISO 15027-1:2002)

Varovalna obleka pri peskanju,
kjer se uporabljajo abrazivna
sredstva v obliki granul
(ISO 14877:2002)

SIST EN ISO 14877:
2003

Protective clothing for abrasive
blasting operations using
granular abrasives
(ISO 14877:2002)

Protective clothing –
Determination of resistance to
penetration by sprayed liquid
chemicals, emulsions and
dispersions – Atomizer test

Varovalna obleka –
Ugotavljanje odpornosti
materialov na prodiranje
razpršenih tekočih kemikalij,
emulzij in disperzij – Preskus z
razprševanjem

SIST EN 14786:2006

EN 14786:2006

Protective clothing against
EN 14605:2005
liquid chemicals – Performance
requirements for clothing with
liquid-tight (Type 3) or spraytight (Type 4) connections,
including items providing
protection to parts of the body
only (Types PB [3] and PB [4])

Varovalna obleka pred učinki
tekočih kemikalij – Zahtevane
lastnosti za obleko,
neprepustno za vodo (tip 3), ali
z zatesnjenimi spoji (tip 4),
vključno z dodatki, ki
zagotavljajo zaščito za
posamezne dele telesa (tipa PB
[3] in PB [4])

EN 14594:2005/
AC:2005

Referenčni
standard

SIST EN 14605:2005

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Popravek AC:2006 k standardu Corrigendum AC:2005 to
SIST EN 14594:2005
EN 14594:2005

Naslov standarda

SIST EN 14594:2005/
AC:2006

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
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Oblačila – Fiziološki učinki –
Merjenje toplotne izolacije s
preskusom na toplotni lutki
(ISO 15831:2004)

SIST EN ISO 15831:
2004

Clothing – Physiological effects
– Measurement of thermal
insulation by means of a
thermal manikin
(ISO 15831:2004)

6. 10. 2005

23. 11. 2007

5. 6. 2009

20. 6. 2008

21. 12. 2006

10. 4. 2003

10. 4. 2003

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU
Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1
–

–

–
–

–

–

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

–

–

–
–

–

–

–
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EN ISO 15831:2004

EN 15614:2007

Zaščitna obleka za gasilce –
Laboratorijske preskusne
metode in zahtevane lastnosti
oblek za gašenje v naravi

SIST EN 15614:2007

Protective clothing for
firefighters – Laboratory test
methods and performance
requirements for wildland
clothing

EN 15613:2008

Ščitniki kolen in komolcev za
Knee and elbow protectors for
dvoranske športne dejavnosti – indoor sports – Safety
Varnostne zahteve in
requirements and test methods
preskusne metode

SIST EN 15613:2008

SIST EN 15333-1:2008 Oprema za dihanje –
Potapljaški dihalni aparat z
odprtim krogom in sredinskim
dovodom stisnjenega plina – 1.
del: Zahteve za aparat

EN 15090:2006

EN ISO 15027-3:2002

EN ISO 15027-2:2002

Referenčni
standard

Respiratory equipment – Open- EN 15333-1:2008
circuit umbilical supplied
compressed gas diving
apparatus – Part 1: Demand
apparatus

Footwear for firefighters

SIST EN 15090:2006

Obutev za gasilce

Immersion suits – Part 3: Test
methods
(ISO 15027-3:2002)

SIST EN ISO 15027-3: Potopne obleke – 3. del:
2002
Preskusne metode
(ISO 15027-3:2002)

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Št.

Immersion suits – Part 2:
Abandonment suits,
requirements including safety
(ISO 15027-2:2002)

Naslov standarda

10234 /

SIST EN ISO 15027-2: Potopne obleke – 2. del:
2002
Reševalne obleke, zahteve,
vključno z varnostjo
(ISO 15027-2:2002)

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Varovalna obleka – Preskusne
metode za obleke, ki varujejo
pred kemikalijami – 4. del:
Ugotavljanje odpornosti
materialov proti penetraciji z
razprševanjem (spray test)
(ISO 17491-4:2008)

Osebna varovalna oprema –
Metode preskušanja obutve
(ISO 20344:2004)

Dopolnilo A1:2007 k standardu
SIST EN ISO 20344:2004
(ISO 20344:2004/Amd 1:2007)

Popravek AC:2006 k standardu Corrigendum AC:2005 to
SIST EN ISO 20344:2004
EN ISO 20344:2004

SIST EN ISO 174914:2008

SIST EN ISO
20344:2004

SIST EN ISO 20344:
2004/
A1:2007

SIST EN ISO
20344:2004/
AC:2006

EN ISO 20344:2004/
AC:2005

EN ISO 20344:2004/
A1:2007

EN ISO 20344:2004

–

8. 3. 2008

6. 10. 2005

28. 1. 2009

Opomba 3

–

EN 344-2:1996
EN 344:1992

EN 468:1994

EN 463:1994

–

(31. 3. 2008)

(6. 10. 2005)

(28. 2. 2009)

(28. 2. 2009)

(23. 11. 2007)

–

–

Opomba 3

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

Oznaka
nadomeščenega
standarda
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Št.

Amendment A1:2007 to
EN ISO 20344:2004
(ISO 20344:2004/Amd 1:2007)

Personal protective equipment
– Test methods for footwear
(ISO 20344:2004)

EN ISO 17491-4:2008

EN ISO 17491-3:2008

Protective clothing – Test
methods for clothing providing
protection against chemicals –
Part 3: Determination of
resistance to penetration by a
jet of liquid (jet test)
(ISO 17491-3:2008)

Varovalna obleka – Preskusne
metode za obleke, ki varujejo
pred kemikalijami – 3. del:
Ugotavljanje odpornosti proti
penetraciji curka tekočine (jet
test)
(ISO 17491-3:2008)

SIST EN ISO 174913:2008

Protective clothing – Test
methods for clothing providing
protection against chemicals –
Part 4: Determination of
resistance to penetration by a
spray of liquid (spray test)
(ISO 17491-4:2008)

23 .11. 2007

EN ISO 17249:2004/
A1:2007

Amendment A1:2007 to
EN ISO 17249:2004
(ISO 17249:2004/Amd 1:2007)

Dopolnilo A1:2007 k standardu
SIST EN ISO 17249:2005
(ISO 17249:2004/Amd 1:2007)

SIST EN ISO 17249:
2005/
A1:2007
28. 1. 2009

6. 10. 2005

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

EN ISO 17249:2004

Referenčni
standard

Safety footwear with resistance
to chain saw cutting
(ISO 17249:2004)

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Zaščitna obutev, odporna proti
urezu z verižno žago
(ISO 17249:2004)

Naslov standarda

SIST EN ISO 17249:
2005

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
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Osebna varovalna oprema –
Varovalna obutev
(ISO 20346:2004)

Dopolnilo A1:2007 k standardu
SIST EN ISO 20346:2004
(ISO 20346:2004/Amd 1:2007)

Popravek AC:2007 k standardu Corrigendum AC:2007 to
SIST EN ISO 20346:2004
EN ISO 20346:2004

SIST EN ISO 20346:
2004

SIST EN ISO 20346:
2004/
A1:2007

SIST EN ISO 20346:
2004/
AC:2007

Dopolnilo A1:2007 k standardu
SIST EN ISO 20347:2004
(ISO 20347:2004/Amd 1:2007)

Popravek AC:2007 k standardu Corrigendum AC:2007 to
SIST EN ISO 20347:2004
EN ISO 20347:2004

SIST EN ISO 20347:
2004/
A1:2007

SIST EN ISO 20347:
2004/
AC:2007

EN ISO 20347:2004/
AC:2007

EN ISO 20347:2004/
A1:2007

EN ISO 20347:2004

EN ISO 20346:2004/
AC:2007

EN ISO 20346:2004/
A1:2007

EN ISO 20346:2004

–

8. 3. 2008

6. 10. 2005

–

8. 3. 2008

6. 10. 2005

–

–

Opomba 3

–

EN 347-2:1996
EN 347:1992

Opomba 3

EN 346-2:1996
EN 346:1992

Opomba 3

EN 345-2:1996
EN 345:1992

Oznaka
nadomeščenega
standarda

–

(31. 3. 2008)

(6. 10. 2005)

–

(31. 3. 2008)

(6. 10. 2005)

–

(31. 3. 2008)

(6. 10. 2005)

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1
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Amendment A1:2007 to
EN ISO 20347:2004
(ISO 20347:2004/Amd 1:2007)

Osebna varovalna oprema –
Delovna obutev
(ISO 20347:2004)

SIST EN ISO 20347:
2004

Personal protective equipment
– Occupational footwear
(ISO 20347:2004)

Amendment A1:2007 to
EN ISO 20346:2004
(ISO 20346:2004/Amd 1:2007)

Personal protective equipment
– Protective footwear
(ISO 20346:2004)

Popravek AC:2007 k standardu Corrigendum AC:2007 to
SIST EN ISO 20345:2004
EN ISO 20345:2004

SIST EN ISO 20345:
2004/
AC:2007

–

8. 3. 2008

EN ISO 20345:2004/
A1:2007

Amendment A1:2007 to
EN ISO 20345:2004
(ISO 20345:2004/Amd 1:2007)

Dopolnilo A1:2007 k standardu
SIST EN ISO 20345:2004
(ISO 20345:2004/Amd 1:2007)

SIST EN ISO 20345:
2004/
A1:2007
EN ISO 20345:2004/
AC:2007

6. 10. 2005

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

EN ISO 20345:2004

Referenčni
standard

Personal protective equipment
– Safety footwear
(ISO 20345:2004)

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Št.

Osebna varovalna oprema –
Zaščitna obutev
(ISO 20345:2004)

Naslov standarda

10236 /
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20345:2004

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 50321:1999

EN 50365:2002

EN 60895:2003

EN 60903:2003

Električno izolacijska obutev za Electrically insulating footwear
for working on low voltage
delo pri nizkonapetostnih
installations
napeljavah (instalacijah)
Electrically insulating helmets
for use on low voltage
installations
Live working – Terminoloy for
tools, equipment and devices
(IEC 60743:2001)
Live working – Conductive
clothing for use at nominal
voltage up to 800 kV a.c. and
± 600 kV d.c.
(IEC 60895:2002 (Modified))

Električno izolirane čelade za
uporabo pri nizkonapetostnih
napeljavah

Delo pod napetostjo – Izrazje
za orodje in opremo
(IEC 60743:2001)

Delo pod napetostjo –
Prevodne obleke za uporabo pri
nazivni izmenični napetosti do
800 kV in enosmerni napetosti
± 600 kV
(IEC 60895:2002
(spremenjen))

Delo pod napetostjo – Rokavice Live working – Gloves of
iz izolacijskega materiala
insulating material
(IEC 60903:2002
(IEC 60903:2002 (Modified))
(spremenjen))

SIST EN 50321:2000

SIST EN 50365:2002

SIST EN 60743:2003

SIST EN 60895:2004

SIST EN 60903:2004

EN 60743:2001

EN 50286:1999

Electrical insulating protective
clothing for low voltage
installations

Električno izolacijske zaščitne
obleke za delo pri
nizkonapetostnih napeljavah
(instalacijah)

EN 24869-1:1992

Referenčni
standard

SIST EN 50286:2000

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Acoustics – Hearing protectors
– Subjective method for the
measurement of sound
attenuation
(ISO 4869-1:1990)

Naslov standarda

SIST EN 24869-1:1999 Akustika – Oprema za
varovanje sluha – Subjektivna
metoda za merjenje dušenja
zvoka
(ISO 4869-1:1990)

Oznaka standarda

–

–

–

–

–

–

EN 60903:1992
z dopolnilom +
EN 50237:1997
Opomba 2.1

EN 60895:1996
Opomba 2.1

(1. 7. 2006)

(1. 7. 2006)

(1. 12. 2004)

–

–

EN 60743:1996
Opomba 2.1

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

Oznaka
nadomeščenega
standarda
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Št.

6. 10. 2005

6. 10. 2005

10. 4. 2003

10. 4. 2003

16. 3. 2000

16. 3. 2000

16. 12. 1994

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU
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Dopolnilo A11:2000 k
standardu
SIST EN 60984:2000

SIST EN 60984:2000/
A11:2000

Amendment A11:1997 to
EN 60984:1992

Amendment A1:2002 to
EN 60984:1992
(IEC 60948:1990/
A1:2002)
EN 60984:1992/
A11:1997

EN 60984:1992/
A1:2002

EN 60984:1992

Referenčni
standard

4. 6. 1999

10. 4. 2003

4. 6. 1999

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Opomba 3

(4. 6. 1999)

(6. 10. 2005)

–

–

Opomba 3

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

Oznaka
nadomeščenega
standarda

pravilnika.

Št. 315-50/2007-11
Ljubljana, dne 7. septembra 2009
EVA 2009-2111-0256

dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo

dr. Matej Lahovnik l. r.
Minister
za gospodarstvo

50

Št. 315-50/2007-11
Ta seznam v celoti nadomešča Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05
Ljubljana,
dne 7.kiseptembra
2009. v Uradnem listu RS, št. 25/09.
in 23/06),
je bil objavljen
EVA 2009-2111-0256

75 / 29. 9. 2009

Ta seznam
v celotise
nadomešča
Seznam
standardov,
katerihpreskusne
uporaba ustvari
domnevo
o skladnosti
proizvoda
za rokavice,
preverja glede
meje
zaznavanja
metode
za Cr(VI),
ki mora
znašatiz3zahtevami
mg/kg aliPravilnika
manj. o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05 in 23/06), ki je bil objavljen Uradnem
listu RS, št.
25/09. 5: Zadnji stavek točke 6.4 in zadnji stavek točke 7.4 standarda EN 13274-7:2002 ne zagotavljata domneve o skladnosti z osnovnimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami
Opomba

Opomba 4: Domneva o skladnosti, ki jo določa EN 420:2003 glede osnovnih varnostnih in zdravstvenih zahtev (BHSR) navedenih v točki 1.2.1.1 v zvezi z vsebnostjo Cr(VI) v materialu

Običajno je datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti (stolpec 7), datum umika (»dow«), ki ga določi evropska organizacija za standardizacijo, vendar je v nekaterih izjemnih primerih lahko
tudi drugače.
Opomba 2.1:
Področje uporabe novega (ali dopolnjenega) standarda ostaja nespremenjeno (enako kot pri nadomeščenem standardu). Z navedenim datumom preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi
Opomba 1:zahtevami
Običajno
je datum,
ko preneha
veljati
domneva
o RS,
skladnosti
datum umika
(»dow«),
ki ga
določi nadomeščenega
evropska organizacija
za standardizacijo, vendar je v nekaterih
Pravilnika
o osebni
varovalni
opremi
(Uradni list
št. 29/05(stolpec
in 23/06,7),
v nadaljnjem
besedilu:
pravilnik)
na osnovi
standarda.
izjemnih3:primerihVlahko
tudi
drugače.
Opomba
primeru
dopolnil
je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegova morebitna prejšnja dopolnila in nova navedena dopolnila. Nadomeščeni standard (stolpec 6) je zato sestavljen iz EN
Opomba 2.1:
Področje uporabe
novega
(ali dopolnjenega)
standarda
nespremenjeno
(enako
pri nadomeščenem
Z navedenim
datumom
preneha
veljati
domneva
CCCCC:YYYY
in njegovih
morebitnih
predhodnih dopolnil,
vendar ostaja
brez novih
navedenih dopolnil.
Na kot
določen
datum (stolpec 7)standardu).
za nadomeščeni
standard preneha
veljati
domneva
o skladnosti
z
o skladnosti z bistvenimi
Pravilnika o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05 in 23/06, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) na osnovi nadomeščenega standarda.
bistvenimizahtevami
zahtevami pravilnika.
Opomba
3:Domneva
V primeru
dopolnil jeki referenčni
standard
CCCCC:YYYY,
njegova
morebitna prejšnja
dopolnila
in novav navedena
Nadomeščeni
(stolpec
6) je zato
Opomba
4:
o skladnosti,
jo določa EN
420:2003EN
glede
osnovnih varnostnih
in zdravstvenih
zahtev (BHSR)
navedenih
točki 1.2.1.1dopolnila.
v zvezi z vsebnostjo
Cr(VI)standard
v materialu
za rokavice,
se
glede meje
preskusne metode
za Cr(VI),
ki moravendar
znašati 3brez
mg/kg
ali manj.
sestavljen iz EN preverja
CCCCC:YYYY
inzaznavanja
njegovih morebitnih
predhodnih
dopolnil,
novih
navedenih dopolnil. Na določen datum (stolpec 7) za nadomeščeni standard preneha veljati
Opomba
5: o skladnosti
Zadnji stavek
točke 6.4
in zadnji stavek
točke 7.4 standarda EN 13274-7:2002 ne zagotavljata domneve o skladnosti z osnovnimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami pravilnika.
domneva
z bistvenimi
zahtevami
pravilnika.

Opomba 1:

Dopolnilo A1:2003 k standardu
SIST EN 60984:2000
(IEC 60948:1990/
A1:2002)

SIST EN 60984:2000/
A1:2003

Sleeves of insulating material
for live working
(IEC 60984:1990 (Modified))

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Št.

Rokavi iz izolacijskega
materiala za delo pod
napetostjo
(IEC 60984:1990
(spremenjen))

Naslov standarda

10238 /

SIST EN 60984:2000

Oznaka standarda
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3295.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
avgust 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, avgust 2009
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih na domačem trgu avgusta 2009 v primerjavi z
julijem 2009 je bil –0,001.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca avgusta
2009 je bil –0,009.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca avgusta 2009 je bil –0,001.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih avgusta 2009 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega
leta je bil –0,017.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin avgusta 2009 v primerjavi z julijem 2009 je bil 0,000.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do avgusta 2009 je bil 0,014.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do avgusta 2009 je bil 0,002.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin avgusta 2009
v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,000.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do avgusta 2009 v primerjavi s povprečjem
leta 2008 je bil 0,007.
Št. 9621-59/2009/9
Ljubljana, dne 21. septembra 2009
EVA 2009-1522-0021
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

Št.
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3296.

Dodatek št. 5 h kolektivni pogodbi
za elektroindustrijo Slovenije

Na podlagi 69. člena KP za dejavnost elektroindustrije
Slovenije (Uradni list RS, št. 108/05) in 6. člena Zakona o
kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pogodbene
stranke sprejemajo

D O D A T E K š t. 5
h kolektivni pogodbi za elektroindustrijo
Slovenije
1. člen
Najnižja mesečna osnovna plača za I. tarifni razred znaša
471,54 € in 2,71 € na uro od 1. 5. 2009 dalje in v tem delu nadomešča tarifno prilogo 1 po dodatku št. 4 k pogodbi.
2. člen
Ta dodatek h kolektivni pogodbi začne veljati z dnem
objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se
od 1. 5. 2009 dalje.
Ljubljana, dne 31. avgusta 2009
Za Gospodarsko zbornico Slovenije
Zbornica elektronske in elektroindustrije
mag. Valter Leban l.r.
Predsednik Upravnega odbora
Za sindikate
Sindikat kovinske in elektroindustrije
Slovenije
(SKEI)
Lidija Jerkič l.r.
Predsednica
Sindikat kovinske, elektro in metalurške
industrije Neodvisnost (SKEM)
Milan Škafar l.r.
Predsednik
Konfederacija sindikatov 90 –
Sindikat kovinske, elektroindustrije
in elektronike
(KS 90 – SKEIE)
Ljubomir Ocvirk l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
14. 9. 2009 izdalo potrdilo št. 02047-17/2005/34 o tem, da je
Dodatek št. 5 h kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod
zaporedno številko 11/4.

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

OBČINE
DIVAČA
3297.

3298.

Sklep o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno
besedilo ZUJIK‑UPB1 in 56/08) in 16. člena Statuta Občine
Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski
svet Občine Divača na 25. redni seji dne 17. 9. 2009 sprejel

SKLEP
o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture
1.
Nepremičnina »Stara šola v Divači« na parc. št. 1014/5,
z.k.vl. 48, k.o. Divača, katere lastnik je Občina Divača, se nameni za kulturo in tako postane javna kulturna infrastruktura.
2.
Kot javna kulturna infrastruktura se ob istih pogojih in z
istim dnem razglaša tudi oprema v tej nepremičnini, ki služi
kulturnim dejavnostim.
3.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa, se kot javna kulturna infrastruktura zaznamuje v zemljiški knjigi.
4.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0016/2009-02
Divača, dne 17. septembra 2009

Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja
in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Divača za leto 2009

Na podlagi 20. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07), 9. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) in 16. člena
Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in
115/07) je Občinski svet Občine Divača na 25. redni seji dne
17. 9. 2009 sprejel

SKLEP
o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja
in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Divača
za leto 2009
1.
Sprejme se dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto
2009, po priloženem programu.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0016/2009-05
Divača, dne 17. septembra 2009
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r

1. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE DIVAČA ZA LETO 2009 – POPRAVEK
NAČIN
RAZPOLAGANJA
NAKUP
NAKUP
PRODAJA
BREZPLAČNA
ODSVOJITEV

VRSTA NEPREMIČNINE
(namenska raba
zemljišča)
Parcelna številka
Katastrska občina
112/6, 112/7 Famlje
poselitveno
314/5, 314/6, 364/2, 314/4, 364/4, 354/2 Vareje
gozd, kmetijska zemljišča
462/2, 461/2 Divača
poselitveno
LOKACIJA

735/19, 942/41 Divača

3299.

DLN za drugi tir

Sklep o brezplačni odsvojitvi nepremičnin

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
– ZLS‑UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odl. US)
ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99,
77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 25. redni
seji dne 17. 9. 2009 sprejel

SKLEP
o brezplačni odsvojitvi nepremičnin
1.
Občina Divača brezplačno odstopi Republiki Sloveniji
lastninsko pravico na nepremičnini s parcelno številko 735/19,

VELIKOST
(v m2)
1.657
1.180
447
559

Uradni list Republike Slovenije
gozd v izmeri 40 m², ki se vodi v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Sežani pod vložno št. 82, k.o. Divača.

Št.
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Stran
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SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 492, k.o. Breg ob Savi

2.
Javni interes je opredeljen s tem, da se nepremičnina iz
prejšnje točke brezplačno odsvoji z namenom izgradnje drugega
tira železniške proge na odseku Divača–Koper, saj se nahaja
znotraj ureditvenega območja Državnega lokacijskega načrta.

1. člen
Nepremičnina parc. št. 492, k.o. Breg ob Savi, pridobi
status grajenega javnega dobra in se v zemljiški knjigi vpiše
kot javno dobro v lasti Mestne občine Kranj.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

2. člen
Nepremičnina iz prejšnje točke pridobi status grajenega
javnega dobra z dnem uveljavitve tega sklepa.

Št. 032-0016/2009-03
Divača, dne 17. septembra 2009
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

3300.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0161/2008-43/04
Kranj, dne 16. septembra 2009
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.

Sklep o brezplačni odsvojitvi nepremičnin

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS‑UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odl. US)
ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99,
77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 25. redni
seji dne 17. 9. 2009 sprejel

SKLEP
o brezplačni odsvojitvi nepremičnin
1.
Občina Divača brezplačno odstopi Republiki Sloveniji
lastninsko pravico na solastniškem deležu nepremičnine (do
17/432) s parcelno številko 942/41, gozd v izmeri 519 m², ki
se vodi v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Sežani pod vložno št. 662 k.o. Divača.
2.
Javni interes je opredeljen s tem, da se solastniški delež
nepremičnine iz prejšnje točke brezplačno odsvoji z namenom
izgradnje drugega tira železniške proge na odseku Divača–
Koper, saj se nahaja znotraj ureditvenega območja Državnega
lokacijskega načrta.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Slovenije.
Št. 032-0016/2009-04
Divača, dne 17. septembra 2009

3302.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega
javnega dobra na zemljišču parc. št. 253/34,
k.o. Kokrica

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 22. seji dne
28. 1. 2009 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 253/34, k.o. Kokrica
1. člen
Nepremičnina parc. št. 253/34, k.o. Kokrica, pridobi status
grajenega javnega dobra in se v zemljiški knjigi vpiše kot javno
dobro v lasti Mestne občine Kranj.
2. člen
Nepremičnina iz prejšnje točke pridobi status grajenega
javnega dobra z dnem uveljavitve tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0198/2008-43/04
Kranj, dne 16. septembra 2009
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne

Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.

KRANJ
3301.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 492, k.o. Breg ob
Savi

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 22. seji dne
28. 1. 2009 sprejel

3303.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega
javnega dobra na zemljišču parc. št. 253/35,
k.o. Kokrica

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 22. seji dne
28. 1. 2009 sprejel

Stran
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SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 253/35, k.o. Kokrica
1. člen
Nepremičnina parc. št. 253/35, k.o. Kokrica, pridobi status
grajenega javnega dobra in se v zemljiški knjigi vpiše kot javno
dobro v lasti Mestne občine Kranj.
2. člen
Nepremičnina iz prejšnje točke pridobi status grajenega
javnega dobra z dnem uveljavitve tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0199/2008-43/04
Kranj, dne 16. septembra 2009
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 159/21, k.o. Čirče
1. člen
Nepremičnina parc. št. 159/21, k.o. Čirče, pridobi status
grajenega javnega dobra in se v zemljiški knjigi vpiše kot javno
dobro v lasti Mestne občine Kranj.
2. člen
Nepremičnina iz prejšnje točke pridobi status grajenega
javnega dobra z dnem uveljavitve tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0204/2008-43/04
Kranj, dne 16. septembra 2009
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne

zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.

3304.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 149/2, k.o. Čirče

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 22. seji dne
28. 1. 2009 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 149/2, k.o. Čirče
1. člen
Nepremičnina parc. št. 149/2, k.o. Čirče, pridobi status
grajenega javnega dobra in se v zemljiški knjigi vpiše kot javno
dobro v lasti Mestne občine Kranj.
2. člen
Nepremičnina iz prejšnje točke pridobi status grajenega
javnega dobra z dnem uveljavitve tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0081/2008-43/04
Kranj, dne 16. septembra 2009
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.

3305.

zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 159/21, k.o. Čirče

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 22. seji dne
28. 1. 2009 sprejel

3306.

Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra
na zemljišču parc. št. 991/4, k.o. Kranj

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 29. seji dne
23. 9. 2009 sprejel

SKLEP
o prenehanju obstoja javnega dobra
na zemljišču parc. št. 991/4, k.o. Kranj
1. člen
Javno dobro na zemljišču parc. št. 991/4, k.o. Kranj, preneha obstajati, ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.
2. člen
Lastninska pravica na zemljišču parc. št. 991/4, k.o. Kranj,
se vpiše na Mestno občino Kranj.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem
sodišču v Kranju.
Št. 478-228/2009-43/06
Kranj, dne 23. septembra 2009
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3307.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08) in
18. člena Statuta Mesne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07)
je Mestni svet Mestne občine Kranj na 29. seji dne 23. 9. 2009
sprejel

Št.

A.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

I.
70

15.838.646

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

12.225.792

DAVČNI PRIHODKI

8.438.195

700 Davki na dohodek in dobiček

6.518.495

703 Davek na premoženje

1.445.650

3.787.597
2.402.371

711 Takse in pristojbine

11.000

712 Denarne kazni

17.790
1.299.050

KAPITALSKI PRIHODKI

2.500.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

1.200.000

–
–

731 Prejete donacije iz tujih virov

–

TRANSFERNI PRIHODKI

1.112.854

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.054.958

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
409 Rezerve

3308.

41

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100 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, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena
Statuta Občine Logatec (LN, št. 7-8/08) je Občinski svet Občine
Logatec na 24. redni seji dne 17. 9. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Logatec za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Logatec za leto 2009 (Logaške novice št. 12/08) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih v EUR:

TEKOČI TRANSFERJI
410 Subvencije

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Logatec za leto 2009

411 Transferji posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
43

57.896
16.026.224
2.651.833
704.745
113.455
1.648.633
54.000
131.000
4.741.168
35.000
2.600.208
530.885
1.575.075

414 Tekoči transferi v tujino

–

INVESTICIJSKI ODHODKI

8.092.540

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

8.092.540

INVESTICIJSKI TRANSFERJI
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim osebam,
ki niso PU
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

III.

1.300.000

730 Prejete donacije iz domačih virov

403 Plačila domačih obresti

LOGATEC

–

PREJETE DONACIJE

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU

zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.

57.386

714 Drugi nedavčni prihodki

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neop. dolg. sredstev

74

–

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

721 Prihodki od prodaje zalog

73

474.050

NEDAVČNI PRIHODKI

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

Rebalans
2009

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

706 Drugi davki
71

10243

IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

704 Domači davki na blago in storitve

Št. 610-124-1-47/12
Kranj, dne 23. septembra 2009
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne

Stran

Skupina/Podskupina kontov

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi
javne infrastrukture na področju kulture
1. člen
V Sklepu o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 2/01) se v 1. členu doda 12. točka, ki
se glasi:
»Utrdbeni sistem na parc. št.:
– 164/1, zemlj. knj. vl. 2467, k.o. Kranj, lastninska pravica
Mestna občina Kranj,
– 164/2 zemlj. knj. vl. 2467, k.o. Kranj, lastninska pravica
Mestna občina Kranj,
– 121/0, zemlj. knj. vl. 1728, k.o. Kranj, lastninska pravica
Mestna občina Kranj,
– 100/0 zemlj. knj. vl. 720, k.o. Kranj, lastninska pravica
Mestna občina Kranj,
– 101/1, št. zemlj. knj. vl. 704, k.o. Kranj, lastninska pravica Mestna občina Kranj.«

75 / 29. 9. 2009 /

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

540.682
–
447.614
93.068
–187.578

Stran
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IZKAZ 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 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. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
konec leta 2008
9009 Splošni sklad za drugo stanje 2008
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NAKLO

B.

3309.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
300.000
300.000
300.000
–487.578
–300.000
187.578

487.578

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanimi 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 Logatec: http://www.
logatec.si/«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v javnem
glasilu, uporablja pa se za leto 2009.
Št. 410-166/2009-10
Logatec, dne 17. septembra 2009
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l.r.

Odlok o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Naklo

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up‑2925/07‑15,
U‑I‑21/07‑18, 76/08, 100/08 Odl. US: U‑I‑427/06‑9) ter 37. in
12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je
Občinski svet Občine Naklo na 18. redni seji dne 17. 9. 2009
sprejel

ODLOK
o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Naklo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa notranja organizacija in delovna
področja občinske uprave Občine Naklo.
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– upravne naloge: so vse naloge, ki jih v skladu z zakonom za občino izvaja občinska uprava kot izvirne ali s strani
države prenesene naloge;
– akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je akt,
ki ga sprejme župan.
3. člen
Delo občinske uprave je javno.
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi
sporočili, z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja,
z organizacijo in sodelovanjem na okroglih mizah in drugih
oblikah sodelovanja s predstavniki javnega obveščanja oziroma na drug način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom
občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, pojasnila in
druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo skladno s
statutom občine predstavnikom sredstev javnega obveščanja
župan, podžupan in direktor občinske uprave, po pooblastilu
župana ali direktorja občinske uprave pa lahko tudi drug javni
uslužbenec občinske uprave.
II. NOTRANJA ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE
4. člen
Delo uprave je glede na zahtevnost, vrsto, obseg in medsebojno povezanost nalog organizirano v enovito občinsko
upravo.
5. člen
Organizacija občinske uprave zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog
občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v
postopkih,
– polno zaposlenost delavcev v občinski upravi,
– in učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko‑tehnične in administrativne naloge na področju:
– gospodarstva, urbanizma, kmetijstva in komunalne infrastrukture,
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– družbenih dejavnosti,
– financ, proračuna in računovodstva,
– splošnih in pravnih dejavnosti,
– inšpekcijskega nadzorstva in redarstva,
– notranje revizijske službe.
7. člen
Na področju gospodarstva, urbanizma, kmetijstva in komunalne infrastrukture izvaja občinska uprava naslednje naloge:
– spremljanje predpisov iz delovnega področja in skrb za
njihovo izvajanje,
– pripravljanje osnutkov predpisov in opravljanje drugih
upravnih nalog z delovnega področja in skrb za njihovo izvajanje,
– vodenje postopka ter opravljanje drugih strokovnih nalog v zvezi s pospeševanjem in razvojem obrtništva, podjetništva, trgovinske dejavnosti, gostinstva, turizma, kmetijstva in
drugih gospodarskih dejavnosti,
– vodenje upravnega postopka ter opravljanje drugih strokovnih nalog v zvezi z urejanjem prostora, urbanizma, varstva
okolja ter gradbenih in komunalnih zadev,
– opravljanje nalog iz področja gospodarstva, urbanizma,
komunale in infrastrukture neposredno na terenu,
– vodenje evidenc, seznamov in drugih preglednic,
– sodelovanje z drugimi organi in organizacijami na delovnem področju,
– opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog, povezanih z delovnim področjem.
8. člen
Na področju družbenih dejavnosti izvaja občinska uprava
naslednje naloge:
– spremljanje predpisov z delovnega področja in skrb za
njihovo izvajanje,
– pripravljanje osnutkov predpisov s področja dela,
– vodenje postopka ter opravljanje drugih strokovnih nalog
v zvezi s pospeševanjem in razvojem vzgoje in izobraževanja,
zdravstvenega in socialnega varstva in razvojnih dejavnosti,
– vodenje postopka ter opravljanje drugih strokovnih nalog v zvezi z dejavnostmi društev,
– vodenje postopkov dodeljevanja koncesij s področja
splošne in družbene dejavnosti,
– koordiniranje in opravljanje drugih strokovnih nalog, ki
so vezane na razvojne in upravne postopke za potrebe sklada
stavbnih zemljišč,
– sodelovanje z drugimi organi in organizacijami v državi
na delovnem področju,
– opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog, povezanih z delovnim področjem.
9. člen
Na področju financ, proračuna in računovodstva izvaja
občinska uprava naslednje naloge:
– spremljanje predpisov z delovnega področja in skrb za
njihovo izvajanje,
– pripravljanje osnutkov predpisov s področja dela,
– pripravljanje strokovnih podlag, izdelovanje periodičnih
obračunov in zaključnega računa občine,
– vodenje evidenc prihodkov in odhodkov proračunskih
sredstev,
– izvajaje nalog v povezavi s spremljanjem prihodkov in
odhodkov ter posledično analiziranje in spremljanje porabe
glede na plan,
– izvajanje nalog s področja obračunavanja plač,
– izvajanje kalkulativnih in drugih operativnih finančno
računovodskih del,
– pripravo poročil, analiz, informacij in drugih gradiv s
področja dela,
– opravljanje nalog na področju priprave, spremljanja in
načrtovanja porabe proračunskih sredstev,
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– pripravljanje analiz in poročil v zvezi s proračunom,
– vodenje finančnih postopkov za izplačevanje proračunskih sredstev uprave,
– sodelovanje pri pripravi in vodenju postopkov za pridobitev finančnih sredstev, vključno s pripravo pogodb z upravičenci
in javnimi razpisi,
– vodenje evidenc o vloženih in izplačanih zahtevkih z
delovnega področja uprave,
– sodelovanje z drugimi organi in organizacijami v državi
na delovnem področju,
– opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog, povezanih z delovnim področjem.
10. člen
Na področju splošnih in pravnih dejavnosti izvaja občinska uprava naslednje naloge:
– spremljanje predpisov z delovnega področja in skrb za
njihovo izvajanje,
– pripravljanje osnutkov predpisov s področja dela,
– pripravljanje pogodb o zaposlitvi,
– pripravljanja strokovnih podlag pri izvajanju normativnih,
pravnih in organizacijskih nalog,
– izvajanje vseh nalog v povezavi z delovno‑pravnim
področjem,
– izvajanje nalog, vezanih na volitve,
– sodelovanje z drugimi organi in organizacijami v državi
na delovnem področju,
– skrb za obveščanje javnosti in zainteresiranih o zadevah,
– pripravo poročil, analiz, informacij in drugih gradiv s
področja dela,
– opravljanje organizacijsko tehničnih nalog,
– vodenje evidenc in arhiva dokumentacije,
– zagotavljanje nemotenega poslovanja uprave,
– vodenje materialnega poslovanja uprave,
– izvajanje pisarniškega poslovanja uprave,
– skrb za redno vzdrževanje osnovnih sredstev,
– izvajanje nalog v zvezi z izdajanjem publikacij in celostne podobe uprave,
– opravljanje nalog na področju priprave, spremljanja in
načrtovanja porabe proračunskih sredstev,
– oblikovanje strategije razvoja informacijskega sistema
in infrastrukture z delovnega področja uprave,
– organizacija in razvoj informacijskega sistema v skladu
z metodologijami na posameznih strokovnih področjih,
– skrb za vzpostavitev informacijskega sistema z delovnega področja, zbiranje, obdelovanje, posredovanje in hranjenje
podatkov z delovnega področja in upravljanje z informacijskim
sistemom,
– vzpostavitev in vzdrževanje registrov v skladu z zakonodajo z delovnega področja uprave,
– nadzor in zagotavljanje operativnosti ter povezljivosti
obstoječih zbirk podatkov,
– opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog, povezanih z delovnim področjem.
11. člen
Na področju občinske inšpekcije opravlja občinska uprava
naslednje naloge:
– opravljanje nadzora nad izvajanjem državnih in občinskih predpisov, s katerimi občina ureja zadeve iz izvirne pristojnosti in zadeve iz prenesene pristojnosti z države na občino,
– spremljanje in analiziranje ter podajanje predlogov za
izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira,
– pripravljanje strokovnih podlag in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja inšpektorata,
– opravljanje druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.
Na področju redarstva opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– nadzoruje in zagotavlja pogoje za varen in neoviran
cestni promet v naseljih,
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– varuje ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah
zunaj naselij,
– skrbi za varnost na občinskih javnih poteh in drugih
javnih površinah,
– varuje javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
– vzdržuje javni red in mir,
– spremlja in analizira ter podaja predloge za izboljšanje
stanja na področjih, ki jih nadzira,
– opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega
delovnega področja.
Za opravljanje nalog iz tega člena se lahko oblikuje skupno občinsko upravo.
12. člen
Na področju notranje revizijske službe se izvajajo naslednje naloge:
– izvajanje stalnega nadzora nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja občine kot celote, neposrednih in posrednih
uporabnikov ter institucij, v katerih ima občina delež ali jim
daje pomoč,
– svetovanje na področju obvladovanja tveganj, notranjih
kontrol in postopkov poslovodenja,
– druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega
področja.
Za opravljanje nalog iz tega člena se lahko oblikuje skupno občinsko upravo.
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O upravnih zadevah iz izvirne pristojnosti odloča na prvi
stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z
zakonom drugače določeno.
Župan oziroma direktor občinske uprave lahko pooblasti
javnega uslužbenca občinske uprave, ki izpolnjuje zakonske
pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
V roku 1 meseca od veljavnosti tega odloka župan sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v
občinski upravi Občine Naklo.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-008/2009
Naklo, dne 17. septembra 2009
Župan
Občine Naklo
Janez Štular l.r.

III. NAČIN VODENJA UPRAVE, ODGOVORNOSTI
IN POOBLASTILA JAVNIH USLUŽBENCEV
13. člen
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave
se imenuje za dobo petih let.
Direktor občinske uprave:
– vodi, organizira, usmerja in nadzira delo občinske uprave,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave ter
sodeluje v projektnih skupinah v občini,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje
nalog občinske uprave,
– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Direktor občinske uprave vodi in koordinira delo uprave
preko kolegija občinske uprave.
14. člen
O zaposlitvi v občinski upravi in imenovanju javnih uslužbencev v naziv odloča župan.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge
akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in
odgovornosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev, če ga
župan za to pooblasti.
15. člen
Javni uslužbenci so za svoje delo neposredno odgovorni
direktorju občinske uprave.
Javni uslužbenci opravljajo strokovne naloge o zadevah
iz posameznega delovnega področja.
Za uspešno in smotrno izvrševanje nalog morajo posamezni javni uslužbenci med seboj sodelovati v vseh zadevah,
ki so zanje skupnega pomena.
Za izvedbo zahtevnejših nalog se lahko oblikujejo projektne skupine. Projektno skupino določi direktor občinske
uprave.
16. člen
Občina v upravnem postopku odloča s posamičnimi akti o
upravnih zadevah iz izvirne pristojnosti in iz prenesene državne
pristojnosti.

PODČETRTEK
3310.

Spremembe Statuta Občine Podčetrtek

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07, UPB‑2 in 76/08) in 17. člena Statuta Občine
Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06 in 5/07) je Občinski
svet Občine Podčetrtek na 24. redni seji dne 17. 9. 2009 sprejel

SPREMEMBE STATUTA
Občine Podčetrtek
1. člen
V Statutu Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06,
92/06 in 5/07) se v 59., 60. in 63. členu besedilo »tajnik občine«, nadomesti z besedilom »tajnik občinske uprave«.
2. člen
Ta sprememba statuta se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 032-0174/2009
Podčetrtek, dne 18. septembra 2009
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

3311.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2009

Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06 – ZFO‑1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in
110/02) in 17. ter 103. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 66/06, 92/06 in 5/07) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 24. redni seji dne 17. 9. 2009 sprejel
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ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu
Občine Podčetrtek za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2009
(Uradni list RS, št. 117/08) se spremeni prvi odstavek 2. člena
tako, da se glasi:
»
Skupina/Podskupina kontov
A)
I.
70

71

72

73

74

II.
40

41

42
43
III.
B)

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

V EUR
Proračun
leta 2009
6.688.288
3.742.476
2.687.646
2.121.396
167.500
398.750
1.054.830
40.250
1.500
5.500
1.007.580
–
–
–

IV.
V.
VI.
C)
VII.
50
VIII.
55
IX.
X.

763.190
90.117
465.160
–
4.296.596
4.296.596
268.294
268.294
–211.864
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2.200

2.200
–3.200

3.200
3.200
–212.864
212.864

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in
posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt
razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009.
Št. 032-0173/2009
Podčetrtek, dne 18. septembra 2009
Župan
Občine Podčetrtek:
Peter Misja l.r.

2.945.812

22.716
809.779
3.000
37.000
1.334.467
16.000

Stran

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
RAČUN FINANCIRANJA (VII. – VIII.)
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.‑II.‑VII.)
PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA

–
–

2.945.812
6.900.152
1.000.795
128.300
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POLJČANE
3312.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Poljčane za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in vse sledeče spremembe), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in vse sledeče
spremembe) in 100. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list
RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 23. redni seji
dne 17. 9. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Poljčane za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Poljčane za leto 2009
(Uradni list RS, št. 12/09) se spremeni drugi odstavek 2. člena
odloka tako, da se glasi.
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
Konto

Opis
A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.617.327
3.004.847
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70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72
720
722
73
731
74
740
II.
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
420
43
431
432
III.
III./1
III./2
B.
75 IV.
750
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DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
PREJETE DONACIJE
Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
Subvencije
Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) = (I. – II.)
PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) ((I.‑7102) –
(II.‑403‑404))
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) ((70+71) – (40+41))
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750)
Prejeta vračila danih posojil

Uradni list Republike Slovenije
2.767.567
2.236.104
234.763
296.700
237.280
153.500
2.800
1.500
1.100
78.380
15.930
15.930
0
10.000
10.000
586.550
586.550
4.590.746
1.028.762
231.674

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV
(IV. – V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
500

Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA

550

Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)

678.503
127.813
333.434
2.148.573
2.148.573
258.161
93.000
165.161
–969.419
–971.119
824.835

650.000
17.783
17.783

–341.202

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

632.217

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.)

969.419

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
KONEC PRETEKLEGA LETA

341.202
«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Poljčane, dne 17. septembra 2009
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

36.932
715.473
5.000
39.683
1.155.250
15.500

650.000

3313.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o upravljanju športnih objektov
v Občini Poljčane

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS‑UPB2,
Uradni list RS, št. 94/07) in Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občine (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07)
ter 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07)
je Občinski svet Občine Poljčane na 23. redni seji dne 17. 9.
2009 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o upravljanju športnih objektov
v Občini Poljčane
1. člen
Drugi člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Javni športni objekti so objekti občinskega pomena, ki
izpolnjujejo naslednje kriterije:
1. so večnamenski in pomembni za razvoj športa v Občini
Poljčane,
2. se v njih izvajajo obvezni športni programi športne
vzgoje, vrhunske športne prireditve, ligaška tekmovanja in ostali dogovorjeni programi,
3. so atraktivni in pomembni za Občino Poljčane,
4. so lastnina Občine Poljčane.

Uradni list Republike Slovenije
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Javni športni objekti v Občini Poljčane so:
Kraj
Poljčane

Studenice

Objekt

Številka zemljiško‑knjižnega vložka

K.o.

Igrišča ob šoli

644,
457,
529

96/1,
62/2,
756/2

Brezje pri Poljčanah
Brezje pri Poljčanah
Pekel

Telovadnica OŠ

644

96/1

Brezje pri Poljčanah

Nogometno igrišče

770,
653,
71

23/2,
24,
25, 26, 29/1

Pekel
Pekel
Pekel

Igrišče ob domu športa in kulture

299

del parcele 23/1

Pekel

Dom športa in kulture

770

23/2

Pekel

Tenis igrišče v izmeri 1560 m2

453

247/1

Poljčane

Malo nogometno igrišče z umetno
travo v izmeri 800 m2

299

del parcele 23/1

Pekel

Asfaltna ploščad

242

283

Studenice

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/2008-27-301(T6)
Poljčane, dne 17. septembra 2009

Sklep o sprejetju letnega načrta pridobivanja
in razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Poljčane za leto 2009

Na podlagi 7. točke 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in 94/07), Statuta Občine Poljčane (Uradni list
RS, št. 5/07) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane
(Uradni list RS, št. 15/07) je Občinski svet Občine Poljčane na
23. redni seji dne 17. 9. 2009 sprejel naslednji

S K L E P:
I.
Občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2009.
II.
Osnova za izvedbo posameznih prodaj oziroma zamenjav
občinskega nepremičnega premoženja je posamičen program
prodaje, katerega sprejme župan Občine Poljčane.
III.
Občinski svet Občine Poljčane pooblašča župana Občine
Poljčane za podpis vseh pogodb v prometu z nepremičninami,
ki so predmet načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim
premoženjem.
IV.
O rezultatih prodaje je župan Občine Poljčane dolžan
obvestiti občinski svet ob zaključnem računu.
V.
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka
013‑0003/2009‑4‑401 z dne 3. 2. 2009.

«

VI.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike SLovenije.
Št. 013-0003/2009-10-401
Poljčane, dne 17. septembra 2009

Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

3314.

Številka parcele

Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

3315.

Sklep o določitvi cene programov v vrtcih
na območju Občine Poljčane

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 in 25/08), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni
list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), 3. in 12. člena Pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06)
in 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07)
je Občinski svet Občine Poljčane na 23. seji dne 17. 9. 2009
sprejel

SKLEP
o določitvi cene programov v vrtcih na območju
Občine Poljčane
1. člen
V vrtcu na območju Občine Poljčane se za posamezne
programe vrtcev določijo naslednje cene programov in veljajo
od 1. oktobra 2009:
VRSTA PROGRAMA

CENA PROGRAMA
V EUR

1. DNEVNI PROGRAM (6 do 9 ur)
Prvo starostno obdobje (1 do 3 let)
419,85
Drugo starostno obdobje (3 do 6 let)
312,17
Kombinirani oddelki (1 do 6 let)
334,89
Oddelek 3–4 leta
334,89
Oddelek s posebnimi potrebami
824,87
2. POLDNEVNI PROGRAM (4 do 6 ur) brez prehrane
Prvo starostno obdobje (1 do 3 let)
284,01
Drugo starostno obdobje (3 do 6 let)
221,29
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Kombinirani oddelki (1 do 6 let) in
261,28
oddelek 3–4 leta
3. KRAJŠI PROGRAM (3–6 let) brez prehrane
Krajši program
113,11
2. člen
Cene prehrane znašajo:
Obrok
Zajtrk
Malica
Kosilo
SKUPAJ

Cena prehrane
dnevno
0,76
0,52
1,76
3,04

Cena prehrane
mesečno
16,72
11,44
38,72
66,88

3. člen
Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06).
4. člen
V cenah programov vrtca iz 1. člena tega sklepa so za
posamezne obroke prehrane upoštevani naslednji stroški živil,
ki so osnova za zmanjšanje cene v primerih iz 5. člena tega
sklepa:
Obroki
Zajtrk
Malica
Kosilo
SKUPAJ

Dnevno EUR
0,26
0,18
0,60
1,03

sklepa o oprostitvi plačila vrtca za čas daljše bolezni otroka, ki
ji je priložena nova zdravstvena dokumentacija.
To določilo velja samo za starše s stalnim prebivališčem
v Občini Poljčane. V breme proračuna Občine Poljčane lahko
to pravico uveljavijo tudi starši s stalnim prebivališčem na
območju Občine Poljčane, katerih otroci so vključeni v javne
vrtce v drugih občinah, če jo je skladno z odločitvami teh občin
možno uveljaviti.
9. člen
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca se plačilo
staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa. Kadar so otroci iz
druge občine, se občini, plačnici razlike med ceno programa in
plačilom staršev, za ta mesec zaračuna samo proporcionalni
del razlike med ceno programa in plačilom staršev.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati
sklep št. 013‑3/2008‑20‑301 z dne 17. 6. 2008 (Uradni list
RS, št. 65/08).
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2009 dalje.
Št. 013-1/2009-29-301(T7)
Poljčane, dne 17. septembra 2009
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

5. člen
Starši, ki podaljšujejo bivanje otroka v vrtcu nad 9. ur, se
za vsako začeto uro zaračuna 3,70 EUR.
6. člen
Za stroške neporabljenih živil znižana cena programa
je v primeru napovedane odsotnosti otroka podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom
staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka. Kolikor starši
obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 9. ure, se cena programa kot osnova za plačilo zniža za stroške neporabljenih živil z
naslednjim dnem.
7. člen
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času šolskih poletnih počitnic rezervirati
mesto v izbrani enoti oziroma oddelku, plačajo za mesec, ko je
otrok odsoten, 30% njim določenega plačila. To določilo velja
samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče
v Občini Poljčane.
Starši so dolžni napovedati odsotnost otroka v vrtcu pisno,
najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka.
To pravico lahko v breme proračuna Občine Poljčane uveljavijo tudi starši s stalnim prebivališčem na območju Občine
Poljčane, katerih otroci so vključeni v javne vrtce v drugih občinah, če jo je skladno z odločitvami teh občin možno uveljaviti.
8. člen
Za čas nepretrgane daljše bolezenske odsotnosti otroka
občinska uprava Občine Poljčane na osnovi vloge staršev
ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil, plačilo staršev za
program vrtca za čas odsotnosti otroka zniža tako, da znaša
za prvi mesec odsotnosti 25% njim določenega plačila, za
ostali čas pa se starše plačila oprosti. O zmanjšanem plačilu v
prvem mesecu odsotnosti otroka zaradi bolezni in oprostitvi v
naslednjih dveh mesecih odloči občinska uprava s sklepom o
oprostitvi plačila. V primeru, da traja bolezen otroka več kot tri
mesece, občinska uprava ponovno odloči o pravici za največ
tri mesece na osnovi vloge starša za podaljšanje veljavnosti

3316.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO‑1‑UPB1, Uradni list RS, št. 102/04 in 14/05) in
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS‑UPB2, Uradni list
RS, št. 94/07 in 76/08) je Občinski svet Občine Poljčane na
23. redni seji dne 17. 9. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
– javno dobro za nepremičnino parc. št. 1192/27, dvorišče, v
izmeri 189 m2, pripisano pri ZKV št. 656, k.o. Poljčane.
Nepremičnina postane last Občine Poljčane, s čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Poljčane, dne 17. septembra 2009
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

3317.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO‑1‑UPB1, Uradni list RS, št. 102/04 in 14/05) in

Uradni list Republike Slovenije
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS‑UPB2, Uradni list
RS, št. 94/07 in 76/08) je Občinski svet Občine Poljčane na
23. redni seji dne 17. 9. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
– javno dobro za nepremičnino parc. št. 1194/3, pot, v izmeri
77 m2, pripisano pri ZKV št. 656, k.o. Poljčane.
Nepremičnina postane last Občine Poljčane, s čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Poljčane, dne 17. septembra 2009
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

SEMIČ
3318.

Odlok o komunalnih taksah v Občini Semič

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/1994, spremembe 123/06 – ZFO‑1, 57/08 –
ZFO‑1A), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03,
spremembe 3/07 – UPB4, 17/08, 21/08 (popravek)) in 14. člena
Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06, popravek
112/06) je Občinski svet Občine Semič na 20. redni seji dne
17. 9. 2009 sprejel

ODLOK
o komunalnih taksah v Občini Semič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa zavezance, odmero, plačilo, izterjavo in
sankcije v zvezi s komunalnimi taksami na območju Občine
Semič.
2. člen
(namen)
(1) V Občini Semič se plačujejo komunalne takse za
uporabo javnih površin.
(2) Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi
pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica,
igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska
površina in podobna površina.
(3) Priložnostna sporočila, objave in razglasi po lokalnih
stabilnih in mobilnih ozvočevalnih postajah se po posameznem
naselju oziroma vasi lahko izvajajo največ trikrat dnevno in jih
ni dopustno opravljati v času med 20. in 8. uro.
3. člen
(oprostitve plačila)
Komunalne takse se po tem odloku ne odmerijo:
– za dejavnosti, ki se uporabljajo izključno v humanitarne
namene,
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– v primerih, ko je uporaba javne površine že zajeta v
najemni pogodbi med lastnikom oziroma uporabnikom javne
površine in Občino Semič,
– javnim podjetjem in zavodom, katerih ustanovitelj ali
soustanovitelj je Občina Semič,
– Občini Semič in društvom, ki delujejo na območju Občine Semič,
– razstavljalcem in prodajalcem izdelkov domače in umetne obrti iz območja Občine Semič,
– v primerih, ko župan Občine Semič sprejme sklep, da
gre za širši družbeni interes in tako oprosti posameznega taksnega zavezanca plačila komunalne takse.
4. člen
(taksni zavezanec)
(1) Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporablja javno površino za namene, za katere so s tem odlokom
določene komunalne takse.
(2) Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec lastnik predmeta, s katerim se javna površina zaseda.
5. člen
(taksna obveznost)
(1) Taksna obveznost nastane z dnem začetka uporabe
javne površine, preneha pa s potekom zadnjega dne uporabe
javne površine.
(2) Okoliščina, da javne površine zavezanec začasno ni
mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
6. člen
(vloga za izdajo soglasja)
(1) Zavezanec je dolžan prijaviti pristojnemu organu občine nastanek taksne obveznosti najmanj 8 dni pred njenim
nastankom.
(2) Prijava mora poleg podatkov o zavezancu vsebovati
tudi ostala dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev
komunalne takse.
(3) V primeru, ko gre za poseg v prostor (postavitev kioska
in podobno), si mora zavezanec poleg soglasja za zasedanje
javne površine, pridobiti ustrezno soglasje oziroma dovoljenje
pristojnega organa po gradbeni zakonodaji.
7. člen
(odmera takse)
(1) Takse plačujejo zavezanci na podlagi izdane odločbe.
Najprej pristojni organ izda odločbo o odmeri komunalne takse
z navedbo roka plačila. Po plačilu komunalne takse se izda
dovoljenje za zasedanje javne površine.
(2) Če taksa ni plačana v roku iz prejšnjega odstavka se
smatra, da je zavezanec umaknil vlogo za izdajo dovoljenja za
zasedanje javne površine in se postopek s sklepom ustavi.
(3) O lokaciji, velikosti in terminu zasedene javne površine
odloči župan s sklepom.
(4) Komunalne takse se plačujejo po tarifi komunalnih
taks, ki je sestavni del tega odloka.
(5) Vrednost takse po tarifni številki od 1 do 3 se izračuna
po formuli:
Komunalna taksa = število točk x vrednost točke x površina x število dni.
Vrednost takse po tarifni številki 4 se izračuna po formuli:
Komunalna taksa = število točk x vrednost točke x število
dni.
(6) Komunalna taksa se obračuna za cel dan, ne glede na
to, če se javna površina zaseda le del dneva.
(7) Vrednost točke znaša 0,05 EUR in se lahko s sklepom
župana, vsako leto do konca decembra, za odmero v naslednjem letu, spreminja skladno z indeksom rasti cen življenjskih
potrebščin, sicer velja do takrat veljavna vrednost točke.
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(8) Sklep župana o spremembi vrednosti točke se objavi
na internetni strani Občine Semič.
(9) V primeru, da se javna površina za isti namen uporablja neprekinjeno 30 dni ali več, se lahko komunalna taksa
zniža za 20%, pri čemer znižana komunalna taksa ne sme
znašati manj, kot bi znašala za 30 dni. V primeru, ko znižana
komunalna taksa znaša manj, kot bi znašala za 30 dni, se
komunalna taksa zaračuna za 30 dni. O znižanju komunalne
takse odloči župan Občine Semič s sklepom.
II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
8. člen
(ukrepi nadzornega organa)
(1) Občinski organ, pristojen za nadzor, ugotavlja, ali
je uporaba javne površine dovoljena, ter preverja resničnost
podatkov na prijavi taksne obveznosti.
(2) V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali
so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki,
ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, lahko občinski organ,
pristojen za nadzor, določi na stroške taksnega zavezanca,
odstranitev vseh nedovoljenih predmetov z javne površine
ali prekinitev nedovoljene uporabe javne površine za čas do
izpolnitve pogojev, ki jih za uporabo javne površine določa ta
odlok.
(3) Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi drugega
odstavka tega člena, ne zadrži njene izvršitve.
9. člen
(izterjava takse)
(1) Če taksni zavezanec ne plača obveznosti iz prejšnjega
člena v roku, se zadeva preda pristojnemu organu v izterjavo.
(2) Pravica do izterjave komunalnih taks zastara v dveh
letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana.
(3) Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v
dveh letih po preteku leta, v katerem je bila plačana.
III. DOLOČBE O SANKCIJAH
10. člen
(globe)
(1) Z globo 200 EUR se kaznuje pravna oseba, če:
– uporablja javno površino brez dovoljenja pristojnega
organa oziroma v nasprotju z dovoljenjem ali
– v prijavi taksne obveznosti navede napačne podatke, ki
vplivajo na odmero takse.
(2) Z globo 100 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe in fizična oseba, če stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(prenehanje veljavnosti odloka)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
komunalnih taksah v Občini Semič (Uradni list RS, št. 32/97).
12. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2009-4
Semič, dne 18. septembra 2009
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.
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3319.

Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih
pomoči v Občini Semič

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) in 6. člena Statuta
Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06 in 112/06 – popr.) je
Občinski svet Občine Semič na 20. redni seji dne 17. 9. 2009
sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči
v Občini Semič
1. člen
S tem pravilnikom se določijo upravičenci do dodelitve
denarne socialne pomoči (v nadaljevanju: denarne pomoči),
kriteriji za določitev višine denarne pomoči ter postopek uveljavljanja in dodelitve denarne pomoči.
2. člen
Do denarne pomoči so upravičeni tisti občani, ki imajo
prijavljeno stalno bivališče v Občini Semič in ki v Občini Semič
tudi bivajo.
Upravičenci do denarne pomoči morajo izpolnjevati tudi
naslednje pogoje:
– da jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti, ki ni
nastala po njihovi krivdi nujno potrebna pomoč,
– da so v tekočem letu izkoristili vse zakonske in druge
možnosti za rešitev socialne stiske.
Trenutna materialna ogroženost je posledica utemeljenih
okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine: nenadna izguba zaposlitve, bistveno znižanje
dohodkov, elementarne nesreče, dolgotrajna bolezen, invalidnost in druge izjemne okoliščine.
3. člen
Denarna pomoč je namenjena nakupu šolskih potrebščin,
doplačilu šole v naravi, ekskurzij, kosil ipd., letovanju otrok,
nakupu ozimnice in kurjave, plačilu drugih stroškov in izdatkov
za premostitev trenutne materialne ogroženosti.
4. člen
Višina denarne pomoči znaša največ:
– posameznik 200 EUR,
– družina 600 EUR.
Denarno pomoč lahko prejmejo upravičenci enkrat letno.
5. člen
Zahtevki za dodelitev denarne pomoči se vlagajo na
obrazcu Vloga za dodelitev denarne socialne pomoči Občine
Semič. Vlogi morajo biti priložena dokazila o utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika
ali družine (tj. nenadna izguba zaposlitve, bistveno znižanje dohodkov, elementarne nesreče, dolgotrajna bolezen, invalidnost
in druge izjemne okoliščine).
6. člen
V postopku dodelitve denarne pomoči se uporablja Zakon
o splošnem upravnem postopku. Strokovna služba si za vse
vlagatelje pridobi mnenje tri‑članske komisije, katero imenuje
župan. Mandat članov komisije je vezan na mandat župana, ki
lahko člane komisije razreši tudi pred iztekom svojega mandata
in v komisijo imenuje nove člane.
7. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne
pomoči vodi in o njej odloča občinska uprava.
Zoper odločbo je dovoljena pritožba pri županu.
Denarna pomoč se nakazuje neposredno vlagatelju v
obliki denarja ali v funkcionalni obliki, neposredno izvajalcem
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storitve. Obliko izplačila določi komisija glede na ugotovljeno
socialno stanje posameznika ali družine.

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

8. člen
Prejemnik denarne pomoči mora v roku 30 dni po prejemu
pomoči dostaviti dokazila o namenski porabi dodeljene denarne
pomoči.
Prejemnik pomoči je dolžan vrniti znesek prejete pomoči
skupaj z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel
na podlagi navedbe neresničnih podatkov oziroma denarne
pomoči ni namensko porabil.

1.
Nepremičnine parc.št. 4021/4 – dvorišče v izmeri 277,
parc. št. 4021/5 – dvorišče v izmeri 24 m2, parc. št. 4021/6 – zemljišče pod stavbo v izmeri 30 m2, parc. št. 4021/7 – zemljišče
pod stavbo v izmeri 17 m2, vpisane v vl. št. 647, k.o. Črmošnjice, zavedene v zemljiški knjigi kot javno dobro, prenehajo biti
javno dobro v splošni rabi.

9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2009-2
Semič, dne 18. septembra 2009
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.

3320.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

2.
Dovoljuje se, da se nepremičnine parc. št. 4021/4 – dvorišče v izmeri 277 m2, parc. št. 4021/5 – dvorišče v izmeri
24 m2, parc. št. 4021/6 – zemljišče pod stavbo v izmeri 30 m2,
parc. št. 4021/7 – zemljišče pod stavbo v izmeri 17 m2, vpisane
v vl. št. 647, k.o. Črmošnjice, odpišejo od prvotnega vložka in
se vpišejo v nov vložek iste k.o. in se pri njem vknjiži lastninska
pravica za: Občino Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, MŠ.:
5880262.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-26/2009-2
Semič, dne 18. septembra 2009
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.

Na podlagi 23. člena ZGO‑1 (UPB1 Uradni list
RS, št. 102/04 (14/05 popr.) in 89. člena Statuta Občine Semič
(Uradni list RS, št. 107/06, 112/06) je Občinski svet Občine
Semič na 20. redni seji dne 17. 9. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Nepremičnina parc. št. 4087/2 – pot v izmeri 235 m2, vpisana v vl. št. 624, k.o. Črešnjevec, v zemljiški knjigi zavedena
kot javno dobro, preneha biti javno dobro v splošni rabi.
2.
Dovoljuje se, da se nepremičnina 4087/2 – pot v izmeri
235 m2, vpisana v vl. št. 624, k.o. Črešnjevec, odpiše od prvotnega vložka in se vpiše v nov vložek iste k.o. ter se pri njem
vknjiži lastninska pravica za: Občino Semič, Štefanov trg 9,
8333 Semič, MŠ.: 5880262.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-31/2007-4
Semič, dne 18. septembra 2009
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.

3321.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena ZGO‑1 (UPB1 Uradni list
RS, št. 102/04, 14/05 popr.) in 89. člena Statuta Občine Semič
(Uradni list RS, št. 107/06, 112/06) je Občinski svet Občine
Semič na 20. redni seji dne 17. 9. 2009 sprejel

3322.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena ZGO‑1 (UPB1 Uradni list
RS, št. 102/04, 14/05 popr.) in 89. člena Statuta Občine Semič
(Uradni list RS, št. 107/06, 112/06) je Občinski svet Občine
Semič na 20. redni seji dne 17. 9. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Nepremičnine parc. št. 5112/4 – dvorišče v izmeri 74 m2,
parc. št. 5110/18 – dvorišče v izmeri 76 m2 in parc. št. 5110/20
– dvorišče v izmeri 34 m2, vpisane v vl. št. 3240, k.o. Semič, kot
javno dobro, prenehajo biti javno dobro v splošni rabi.
2.
Dovoljuje se, da se nepremičnine parc. št. 5112/4 – dvorišče v izmeri 74 m2, parc. št. 5110/18 – dvorišče v izmeri
76 m2 in parc. št. 5110/20 – dvorišče v izmeri 34 m2, vpisane
v vl. št. 3240, k.o. Semič, odpišejo od prvotnega vložka in se
vpišejo v nov vložek iste k.o. in se pri njem vknjiži lastninska
pravica za: Občino Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, MŠ.:
5880262.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-23/2006-5
Semič, dne 18. septembra 2009
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.
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3323.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za komunalno ureditev naselij Godešič,
Reteče in Gorenja vas - Reteče

Na podlagi 61., 98. in 104. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 18., 86. in 98. člena
Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98)
je Občinski svet Občine Škofja Loka na 18. redni seji dne
27. 11. 2008 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za komunalno ureditev naselij Godešič, Reteče
in Gorenja vas - Reteče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta
1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986
do leta 1990 (Uradni list RS, št. 103/4 popr. 103/05 in 17/06;
64/07 Odl. US: U‑I‑116/05‑21), sprejme občinski podrobni prostorski načrt za komunalno ureditev naselij Godešič, Reteče in
Gorenja vas – Reteče (v nadaljevanju: OPPN).
(2) OPPN določa mejo ureditvenega območja OPPN,
funkcijo območja, lego, potek, zmogljivost ter velikost objektov
in naprav, pogoje za oblikovanje objektov, naprav in ureditev,
pogoje za prometno in komunalno urejanje območja, okoljevarstvene ukrepe, etapnost izvajanja posegov, program opremljanja zemljišč za gradnjo,obveznosti investitorjev in izvajalcev,
tolerance in nadzor nad izvajanjem odloka.
2. člen
(izdelovalec OPPN)
OPPN je izdelal LUZ d.d., Ljubljana, pod številko projekta
6073 – 13, oktobra 2008, na podlagi idejnega projekta "Zamenjava vodovoda, izgradnja kanalizacije s čistilno napravo in
izgradnja plinovoda v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas
- Reteče", ki ga je izdelal Hidrosvet, d.o.o, Celje, št. projekta
128/04, avgust 2004.
3. člen
(sestavni deli OPPN)
(1) OPPN iz 1. člena tega odloka vsebuje tekstualni in
grafični del.
(2) Tekstualni del obsega:
a) odlok o OPPN
b) obrazložitev OPPN z naslednjo vsebino:
– obrazložitev in utemeljitev OPPN;
– povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov Občine
Škofja Loka;
– opis prostorskih pogojev za izgradnjo načrtovane infrastrukture;
– tehnični opis predvidenih komunalno energetskih vodov
in naprav;
– pogoji za prometno in komunalno urejanje prostora;
– prostorske ureditve po posameznih področjih;
– opis ureditvenega območja OPPN;
– podatke o označbi, površini in vrsti rabe zemljišč;
– elemente za zakoličbo;
– vrednost investicije za izvedbo OPPN;
– etapnost izvajanja OPPN in tolerance;
– program opremljanja stavbnih zemljišč.
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c) smernice nosilcev urejanja prostora za načrtovanje
OPPN
d) mnenja nosilcev urejanja prostora k OPPN.
(3) Grafični del obsega naslednje grafične načrte:
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka
z vrisom meje ureditvenega območja OPPN, M 1:5000;
– prostorski ureditveni pogoji za podeželje Občine Škofja
Loka z vrisom meje ureditvenega območja OPPN, M 1:5000;
– namenska raba in ureditvena območja naselij iz prostorskega plana občine, M 1:5000;
– pregledna karta grafičnih prilog, M:5000;
– ureditvena situacija, M 1:1000;
– komunalna in energetska ureditev, M 1:1000;
– prikaz posega in ureditvenega območja OPPN na katastrskem načrtu, M 1:1000;
– prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, M
1:5000;
– načrt gradbene parcele, M 1:500;
– tehnične elemente za zakoličbo ureditvenega območja
OPPN, M1:1000.
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
4. člen
(ureditveno območje OPPN)
(1) Območje OPPN obsega površine, potrebne za izgradnjo in obratovanje načrtovanega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo ter omrežja javne razsvetljave, vključno z vsemi pripadajočimi funkcionalnimi objekti
in ureditvijo pripadajoče prometne, energetske in komunalne
infrastrukture, na katerih se po izvedbi posegov na njih vzpostavi prejšnje stanje (razen na območju predvidene ČN).
(2) Območje OPPN zajema površino do 3,0 m obojestransko od osi predvidenega kanalizacijskega omrežja na odsekih
kanalizacije dimenzije do 700 mm, 4,0 m obojestransko od osi
predvidenega kanalizacijskega omrežja na odsekih kanalizacije
dimenzije nad 700 mm in 1,0 m obojestransko od osi vodovodnega omrežja in omrežja javne razsvetljave. Na mestih, kjer
se v strjenih naseljih pojavljajo prostorske ovire oziroma ožine,
se lahko na takih mestih območje občinskega podrobnega prostorskega načrta zoži in prilagodi stanju na terenu tako, da bo
še omogočena gradnja, obratovanje in vzdrževanje komunalno
energetske infrastrukture in naprav. Predvidi se ustrezen način
gradnje, ki omogoča izkope v minimalnem gabaritu (razpiranje
gradbene jame, zagatne stene).
(3) Območje OPPN se nahaja na območju Občine Škofja
Loka in obsega naslednja zemljišča in dele zemljišč:
K.o. Godešič (2031):
‑116, 118/2, 118/3, 12/1, 12/4, ‑121, ‑122, 123/2, ‑124,
‑125, 1366/2, 1368/2, 1368/3, 1370/1, 1373/1, 1373/2, 1374/1,
1374/2, 1374/3, 1376, 1377/2, 1377/3, 1377/4, 1377/5, 1377/7,
1378/2, 1385, 1388/1, 14/5, ‑16/2, 19/7, 2/1, 20/10, 20/11,
20/12, 20/14, 20/7, 20/8, 20/9, 252, 253, 260/1, 260/2, 261,
292/1, 293/2, 3/1, 3/2, 32/2, 32/3, 33/3, 33/4, 352/2, 36/5, 4,
402/28, 402/29, 402/53, 402/54, 402/67, 409/1, 409/4, 409/5,
411/1, 414/1, 414/15, 414/16, 414/18, 414/2, 414/24, 414/27,
414/29, 415, 416, 418/1, 419/1, 419/3, 42/2, 420, 422/1, 422/10,
424, 475, 477/8, ‑48, 480/3, 480/4, 480/5, 480/8, 480/9, 481/2,
481/3, 481/5, 484/2, 484/3, 489/2, 491, 495, 496, 497/2, 497/3,
499, 505/2, 510/1, 510/2, 513/2, 520/1, 558/1, 558/2, 559, 56/2,
58/1, ‑59, ‑6, 6/2, 64/1, 69, 73/1, 73/2, 79/3, 79/4, 80, 83, 84/2,
‑89, 89/2, 93, 96, 99, 1363/2, 126, 108/1, 102.
K.o. Reteče (2032):
‑1, 1/1, 1/7, 1002, 101/1, 101/4, 102/2, 103, 1050/2,
1052/1, 1052/3, 1054, 1056, 1057, 1058/1, 1058/3, 1071,
1075/1, 1075/2, 1075/3, 1075/4, 1075/7, 1075/8, 1075/10,
1077/1, 1077/20, 1077/22, 1077/3, 1077/4, 1077/7, 1079, 1080,
1081/1, 1081/2, 1083, 109/2, 112, 113, 114/1, 114/2, ‑116, 118,
119, 12/2, 13/2, ‑131, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7,

Uradni list Republike Slovenije
14/8, 14/9, ‑147, ‑15, 15/1, 155, 156/2, ‑159, ‑163, 17/1, 17/2,
17/4, 17/5, 17/6, ‑171, 18/1, 18/2, ‑189, 19, ‑195, ‑21, 21/1,
21/4, 21/7, 21/8, 21/9, 22/1, ‑23, 23/2, 23/9, 23/10, 24/1, 24/2,
25/1, 25/2, 260/1, 260/12, 260/14, 260/19, 260/23, 260/28,
260/3, 260/6, 262/4, 266, 267/1, 267/12, 267/14, 267/2, 267/5,
267/8, 268/1, 268/2, 27/1, 27/2, 272/1, 273/1, 273/2, 273/3,
273/7, 273/8, 273/9, 28/1, 28/2, ‑29, ‑3, 3/10, 3/12, 3/14, 3/16,
3/2, 3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/3, 3/4, 3/7, 3/8, 3/9, 30, ‑30, 31/1,
31/2, ‑32, 32/1, 32/2, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 37/3, 38/2,
38/4, 39/1, 39/4, 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 45/4, 47/1, 47/10,
47/5, 47/8, 47/9, 49/10, 49/11, 49/3, 49/5, 50/2, 51/1, 51/3,
51/4, 51/5, 53/6, 53/7, 53/8, 56/1, 56/10, 56/11, 56/12, 56/13,
56/15, 56/16, 56/17, 56/2, 56/21, 56/22, 56/23, 56/24, 56/25,
56/26, 56/27, 56/28, 56/29, 56/3, 56/30, 56/31, 56/32, 56/33,
56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 56/8, 56/9, 57/11, 57/18, 57/8, 57/9, 58,
6/1, 6/2, 6/4, 6/5, 60/60, 60/91, 63, 64, 68, ‑69, 70, 71/5, 72/2,
72/4, ‑74, 74/1, 74/2, 76/1, 76/2, 76/3, 77/2, 78/2, 817/3, 818,
819/1, 819/2, 819/3, 821/2, 823/1, 823/4, 825/4, 828, 829/1,
83/1, 83/2, 83/5, 83/6, 830/1, 830/2, 830/3, 830/4, 831/4, 833/2,
833/5, 833/7, 833/8, 835/2, 835/3, 837/3, 837/4, 837/5, 84,
843/1, 843/11, 843/2, 843/3, 843/4, 843/5, 843/6, 843/7, 843/8,
843/9, 843/13, 846/19, 846/21, 846/23, 846/4, 846/5, 846/8,
846/25, 849/11, 849/12, 851/6, 851/7, 851/8, 865/3, 866, 870/6,
872/1, 872/2, 872/3, 88/2, 894/2, 894/7, 896/3, ‑9, 945, 946/2,
946/3, 947/1, 962, 964/1, 964/2, 965, 967, 968, 969, 970, 971,
976/4, 978, 979, 980, 981, 983, 984/1, 984/2, 984/4, 985/3,
985/6, 986/17, 987/11, 987/14, 987/15, 987/16, 987/17, 987/6,
987/8, 988/6, 988/7, 989/3, 989/4, 990/1, 990/3, 990/4, 990/5,
991/1, 991/2, 993, 998, 999, 9/1, 9/2, 977/1, 977/2,1051, 71/6,
71/7, 77/3, 17/3, 1068/1, 1068/2, 843/12, 846/24, 3/1, 977/1,
977/2, ‑141, 1076/2, 987/5.
(4) Poleg zemljišč ali delov zemljišč navedenih v tretjem
odstavku tega člena bodo vplivi zaradi gradnje in obratovanja
načrtovane komunalno energetske infrastrukture tudi na naslednjih zemljiščih ali delih zemljišč, na katerih velja Občinski
podrobni prostorski načrt za posodobitev primarnega vodovoda
Trata – Reteče (Uradni list RS, št. 87/07):
K.o. Godešič:
1378/2, 123/2, 118/2, 73/1, 69, 1388/1, 1368/2, 17/5, 487,
505/2, 1374/3, 491, 496, 513/2, ‑122, 420, 520/1, 510/1.
K.o. Reteče:
1083, 1077/3, 88/2, 25/1, 24/2, 27/1, 28/1, 35/1, 36/1,
1077/1, 39/4, 45/3, 45/4, 47/10, 47/5, 1058/1, 849/5, 849/4,
985/3, 831/4, 1057, 38/2, 38/4, ‑2/2, 1075/4.
(5) Načrtovana komunalna infrastruktura in pripadajoči
objekti tangirajo naslednja zemljišča:
a) Kanalizacijsko omrežje
K.o. Godešič:
99, 96, 93, 89/2, 84/2, 83, 80, 79/4, 79/3, 73/1, 69, 64/1,
499, 495, 484/3, 484/2, 481/5, 481/3, 481/2, 480/9, 480/8,
480/5, 480/4, 480/3, 477/8, 424, 422/10, 422/1, 418/1, 416,
415, 409/1, 33/4, 33/3, 32/3, 3/2, 3/1, 292/1, 261, 260/2, 253,
20/14, 20/12, 20/11, 20/10, 2/1, 1388/1, 1385, 1378/2, 1377/7,
1377/3, 1377/2, 1376, 1374/3, 1374/2, 1374/1, 1373/2, 1370/1,
1368/3, 1368/2, ‑6, 1363/2, 1366/2, 422/10.
K.o. Reteče:
991/2, 991/1, 990/5, 990/4, 990/3, 990/1, 989/4, 988/7,
988/6, 987/8, 987/6, 987/15, 987/14, 987/11, 986/17, 985/3,
984/1, 983, 981, 980, 979, 978, 976/4, 971, 970, 969, 968, 967,
965, 964/2, 964/1, 962, 947/1, 9/1, 894/7, 866, 851/8, 851/7,
851/6, 846/8, 846/6, 846/5, 846/4, 846/25, 846/23, 846/21,
846/19, 843/13, 843/8, 843/6, 843/5, 843/2, 837/5, 837/4, 837/3,
835/2, 835/3, 833/8, 833/2, 83/2, 819/3, 818, 77/2, 76/2, 76/1,
72/2, 71/6, 71/7, 6/1, 57/9, 57/8, 56/9, 56/8, 56/7, 56/6, 56/5,
56/4, 56/25, 56/12, 56/11, 56/10, 56/1, 53/6, 51/5, 51/4, 51/3,
49/5, 49/11, 47/9, 47/8, 47/1, 4/5, 4/4, 4/3, 4/1, 38/2, 38/4, 37/3,
36/2, 35/2, 32/2, 31/2, 3/8, 3/7, 3/4, 3/3, 3/22, 3/2, 3/12, 3/10,
28/2, 273/2, 273/1, 27/2, 267/2, 267/1, 260/3, 260/19, 260/1,
25/2, 24/1, 23/2, 23/9, 23/10, 22/1, 21/4, 19, 18/2, 17/2, 17/1,
14/9, 14/8, 14/7, 14/6, 14/5, 14/4, 14/3, 14/2, 14/1, 119, 114/2,
114/1, 109/2, 1081/1, 1079, 1077/7, 1077/4, 1077/20, 1077/1,
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1075/7, 1075/4, 1075/1, 1071, 1058/3, 1058/1, 1057, 1056,
1054, 1052/3, 1052/1, 1050/2, 103, 102/2, 101/4, 101/1, 1/1,
‑32, ‑171, ‑163, ‑15, ‑147, ‑131, ‑116, ‑1, 9/1, 9/2, 18/1, 1051,
989/3,53/7, 3/1, 3/25, 1068/1, 1068/2, 63, 49/3, 985/6, 3/23.
b) Čistilna naprava
981, 983, obe k.o. Reteče
– električni priključek do čistilne naprave
977/1, 977/2, 981, ‑141, vse k.o. Reteče
– vodovodni priključek do čistilne naprave
981, 983, 984/1, 1077/7, vse k.o Reteče
– iztok iz čistilne naprave
981, 983, 999, 1076/2, vse k.o. Reteče
c) Zadrževalna bazena deževnih vod
Zadrževalni bazen deževnih vod ZBDV 1
6/1, 9/1, obe k.o. Reteče
– iztok iz ZBDV 1
6/1, 60/60, 58, 57/11, 14/7, 14/1, vse k.o. Reteče
– električni priključek do zadrževalnega bazena deževnih
vod ZBDV 1
14/6, 14/1, 9/8, vse k.o. Reteče
Zadrževalni bazen deževnih vod ZBDV 2
981, 983, obe k.o. Reteče
č) Črpališča
Črpališče 1
1376, k.o. Godešič
– električni priključek do črpališča 1
1376, 352/2, ‑59, vse k.o. Godešič
Črpališče 2
409/1, k.o. Godešič
– električni priključek do črpališča 2
409/1, 1373/2, obe k.o. Godešič
Črpališče 3
1373/2, k.o. Godešič
– električni priključek do črpališča 3
– 89, 1373/2, obe k.o. Godešič
Črpališče 4
1075/1, k.o. Reteče
– električni priključek do črpališča 4
17/3, 1075/1, obe k.o. Reteče
d) Razbremenilni objekti
Razbremenilnik R1
1374/3, k.o. Godešič
– razbremenilna cev iz razbremenilnika R1
402/29, 402/54, 402/67, 415, 1374/3, vse k.o. Godešič
Razbremenilnik R2
1075/1, k.o. Reteče
– razbremenilna cev iz razbremenilnika R2
63, 57/18, 1075/1, vse k.o. Reteče
e) Sekundarno vodovodno omrežje
K.o. Godešič:
80, 73/2, 73/1, 6/2, 58/1, 56/2, 520/1, 480/9, 477/8, 475,
420, 418/1, 415, 414/27, 414/2, 414/18, 414/16, 414/15, 4, 2/1,
1388/1, 1385, 1377/4, 1377/3, 1377/2, 1376, 1374/3, 1374/2,
1370/1, 1368/3, 1368/2, 12/4, 12/1, ‑6, ‑48, ‑16/2, 14/5, ‑124,
1363/2, 1366/2, 20/14, 20/12, 20/11, 20/10, 20/9, 20/8, 20/7,
19/7, 14/5.
K.o. Reteče
993, 990/4, 989/4, 989/3, 988/7, 988/6, 987/8, 987/6,
987/17, 987/15, 987/14, 987/11, 986/17, 985/3, 984/2, 947/1,
946/3, 946/2, 896/3, 894/7, 894/2, 851/8, 851/6, 846/8, 846/6,
846/5, 846/4, 846/23, 846/21, 846/19, 843/4, 843/2, 837/5,
837/4, 837/3, 835/2, 835/3, 833/8, 833/7, 833/5, 833/2, 830/4,
830/2, 830/1, 829/1, 823/4, 823/1, 821/2, 819/2, 819/1, 817/3,
57/9, 56/9, 56/8, 56/7, 56/6, 56/5, 56/4, 56/32, 56/31, 56/30,
56/3, 56/29, 56/28, 56/27, 56/26, 56/2, 56/17, 56/13, 56/12,
56/11, 56/10, 53/8, 53/7, 53/6, 51/5, 51/4, 51/3, 51/1, 47/5,
4/4, 4/1, 39/4, 38/2, 31/1, 30, 3/9, 3/4, 3/2, 3/10, 273/2, 273/1,
267/8, 267/5, 267/2, 267/1, 266, 260/3, 260/23, 260/19, 260/12,
260/1, 25/2, 22/1, 18/2, 18/1, 17/2, 17/1, 156/2, 155, 14/8, 14/7,
14/6, 14/5, 14/4, 14/3, 14/2, 14/1, 119, 118, 114/2, 113, 109/2,
1081/1, 1077/7, 1077/4, 1077/20, 1077/1, 1075/4, 1075/3,
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1075/1, 1071, 1058/3, 1058/1, 1057, 1056, 1052/1, 1050/2,
103, 102/2, 1/1, ‑30, ‑29, ‑195, ‑189, ‑163, ‑159, ‑15, ‑147, ‑1,
268/1, 267/14, 846/25, 1068/1, 1068/2.
f) Javna razsvetljava
K.o. Godešič:
99, 96, 93, 481/5, 480/9, 480/8, 477/8, 475, 44, 420,
419/3, 415, 36/5, 261, 2/1, 1388/1, 1385, 1378/2, 1377/7,
1377/3, 1377/2, 1376, 1374/3, 1374/2, 1373/2, 1370/1, 1368/3,
1368/2, 123/2, ‑6, ‑124, 1363/2, 1366/2.
K.o. Reteče:
990/4, 989/4, 989/3, 988/7, 988/6, 987/8, 987/15, 987/14,
987/11, 986/17, 985/3, 976/4, 894/7, 894/2, 88/2, 872/3, 872/2,
866, 851/8, 851/7, 851/6, 846/6, 846/5, 846/21, 846/19, 843/8,
843/6, 843/5, 84, 837/5, 837/4, 83/6, 83/5, 83/1, 76/1, 71/5,
71/7, 64, 63, 6/1, 56/9, 56/8, 56/7, 56/6, 56/5, 56/4, 56/32,
56/28, 56/27, 56/26, 56/24, 56/17, 56/13, 56/12, 56/11, 56/10,
53/7, 53/6, 47/10, 4/5, 4/3, 4/1, 36/1, 35/1, 34, 32/1, 31/1,
30, 3/4, 3/3, 3/25, 3/23, 3/2, 3/10, 3/1, 28/1, 273/2, 273/1,
27/1, 267/3, 267/2, 260/4, 260/3, 260/26, 260/13, 260/1, 25/2,
25/1, 24/2, 22/1, 19, 18/2, 18/1, 14/8, 14/7, 14/1, 13/2, 12/2,
1083, 1081/1, 1080, 1077/7, 1077/3, 1077/22, 1077/1, 1075/8,
1075/4, 1075/3, 1075/2, 1075/1, 1071, 1058/3, 1058/1, 1057,
1056, 1054, 1052/3, 1052/1, 1/7, 1/1, ‑9, ‑32, ‑3, ‑163, ‑15,
‑147, ‑131, ‑1, 1050/2, 1077/20, 1077/4, 947/1, 870/6, 843/13,
846/25, 1068/1, 1068/2.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI UREJANJA
5. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)
(1) S tem OPPN se ureja posodobitev sekundarnega
vodovodnega omrežja, izgradnja kanalizacijskega omrežja
s čistilno napravo in pripadajočimi funkcionalnimi objekti ter
posodobitev javne razsvetljave, z vso z pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo. Pred začetkom
gradbenih del je potrebno izdelati projektno dokumentacijo in
ugotoviti vsa križanja obstoječih kablov in vodov s traso načrtovanih infrastrukturnih objektov. Gradnjo načrtovane komunalno
energetske infrastrukture je treba izvajati istočasno.
(2) Posodobitev sekundarnih vodovodov
Zaradi dotrajanosti obstoječega sekundarnega vodovodnega omrežja, neustrezne oskrbe s sanitarno in požarno
vodo, je treba na celotnem območju naselij Godešič, Reteče
in Gorenja vas - Reteče posodobiti obstoječe sekundarno vodovodno omrežje.
Zgradi se sekundarne vodovode iz nodularne litine dimenzije DN 100 mm, ki se jih naveže na posodobljen primarni
vodovod Trata–Reteče. Sekundarne vodovode se v območju
naselij poveže v krožne zanke.
Predvideni sekundarni vodovodi bodo potekali po obstoječih trasah. Na nekaterih odsekih, kjer obstoječi vodovodi
potekajo po zasebnih zemljiščih, se jih prestavi v javne prometne površine. Na mestih, kjer predvideni vodovodi ne bodo
potekali po obstoječih trasah, je treba zagotoviti prevezavo
hišnih priključkov. Prevezave se izvedejo le v primeru, da se
obstoječe sekundarne vodovode z izgradnjo vodovodov po tem
odloku ukine. V nasprotnem primeru se prevezovanje hišnih
priključkov ne izvede.
Predvidene sekundarne vodovode se opremi z zasuni,
nadtalnimi hidranti in jaški.
Za požarne namene je treba na ustreznih razdaljah predvideti nadtalne hidrante.
(3) Izgradnja kanalizacijskega omrežja
Na območju naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče se zgradi kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo, dvema
razbremenilnikoma, dvema zadrževalnima bazenoma deževnih
vod in štirimi črpališči. Kanalizacijsko omrežje se predvidi večinoma v mešanem sistemu, z izjemo manjših področij, kjer je
predviden ločen sistem odvajanja odpadne vode.
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Ločen sistem kanalizacije je predviden na zahodnem in
osrednjem delu naselja Godešič, južno od regionalne ceste R1
– 210/1078 Škofja Loka–Jeprca, kjer se bodo padavinske vode
odvajale po obstoječem kanalu v odvodnik – potok Strugo in na
območju proizvodnih dejavnosti. Na vseh preostalih območjih
naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče je treba vso
čisto padavinsko vodo iz streh in površin, ki niso namenjene
prometu, ponikati.
Zgradi se naslednje kanale s funkcionalnimi objekti:
– Glavni zbirni kanal
Glavni zbirni kanal predvidenega kanalizacijskega omrežja dimenzije 80 – 700 mm bo potekal po južni strani obravnavanega območja na levem bregu reke Sore in njenih pritokov
od zahodnega dela naselja Godešič do vzhodnega dela naselja
Reteče. Predviden je gravitacijski odtok, razen na začetnem
tlačnem odseku glavnega zbirnega kanala, na tlačnem odseku
glavnega zbirnega kanala pred priključkom priključnega kanala
iz zahodnega in osrednjega dela vasi Reteče, južno od regionalne ceste R1 – 210/1078 Škofja Loka–Jeprca, kjer je treba
zaradi konfiguracije terena zgraditi dve črpališči za prečrpavanje odpadne vode, ter za zadrževalnim bazenom deževnih vod
(ZBDV 1) na južnem delu naselja Reteče.
Predviden zbirni kanal poteka večinoma po prometnih
površinah in javnih poteh. Kjer potek po javnih površinah ni
možen, poteka kanal po zasebnih zemljiščih.
– Priključni kanali
Na glavni zbirni kanal se iz obravnavanih naselij priključujejo posamezni predvideni kanalski odseki dimenzije DN
250 – 1000 mm.
Priključne kanale se na glavni zbirni kanal priključi gravitacijsko, razen priključne kanale iz skrajnega zahodnega in skrajnega vzhodnega dela naselja Godešič, južno od regionalne
ceste R1 – 210/1078 Škofja Loka–Jeprca, kjer je zaradi nizke
lege naselja treba prečrpavati odpadne vode preko tlačnega
kanala.
Priključni kanali na glavni zbirni kanal potekajo večinoma
po prometnih površinah in javnih poteh. Kjer potek po javnih
površinah ni možen, potekajo kanali po zasebnih zemljiščih.
Na predvideno javno kanalizacijo se lahko priključijo samo
odpadne vode iz objektov nad nivojem terena. Priključki iz kleti
so možni samo preko črpališč.
– Zadrževalna bazena deževnih vod ZBDV 1 in ZBDV 2
Zaradi nemotenega delovanja kanalizacijskega sistema in
enakomerne hidravlične obremenitve čistilne naprave je treba
na kanalizacijskem sistemu zgraditi dva zadrževalna bazena
deževnih vod. Zadrževalni bazen ZBDV 1 kapacitete 300 m3
bo lociran na travniku, pri objektu Reteče 39, zadrževalni bazen
ZBDV 2, kapacitete 150 m3 bo lociran na območju predvidene
čistilne naprave.
Zadrževalna bazena deževnih vod bosta ob nalivih zadržala prvi, najbolj onesnažen del padavinskih vod pomešan s
fekalnimi odplakami, ki ga bosta na čistilno napravo dovajala
šele po koncu padavin.
Objekta sta zasnovana kot AB objekta, ki bosta deloma
vkopana v zemljo in deloma zasuta. Sestavljena bosta iz jaška
za namestitev dušilke in celice, ki bo služila kot zadrževalni
bazen. Dotok na čistilno napravo bo z dušilko ves čas omejen
na količino dvojnega sušnega odtoka.
Do obeh zadrževalnih bazenov je treba izvesti nizkonapetostni električni priključek.
– Črpališča
Na kanalizacijskem sistemu se zgradi štiri podzemna črpališča, s potopnimi črpalkami, ki bodo zgrajeni kot samostojni
objekti. Eno črpališče se vgradi v zadrževalni bazen deževnih
vod ZBDV 1.
V vsakem črpališču se zaradi zanesljivosti delovanja vgradi po dve potopni črpalki, ki se bosta glede na izmerjeno gladino vode avtomatsko izmenično vklapljali in izklapljali. Predvidi
se daljinski prenos signalov in alarmov v centralo.
Ob vsakem črpališču se izvede električna omarica, ki jo je
treba povezati na nizkonapetostno električno omrežje. Zaradi
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odčitavanja porabljene električne energije morajo biti električne
omarice stalno dostopne.
– Razbremenilni objekti
Na priključnem kanalu 5 se pri objektu Godešič 57 zgradi
razbremenilni objekt R1 z iztokom v potok Strugo.
Na glavnem zbirnem kanalu se na območju lokalne ceste
pri objektu Reteče 139 zgradi razbremenilni objekt R2 z iztokom v reko Soro.
Razbremenilne objekte se opremi s celico za razbremenjevanje in celico z dušilko za omejitev pretoka k čistilni napravi
na vrednost sušnega odtoka in onesnaženega meteornega
dotoka. Padavinska voda se bo prelivala čez prelivni rob v
odvodnik Soro oziroma njen pritok potok Strugo.
(4) Čistilna naprava
Območje čistilne naprave bo locirano na levem bregu
reke Sore, južno od naselja Reteče, na zemljiščih s parcelnima
številkama 981 in 983, obe k.o. Reteče.
Na območju čistilne naprave se zgradi objekt čistilne naprave in zadrževalni bazen ZBDV 2, s pripadajočo prometno
in komunalno ureditvijo.
Tlorisna površina objekta čistilne naprave bo 27 x 11 m. V
vkopanem delu bo objekt čistilne naprave prekatna – monolitna
AB konstrukcija, nad terenom zunanje ureditve pa zidan objekt
za zagotovitev minimalno potrebnih funkcionalnih in delovnih
višin, za potrebe vzdrževanja ter rednih kontrol obratovanja naprave. Maksimalna višina čistilne naprave nad terenom zunanje
ureditve je lahko do 7,70 m. Streha objekta čistilne naprave bo
dvokapna, v tipologiji okoliških objektov.
Zmogljivost predvidene čistilne naprave z aktivnim blatom
s podaljšano aeracijo bo 2400 PE. Tehnologija čiščenja bo sestavljena iz mehanske in biološke stopnje. Okoljski parametri
za hrup in smrad bodo pod nivojem, ki jih določa zakon.
V objektu čistilne naprave se bodo nahajala črpališča
odpadnih vod s potopnimi črpalkami, objekti za mehansko čiščenje (rotirajoče sito, peskolov in izravnalni bazen), objekti za
biološko čiščenje (selektorji, denitrifikacijski bazen, aeracijski
bazen, usedalnik, bazen za odvečno blato, objekt za dehidracijo odvečnega blata). Prečiščena odpadna voda se preko
predvidene cevi dimenzije 1000 mm odvaja v Soro.
Območje čistilne naprave se ogradi z aluminijasto tipsko
ograjo višine do 2 m, ki se jo ozeleni s plezalkami. Zelene
površine ob čistilni napravi se zasadi z nizkimi grmovnicami
in okrasnim drevjem. Padavinske vode iz platoja ob čistilni
napravi in strešin objekta čistilne naprave se vodi ločeno preko
peskolovov v Soro. Na iztoku iz čistilne naprave se za opravljanje rednih meritev odpadne vode zgradi merski jašek premera
1000 mm s kaskado 0,5 m.
Do čistilne naprave je treba izvesti vodovodni in nizkonapetostni električni priključek.
Dovoz in dostop do čistilne naprave ni predmet prostorskega akta.
(5) Javna razsvetljava
Po vseh javnih cestah na območju naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče se posodobi obstoječo javno
razsvetljavo in dogradi novo javno razsvetljavo.
6. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
(1) Znotraj območja OPPN se vsa prizadeta zemljišča po
končani gradnji vzpostavi v prvotno ali boljše stanje oziroma se
na njih izvede nove ureditve v skladu z zahtevami OPPN. Površine ob čistilni napravi se uredi skladno z navedbami 5. člena
tega odloka glede ureditve površin ob čistilni napravi.
Z OPPN se ohranja obstoječa namenska raba, ob upoštevanju pogojev omejene rabe v koridorju načrtovane komunalne
in energetske infrastrukture.
(2) Kolikor bo zaradi gradnje predvidene komunalne infrastrukture potrebna odstranitev posameznih dreves in ostale
vegetacije je, če je to izvedljivo, potrebna nadomestitev.
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IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO
IN KRAJINSKO UREJANJE
7. člen
(posegi v ureditvenem območju)
(1) V ureditvenem območju so dopustne rekonstrukcije
obstoječih in gradnje novih linijskih infrastrukturnih objektov in
prometne infrastrukture ter postavitev montažnih ograj in urbane opreme. Pri tem je treba upoštevati pas z omejitvijo širine
1 m od osi predvidenega vodovodnega omrežja in omrežja
javne razsvetljave in 1,5 m od predvidenega kanalizacijskega
omrežja na vsako stan. V tem pasu naj se ne postavlja ograj
ali opor, obdeluje zemljišče globlje kot 0,5 m in ne sadi rastlin
s koreninami globljimi več kot 0,5 m. Posegi ne smejo ovirati gradnje, delovanja in vzdrževanja predvidene komunalne
infrastrukture. Zaradi varstva vodovodnega, kanalizacijskega
omrežja ter omrežja javne razsvetljave pred poškodbami je
treba pri izvajanju kakršnihkoli naknadnih posegov v koridorju
upoštevati višinski potek predvidenih komunalnih vodov. Za
vse posege znotraj koridorja je treba pridobiti soglasje lastnika
oziroma upravljavca vodovodnega, kanalizacijskega omrežja
ter omrežja javne razsvetljave.
(2) V območju prostorske enote PE 1 je dovoljena gradnja
pomožnih objektov in komunalne opreme za potrebe čistilne
naprave.
(3) V prostorski enoti PE 2 OPPN so poleg ureditev iz
prvega odstavka tega člena po tem OPPN dovoljene ureditve
in gradnje montažnih ograj in urbane opreme, ob pogoju, da te
ureditve ne onemogočajo ureditev po tem OPPN, ter da ne ovirajo delovanja in vzdrževanja vodovodnega, kanalizacijskega
omrežja ter omrežja javne razsvetljave.
8. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)
(1) V prostorski enoti PE 1 veljajo določila prostorskih
ureditvenih pogojev za podeželje Škofja Loka kolikor niso v
nasprotju z določili tega odloka.
(2) Predvideni sekundarni vodovodi, javna kanalizacija in
javna razsvetljava potekajo v območju
veljavnega OPPN za posodobitev primarnega vodovoda
Trata–Reteče (Uradni list RS, št. 87/07).
(3) Gradnja sekundarnega vodovodnega omrežja, javne
kanalizacije in javne razsvetljave je po določilih navedenega
izvedbenega prostorskega akta dovoljena. Na mestih, kjer
predvideni sekundarni vodovodi, javna kanalizacija in javna
razsvetljava potekajo po območju OPPN za posodobitev primarnega vodovoda Trata–Reteče, je trasa prilagojena načrtovani ureditvi občinskega podrobnega prostorskega načrta za
posodobitev primarnega vodovoda Trata–Reteče.
V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO
UREJANJE OBMOČJA
9. člen
(pogoji za prometno urejanje)
(1) Za potrebe gradnje in obratovanja predvidene komunalne infrastrukture ni treba izvesti novih prometnih povezav.
(2) Začasne dostopne poti do gradbišč morajo biti locirane
in urejene tako, da bodo v čim manjši meri prizadeti elementi
cest, bivalno okolje, naravno okolje in obstoječe ureditve.
(3) Kolikor je potrebno med gradnjo izvesti zapore cest, je
potrebno pridobiti posebno dovoljenje za zaporo ceste.
(4) Kolikor je treba med gradnjo izvesti dodatne začasne
dostopne poti do gradbišča, jih je treba izvesti v soglasju z lastnikom zemljišča in upoštevanjem trenutne rabe tangiranega
in sosednjih zemljišč.
(5) Zaradi gradnje načrtovane komunalne in energetske
infrastrukture ne sme biti ogrožena stabilnost cestnega telesa,
še posebej dela, ki se bo uporabljal za dovoz in reden promet
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(izven območja zapor). Po izvedenih gradbenih delih je treba
cestne površine povrniti v stanje pred posegom in sicer tako,
da se prepreči kakršnokoli zmanjšanje nosilnosti vozišča (posedanje vozišča), cestišče pa se sanira v enaki obliki in kvaliteti,
kot je bilo pred gradbenim posegom.
(6) Posegi morajo biti usklajeni tako gradbeno kot časovno.
(7) Ureditev komunalnih vodov v območju cestišča državne ceste in sanacijo posegov, vključno z ureditvijo voziščne
konstrukcije, je treba obdelati v projektu PGD in PZI. Treba
je izdelati elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije, ki
bo podlaga za izdelavo projekta ureditve cestišča po izvedbi
komunalnih vodov. Treba je izvesti preplastitev po celotni širini
vozišča in upoštevati veljavne predpise in tehnične specifikacije za javne ceste. Zaradi gradnje komunalne in energetske
infrastrukture na sme biti ovirana bodoča rekonstrukcija ceste,
vzdrževanje ceste, odvodnjavanje ipd. Pred izdajo gradbenega
dovoljenja in izvedbo posegov je treba pridobiti pogoje in soglasje Direkcije RS za ceste k projektni dokumentaciji.
(8) Na območju državnih cest, ki bodo rekonstruirane in
jih tangirajo predvideni komunalni in energetski vodi, se mora
izgradnja predvidene komunalne in energetske infrastrukture izvesti pred ali najkasneje ob rekonstrukciji državnih cest.
Vsa prečkanja obstoječe državne ceste je treba izvesti s podvrtavanjem oziroma podbijanjem. V primeru, da podvrtavanje
oziroma podbijanje cestnega telesa ni možno, mora investitor
pridobiti ustrezno soglasje pooblaščenega in registriranega
izvajalca del ter posege utemeljiti. V primeru izvedbe prečkanja
ceste s prekopom pred rekonstrukcijo ceste je treba predvideti
izvedbo prekopov in sanacijo posegov ob upoštevanju veljavnih
predpisov in tehničnih specifikacij za javne ceste. Izdelati je
treba elaborat sanacije prekopa.
(9) Na odsekih, kjer je bila državna cesta že rekonstruirana, prekopi niso dovoljeni. V primeru da podbijanje oziroma
podvrtavanje na državnih cestah ni izvedljivo, je treba predvideti ustrezne rešitve, jih utemeljiti in nanje obvezno pridobiti
soglasje DRSC. Prečkanja oziroma poteki po občinskih cestah
se lahko izvedejo s prekopi.
(10) Investitor si je pred izdajo gradbenega dovoljenja
oziroma pred pričetkom del v skladu z Zakonom o javnih cestah
(ZJC‑UPB1. Uradni list RS, št. 33/06) dolžan pridobiti soglasje
in dovoljenje k projektni dokumentaciji (k projektu PGD in PZI)
za izvedbo del, pri izdelavi katere je treba upoštevati pogoje
Direkcije RS za ceste.
10. člen
(križanje z prometno infrastrukturo)
(1) Predvidena komunalna infrastruktura prečka oziroma
poteka v varovalnem pasu regionalne ceste R1 – 210/1078
Škofja Loka–Jeprca v naslednjih stacionažah:
a) Kanalizacija
– od km 2 +242 do km 2 +992 kanalizacija poteka ob
severni strani državne ceste v oddaljenosti 2,1 m do 13,2 m
od roba vozišča;
– v km 2 + 533 se kanalizacija na severni strani zgradi
do roba vozišča;
– v km 2 + 616 se kanalizacija na severni strani zgradi
do roba vozišča;
– v km 2 + 608 se kanalizacija na južni strani približa robu
vozišča v oddaljenosti 19 m;
– v km 2 + 875 se kanalizacija na severni strani zgradi
do roba vozišča;
– v km 2 + 992 kanalizacija prečka regionalno cesto;
– od km 3 + 823 do km 4 + 025 kanalizacija poteka ob
severni strani regionalne ceste na oddaljenosti od roba vozišča
od 3,1 m do 13,0 m;
– od km 4 + 025 do km 4 + 263 poteka kanalizacija v
severnem delu cestišča;
– v km 3 + 969 prečka regionalno cesto;
– v km 4 + 116 se kanalizacija na severni strani priključi v
vozišču na predviden kanal DN 900;
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– v km 4 + 178 se kanalizacija na severni strani priključi v
vozišču na predviden kanal DN 800;
– v km 4 + 235 se kanalizacija na severni strani priključi v
vozišču na predviden kanal DN 400;
– v km 4 + 263 se kanalizacija na severni strani priključi v
vozišču na predviden kanal DN 400;
– v km 4 + 468 se kanalizacija na južni strani približa robu
vozišča v oddaljenosti 12,9 m do roba vozišča;
– km 4 + 728 prečka regionalno cesto.
b) Vodovod
– v km 2 + 413 vodovod prečka regionalno cesto;
– od km 2 + 517 do km 2 + 531 poteka vodovod po severni strani vozišča regionalne ceste;
– v km 2 + 618 vodovod prečka regionalno cesto;
– od km 2 + 618 do km 2 + 853 poteka vodovod vzporedno s cesto po severni strani na oddaljenosti od vozišča od
4,5 do 5,2 m;
– v km 2 + 849 se vodovod z južne strani približa robu
vozišča v oddaljenosti 3,7 m;
– v km 2 + 992 vodovod prečka regionalno cesto;
– od km 3 + 763 do km 3 + 969 poteka vodovod vzporedno ob severni strani regionalne ceste na oddaljenosti od 2,6 m
do 6,0 m od roba vozišča;
– v km 3 + 969 vodovod prečka regionalno cesto;
– v km 4 + 017 vodovod prečka regionalno cesto;
– v km 4 + 118 vodovod prečka regionalno cesto;
– v km 4 + 178 vodovod prečka regionalno cesto;
– v km 4 + 263 vodovod prečka regionalno cesto;
– v km 4 + 401 vodovod prečka regionalno cesto.
c) Javna razsvetljava
– v km 2 + 318 javna razsvetljava prečka regionalno
cesto;
– od km 2+242 do km 2 + 318 km javna razsvetljava
poteka vzporedno z regionalno cesto na oddaljenosti od 5,0 m
od 13,4 m od vozišča;
– v km 2 + 533 javna razsvetljava prečka regionalno
cesto;
– od km 2 + 608 do km 2+ 625 javna razsvetljava poteka
ob južni strani vozišča regionalne ceste;
– v km 2 + 618 se javna razsvetljava zgradi do roba
vozišča;
– v km 2 + 853 javna razsvetljava prečka regionalno
cesto;
– v km 2 + 992 javna razsvetljava prečka regionalno
cesto;
– od km 2 + 982 do km 2+992 poteka javna razsvetljava
v robu vozišča;
– v km 4 + 015 se javna razsvetljava zgradi do roba
vozišča;
– v km 4 + 116 se javna razsvetljava zgradi do roba
vozišča;
– v km 4 + 178 javna razsvetljava prečka regionalno
cesto;
– v km 4 + 235 se javna razsvetljava zgradi do roba
vozišča;
– v km 4 + 263 se javna razsvetljava izgradi do roba
vozišča;
– v km 4 + 339 javna razsvetljava prečka regionalno
cesto;
– v km 4 + 455 se javna razsvetljava zgradi do roba
vozišča;
– v km 4 + 888 se javna razsvetljava zgradi v oddaljenosti
12,9 m do roba vozišča.
(2) Potek predvidene komunalne infrastrukture mora biti
usklajen z načrtovanimi ureditvami na območju regionalne
ceste R1‑210/1078 Škofja Loka–Jeprca:
– s projektom za izvedbo (PZI) »Izgradnja hodnika za
pešce ob regionalni cesti R1‑210/1078 Škofja Loka–Jeprca od
km 2+400 do km 3+000«, št. proj. P‑3257/05, izdelalo Cestno
podjetje Kranj, d.d., Kranj, september 2005;
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– z načrtovano ureditvijo ceste skozi naselje Reteče na
regionalni državni cesti R1‑210 (projekt PZI št. A06‑065, Gea
consult, d.o.o., Škofja Loka, januar 2007).
(3) Potek predvidene komunalne infrastrukture mora biti
usklajen z načrtovano obnovo lokalne ceste 401170, Godešič–
Reteče, projekt PZI, izdelal CE Design d.o.o., Križe, december
2002 in načrtovano posodobitvijo primarnega vodovoda Trata–
Reteče (Uradni list RS, št. 87/07).
(4) V okviru obravnavanega OPPN je na tangiranem
območju treba preveriti ustreznost obstoječe javne cestne razsvetljave na območju državnih cest ter predvideti ustrezno ureditev javne cestne razsvetljave, kar je treba obdelati v projektu
PGD in PZI. Izvesti je treba ustrezno osvetlitev državne ceste
– vključno s križišči, prehodi za pešce, avtobusnimi postajališči
idr.. Pred izdajo gradbenega dovoljenja in izvedbo posegov
je treba pridobiti pogoje in soglasje Direkcije RS za ceste k
projektni dokumentaciji.
(5) Predvidena komunalna infrastruktura tangira oziroma
poteka v varovalnih pasovih obstoječih lokalnih cest na območju naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče.
11. člen
(križanje in približevanje železnici)
(1) Predvideno vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter
omrežje javne razsvetljave na več mestih poteka pod železniško progo št. 20 Ljubljana–Jesenice–državna meja. Pri gradnji
je treba zagotoviti stabilnost železniških naprav. Vsa križanja
z železniško progo št. 20 Ljubljana–Jesenice–državna meja je
treba izvesti s podvrtavanjem.
(2) Načrtovana komunalna in energetska infrastruktura prečka železniški progi št. 20 Ljubljana–Jesenice–državna
meja v naslednjih stacionažah:
– v km 581+552 prečkajo progo kanalizacija, vodovod in
javna razsvetljava;
– v km 581+932 prečkajo v podvozu pod progo kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava;
– v km 582+378 prečka na območju zavarovanega železniškega prehoda javna razsvetljava;
– v km 582+522 prečka progo kanalizacija.
(2) Upoštevati je treba predviden 2. tir železniške proge št. 20 Ljubljana–Jesenice–državna meja, ki je na tem odseku predviden levo od osi obstoječega tira, gledano proti
Jesenicam.
(3) Vodovod mora biti oddaljen desno od osi železniškega
tira 12,0 m, levo pa 16,0 m.
(4) Kanalizacija in javna razsvetljava morata biti oddaljeni
desno do osi obstoječega železniškega tira 8,0 m, levo pa
12,0 m.
(5) Križanja morajo biti izvedena pod kotom večjim od 60°,
v globini minimalno 1,2 m pod zgornjim robom tirnice. Križanje
železniške proge je potrebno izvesti v zaščitni cevi tako, da bo
vrh zaščitne cevi vsaj 1,5 m pod nivojem tira (gornji rob tirnic).
Zaščitna cev mora segati 5 m od osi skrajnih železniških tirov
oziroma več, v kolikor je železniška proga v nasipu ali useku, in
sicer tako, da se preboj izvede še minimalno 1 m od spodnjega
roba nasipa ali zgornjega roba brežine.
(6) Na območju križnih mest z železniško progo je treba
v projektno dokumentacijo vrisati poteke tras telekomunikacijskih kablov Sekcije za vzdrževanje telekomunikacijskih kablov
Ljubljana. Pri vzporednih potekih se nobeden od komunalnih
vodov ne sme približati trasi telekomunikacijskih kablov Sekcije
za vzdrževanje telekomunikacijskih kablov Ljubljana na manj
kot 2,0 m.
(7) Investitor je pred izdajo gradbenega dovoljenja, oziroma pred pričetkom del, dolžan pridobiti soglasje in dovoljenje
k projektni dokumentaciji (k projektu PGD in PZI) za izvedbo
del. Pri izdelavi projektne dokumentacije je treba upoštevati
pogoje iz smernic Slovenskih železnic d.o.o.. V projektu PGD
morajo biti obdelana križanja komunalnih vodov z železniško
progo in SVTK kablov.
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12. člen
(pogoji za komunalno urejanje)
(1) Kolikor bo v prihodnosti v naseljih Godešič, Reteče in
Gorenja vas – Reteče prišlo do izgradnje plinovodnega omrežja,
so predvidene trase vodovodnega, kanalizacijskega omrežja in
javne razsvetljave usklajene tako, da bo izgradnja plinovodnega
omrežja možna brez prestavitev teh komunalnih vodov.
(2) Zagotoviti je treba minimalne predpisane odmike predvidenih objektov in naprav od obstoječih komunalnih in energetskih vodov, pod pogoji njihovih upravljavcev.
(3) Na mestih križanj je treba upoštevati ustrezne tehnične pogoje in pogoje upravljavcev posameznih komunalnih in
energetskih vodov in naprav. Pri pripravi projektne dokumentacije je treba podrobno obdelati vsa križanja in vzporedne
poteke predvidene komunalne infrastrukture s komunalnimi,
energetskimi in telekomunikacijskimi vodi in podati ustrezne
tehnične rešitve.
(4) Če se med izvedbo ugotovi, da je treba posamezen
obstoječ komunalni, energetski in telekomunikacijski vod ustrezno zaščititi ali prestaviti, se to izvede v skladu s soglasjem
upravljavca tangiranega komunalnega voda.
(5) Pred gradnjo je treba zakoličiti obstoječo komunalno
energetsko infrastrukturo na kraju samem.
(6) Za potrebe vzdrževanja predvidenega vodovodnega
in kanalizacijskega omrežja ter javne razsvetljave mora biti
zagotovljen nemoten dostop.
(7) Zaradi predvidene gradnje mora oskrba objektov s
pitno in požarno vodo potekati nemoteno. Po potrebi se izvede
začasne provizorije.
(8) Izvajalec gradbenih del in izvajalec gospodarske javne
službe o motnjah v preskrbi s pitno vodo obveščata porabnike
na krajevno običajen način.
13. člen
(križanje s komunalno in energetsko infrastrukturo)
Predvidena komunalna infrastruktura prečka oziroma poteka v vplivnem območju naslednjih komunalnih vodov:
Vodovod:
– na celotnem območju OPPN na več mestih prečka obstoječe sekundarno vodovodno omrežje in predviden primarni
vodovod NL DN 200 Trata–Reteče;
Kanalizacijsko omrežje:
– na celotnem območju OPPN še ni zgrajenega kanalizacijskega omrežja razen na delu naselja Godešič in delu naselja
Reteče, južno od regionalne ceste R1 – 210/1078 Škofja Loka–
Jeprca, ter na proizvodnem območju naselja Gorenja vas – Reteče. Predvideno kanalizacijsko omrežje in javna razsvetljava
tangirata obstoječe omrežje, ki se ohranja;
Plinovodno omrežje:
– na celotnem ureditvenem območju OPPN ni obstoječega plinovodnega omrežja;
Elektroenergetski vodi:
– v naselju Godešič posega ureditveno območje OPPN v
koridor daljnovoda DV 2x110 kV Kleče–Škofja Loka–Okroglo;
– ureditveno območje OPPN na več mestih prečka oziroma poteka v vplivnem območju 10 kV in 1 kV kablovodov;
Telekomunikacijski vodi:
– ureditveno območje OPPN na več mestih prečka obstoječe telekomunikacijsko omrežje;
Javna razsvetljava:
– ureditveno območje OPPN na več mestih prečka obstoječe omrežje javne razsvetljave.
VI. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
POSEGOV V PROSTOR
14. člen
(posegi v obstoječe objekte in naprave)
Zaradi gradnje načrtovanega vodovodnega, kanalizacijskega omrežja in omrežja javne razsvetljave se lahko po
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potrebi ruši obstoječe vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter
omrežje javne razsvetljave, ki ga je treba ustrezno nadomestiti.
Rušenje ostalih obstoječih objektov in naprav ni predvideno.
15. člen
(odstranitev vegetacije)
(1) Zaradi gradnje vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja bo potrebna delna odstranitev vegetacije in dreves
ob in na trasi predvidenega vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja.
(2) Vsa morebitno odstranjena drevesa in ostalo vegetacijo na trasi predvidnega vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja je potrebno nadomestiti.
(3) Pri vseh izkopih za vodovodno in kanalizacijsko
omrežje ter javno razsvetljavo v bližini dreves je treba uporabiti tehnologijo, ki bo zagotavljala izkop v minimalnem gabaritu
(razpiranje gradbene jame, zagatne stene).
16. člen
(ohranjanje narave in naravnih vrednot)
(1) Ureditveno območje OPPN se nahaja v naslednjih
območjih naravnih vrednot:
– Sora – od sotočja obeh Sor do Medvod, ident. št. 4428 V,
– Reteške loke, ident. št. 7746 V.
Z naravnimi vrednotami je treba ravnati tako, da se ne
ogrozi njihov obstoj. Posegi in dejavnosti se izvajajo na naravni vrednoti, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za
izvedbo posega. V tem primeru naj se posegi in dejavnosti na
površinski geomorfološki in hidrološki naravni vrednoti in na
ekosistemski naravni vrednoti izvajajo v obsegu in na način da
se dane geomorfološke, hidrološke vrednote in ekosistemske
vrednote bistveno ne spremenijo in da se ne poruši naravno
ravnovesje.
Na območju naravnih vrednot je potrebno pri načrtovanju
in izvajanju posegov opredeljenih v predloženi dokumentaciji
upoštevati tudi naslednje usmeritve:
Sora – od sotočja obeh Sor do Medvod (4428 V)
– strugo in brežine Sore naj se ohrani v naravnem stanju.
Na mestih iztokov iz čistilne naprave, zadrževalnega bazena
in razbremenilnika naj se brežine utrjuje v najmanjši možni
meri. Uporablja naj se naravne materiale. V strugi naj se ohrani
morfološke oblike (tolmune, sipine);
– strugo in brežine vodotoka naj se med deli ne nasipa ali
zasipa z odkopnim in gradbenim materialom;
– na brežinah naj se ohranja obvodna vegetacija, ki stabilizira brežine in zmanjšuje učinke erozije. Drevje odstranjeno za
potrebe izvedbe iztokov naj se v največji možni meri nadomesti
z avtohtonimi vrstami;
– prepreči naj se kakršnokoli onesnaženje vode, struge in
brežin vodotoka Sora;
– morebitni odpadni gradbeni material in zemeljski višek
ter ostale odpadke naj investitor oziroma izvajalec del odpelje
izven območja naravne vrednote.
Reteške loke (7746V)
– na območju naravne vrednote naj se ohranjajo gozdne
površine. Posek za potrebe izvedbe tlačnega voda naj bo omejen na najmanjšo možno mero;
– obrečno vrbovje, jelševje in jesenovje (mehkolesne
loke) na območju naravne vrednote naj se v največji možni
meri ohranja;
– rastišča dreves naj se ne zasipava;
– prodišča in poplavne loke naj se ohranja v obstoječem
stanju;
– poplavnih lok naj se ne nasipa, utrjuje ali zasipa;
– upoštevajo naj se tudi konkretne varstvene usmeritve za
naravno vrednoto Sora – od sotočja obeh Sor do Medvod.
(2) Trasa načrtovanega kanala posega v ekološko pomembno območje: Sora, ident. št. 35300.
Na območju ekološko pomembnega območja Sora
(35300) je treba pri načrtovanju in izvajanju posegov opredelje-
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nih v predloženi dokumentaciji upoštevati konkretne varstvene
usmeritve za naravno vrednoto Sora – od sotočja obeh Sor do
Medvod.
(3) Trasa načrtovanega kanalizacijskega omrežja delno
poteka po območju posebnega varstvenega območja (Uredba
o posebnih varstvenih območjih – območjih Natura 2000), Sora
Škofja Loka – Jez Goričane, koda SI3000155.
Poleg tega je potrebno pri načrtovanju in izvajanju predvidenih posegov na območju posebnega varstvenega območja:
Sora Škofja Loka – jez Goričane, koda SI3000155 obvezno
upoštevati naslednje konkretne varstvene usmeritve:
– med gradbenimi deli naj se zagotovijo vsi tehnični in
drugi ukrepi za preprečitev kakršnega koli onesnaženja vode,
struge in brežin vodotoka Sora;
– v strugo in brežine vodotoka naj se ne posega z mehanskimi posegi, razen v delih, kjer je to nujno potrebno za izvedbo
iztokov iz čistilne naprave, zadrževalnega bazena in razbremenilnika. Tu naj se posegi omejijo na najmanjšo možno mero;
– strugo in brežine vodotoka naj se med deli ne nasipa,
utrjuje ali zasipa z odkopnim in gradbenim materialom;
– morebitni odpadni gradbeni material in zemeljski višek
ter ostale odpadke naj investitor oziroma izvajalec del odpelje
izven posebnega varstvenega območja;
– v obrežno vegetacijo naj se ne posega s sekanjem,
obsekavanjem in redčenjem, razen v delih, kjer je to nujno
potrebno za potrebe izvedbe iztokov. Posegi v vegetacijo naj
se omejijo na najmanjšo možno mero;
– po izvedbi del naj se vse prizadete površine zasadi z
avtohtono vegetacijo.
17. člen
(ureditve v območju kmetijskih zemljišč)
(1) Na območjih najboljših kmetijskih zemljišč z velikim
pridelovalnim potencialom naj bo delovni pas čim ožji. V času
gradnje na območju delovnega pasu ni možno izvajati kmetijske dejavnosti.
(2) Investitor je dolžan omogočiti dostop na kmetijska
zemljišča v času izgradnje in po njej.
(3) Nad vodovodom in kanalom je določen pas z omejitvijo kmetijske dejavnosti širine 1 m od osi vodovoda in 1,5 m od
osi kanala na vsako stran. V tem pasu naj se ne sadi rastlin s
koreninami globljimi več kot 0,5 m, obdeluje zemljišče globlje
kot 0,5 m in naj se ne postavlja ograj ali opor, namenjenih
kmetijstvu in sadjarstvu.
(4) Pri izkopu na kmetijskih zemljiščih ne sme priti do mešanja živih zgornjih plasti tal in mrtvih tal. Pri izvajanju izkopov
je treba skrbno ločevati živo zemljo od mrtvih globljih plasti. Pri
prekrivanju cevi naj se zemljino vrača v ustreznem vrstnem
redu nazaj. Žive zemlje se ne sme premikati daleč stran od
mesta izkopa. Po končani gradnji je treba začasno uporabljena
kmetijska zemljišča vzpostaviti v prvotno stanje.
(5) Dela naj se časovno izvajajo tako, da bo čim manj
prizadeta kmetijska proizvodnja.
18. člen
(gozdnogospodarske ureditve in varovanje gozda)
(1) Trasa načrtovanega vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja delno posega v gozdna zemljišča.
(2) Za varovanje gozda in gozdnogospodarskih ureditev
je treba upoštevati naslednje pogoje:
– za sanacijo gozdnih robov se uporabi drevnine avtohtonih vrst, ki niso prenašalke hruševega ožiga;
– objekti komunalne infrastrukture morajo biti od gozdnega roba oddaljeni vsaj za višino odraslega sestoja (okrog
25 m). V nasprotnem primeru investitorji prevzamejo odgovornost za poškodbe na objektih, ki bi jih lahko povzročili normalno gospodarjenje s sosednjim gozdom ali ujme ter sanacija
njihovih posledic;
– dela se morajo izvajati tako, da bo posekanega čim
manj gozdnega drevja in grmovja, delovni pas naj bo čim ožji,
po možnosti v obstoječih posekah;
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– v čim večji meri naj se ohranja obstoječi gozdni rob, tako
na podnožju pobočij kot v gozdnih jasah in posekah, predvidi
naj se sanacija gozdnega roba. Za sanacijo se uporabi avtohtone vrste v ustrezni sestavi;
– preprečeno mora biti vsako nepotrebno zasipanje in
odstranjevanje podrasti;
– sečnje v gozdu morajo biti izvedene strokovno po odkazilu sečnje s strani pristojnega predstavnika Zavoda za gozdove;
– kjer bo prizadet gozdni rob, mora biti ustrezno saniran;
– ohraniti oziroma omogočiti je treba dostope do gozdov
v času gradnje in po njej;
– čas dela se naj prilagodi tako, da ne bo motilo ptic pri
gnezdenju, drugih živali pa pri paritvi in vzreji mladičev – zlasti
v času od 1. marca do 30. junija. Hrupna dela v bližini gozda
naj se opravijo od julija do decembra;
– v gozdovih je prepovedano odlaganje odpadkov, odstranjevanje materiala in zasipavanje.
(3) Investitor mora pred posegom v gozd in gozdni prostor pridobiti dovoljenje za poseg v prostor v skladu s predpisi
o urejanju prostora.
19. člen
(varstvo tal)
(1) Posege v tla se izvede tako, da bodo prizadete čim
manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabi površine na katerih so tla manj kvalitetna.
(2) Pri vnosu snovi v tla je potrebno upoštevati mejne
vrednosti emisije snovi in toplote oziroma z ustreznimi ukrepi
zagotoviti, da ne bo prišlo do čezmerne obremenitve tal.
(3) Pri gradnji se lahko uporabljajo le tehnično brezhibna
transportna vozila in gradbeni stroji. Vzdrževanje teh strojev
na območju posega se lahko izvaja le na utrjenih površinah,
ki morajo imeti urejeno zbiranje padavinskih odpadnih vod in
drugih tekočin, kolikor pride do njihovega izlitja.
(4) Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
iz premičnih (začasnih) naprav in objektov v tla ni dovoljeno.
Komunalne in padavinske vode je potrebno očistiti tako, da stopnja onesnaženosti ne presega predpisanih mejnih vrednosti.
(5) S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov, je treba preprečiti odtekanje vod na kmetijsko
obdelovalne površine.
(6) Na gradbišču morajo biti na voljo ustrezna oprema in
sredstva za takojšen poseg v primeru razlitja ali razsutja nevarnih tekočin in drugih materialov. Pred odlaganjem na začasno
ali trajno odlagališče je potrebno onesnaženi material preiskati
skladno z določbami Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list
RS, št. 34/08).
(7) Prst se odstrani in deponira na robu izkopa ter se
uporabi za sanacijo razgaljenih površin. Prst se odstrani in
premesti na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja
s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Deponije
prsti se izvede tako, da se ohrani njena rodovitnost in količina,
pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice.
20. člen
(varstvo vode in podzemnih voda)
(1) Predvideno kanalizacijsko omrežje z iztoki iz razbremenilnih objektov in čistilne naprave tangira vodno in priobalno
zemljišče reke Sore in pritoka reke Sore – potok Strugo.
(2) Posegi v vodno in priobalno zemljišče vodotokov morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda
in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem
voda.
(3) Zaradi gradnje kanalizacijskega omrežja ali drugih
posegov znotraj ureditvenega območja se kakovost voda in
vodni režim na vplivnem območju ne sme poslabšati. Ves kanalizacijski sistem mora biti zgrajen v vodotesni izvedbi.
(4) Del ureditvenega območja OPPN vzdolž reke Sore
leži na poplavnih površinah. Preprečeni morajo biti vsi škodljivi
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vplivi na stanje voda in vodni režim, na poplavno varnost območja in okolje nasploh.
(5) Za lokacijo čistilne naprave, je potrebno izdelati hidrološko – hidravlično analizo poplavne varnosti objekta. Definirana mora biti zagotovljena poplavna varnost. Vsi objekti in ureditve čistilne naprave, vključno z zunanjimi površinami morajo
biti poplavno varni. V dokumentaciji morajo biti na primernem
nivoju obdelani in prikazani vsi ukrepi s katerimi bodo preprečeni škodljivi vplivi na vode in vodni režim in okolje nasploh.
(6) Objekt in ureditve čistilne naprave, vključno z zunanjimi površinami, ne smejo posegati na parc. št. 1076/2, k.o.
2032‑Reteče, javno dobro, vodotok.
(7) Na iztočnem kanalu iz čistilne naprave je treba zgraditi
jašek, kjer bo možno odvzeti vzorec vode in zagotoviti kontrolo
kvalitete vode v skladu z Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07).
(8) Opuščene greznice je potrebno strokovno izprazniti in
zasuti. V primeru uporabe v druge namene je potrebno opredeliti njihovo namembnost.
(9) Zaradi odvajanja in razbremenjevanja v površinske
odvodnike je potrebno za vodotok Struga izdelati presojo obremenitve recipienta z vplivom na kakovostne in visokovodne
razmere dolvodno iztoka. Pri tem se ne sme poslabšati kakovost recipienta in obstoječe poplavne razmere.
(10) Treba je predvideti optimalno število iztokov glede na
količine padavinskih voda in prevodno sposobnost vodotoka v
katerega bodo speljane. Iztočni objekt mora biti ustrezno projektno obdelan, ne sme segati v pretočni profil vodotoka, mora
biti oblikovan v naklonu brežine (po potrebi predvideti vgradnjo
povratne zaklopke). Kota dna iztoka naj bo na spodnjem robu
brežine. Obvezno je potrebno predvideti ustrezno protierozijsko
zaščito struge v območju iztoka.
(11) Za varovanje površinske vode in podtalnice je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki bi lahko imeli škodljiv vpliv na
vode, vodna in priobalna zemljišča, ogrožali stabilnost vodnih in
priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in onemogoči
obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov;
– v največji meri je treba ohranjati naravno obvodno
zarast;
– med gradnjo ni dovoljeno posegati v strugo z materiali,
ki vsebujejo nevarne spojine;
– v času gradnje so investitorji dolžni zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo
preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi
oziroma v primeru nezgod;
– po končani gradnji je treba struge in brežine vodotokov
vzpostaviti v prvotno stanje.
21. člen
(varstvo zraka)
V času gradnje se zagotovi varstvo zraka z:
– vlaženjem sipkih materialov in nezaščitenih površin;
– preprečevanjem raznosa materialov z gradbišča;
– čiščenjem vozil pri vožnji z gradbišč na javne prometne
površine;
– prekrivanjem sipkih tovorov pri transportu po javnih
prometnih površinah;
– sprotnim rekultiviranjem zaključenih območij.
22. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) V času gradnje in v času obratovanja je treba z odpadki ravnati skladno z določbami Uredbe o ravnanju z odpadki,
ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) in z
Uredbo o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08).
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(2) V času gradnje je treba uvesti sistem ločenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti ponovne
uporabe posameznih frakcij. Neuporabne preostanke gradbenih odpadkov in gradbenih odpadkov iz zemeljskih izkopov je
treba odlagati na odlagališčih, skladno s predpisi o ravnanju z
odpadki.
(3) Oddane odpadke je treba spremljati preko evidenčnih
listov in voditi predpisane evidence.
(4) Odlaganje odpadnega gradbenega in izkopanega materiala na obvodna zemljišča, na brežine in v pretočne profile
vodotokov ter na nestabilna mesta, kjer bi lahko prišlo do splazite ali erodiranja ni dovoljeno.
(5) Eventualne nevarne odpadke je treba skladiščiti v
zaprti posodi in jih redno predajati pooblaščenemu odjemalcu
nevarnih odpadkov, skladno s predpisi o ravnanju z nevarnimi
odpadki.
23. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Ureditveno območje OPPN glede na Uredbo o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju in glede na namensko rabo
leži v III. in IV. območju varstva pred hrupom.
(2) Dovoljena mejna raven hrupa v III. območju varstva
pred hrupom je 60 (dBA) podnevi in 50 (dBA) ponoči. Dovoljena mejna raven hrupa v IV. območju varstva pred hrupom je
75 (dBA) podnevi in 65 (dBA) ponoči.
(3) V času gradnje morajo biti upoštevani naslednji ukrepi
za varovanje pred hrupom:
– uporabljena gradbena mehanizacija mora biti tehnično
brezhibna in izdelana v skladu z normami kakovosti glede emisij hrupa gradbenih strojev z upoštevanjem Pravilnika o hrupu
strojev, ki se uporabljajo na prostem,
– vsa hrupna dela se, glede na dovoljene ravni hrupa, izvajajo samo v času od ponedeljka do sobote med 7. in 19. uro.
Izvajanje teh del je prepovedano, če je dela prost dan,
– med gradbenimi deli je potrebno izvajati kontrolne meritve hrupa,
– na mestih, kjer se gradbišče približa stanovanjskim
objektom se čas obratovanja hrupnih operacij omeji na najmanjšo možno mero, po potrebi pa se hrup lahko omeji tudi s
premičnimi protihrupnimi ograjami.
24. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
(1) Na obravnavanem območju se nahajajo naslednje
enote kulturne dediščine, ki so vpisane v Register nepremične
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 25/02):
– Godešič – Cerkev sv. Nikolaja(EŠD 2219)
– Godešič – Domačija Godešič 79, (EŠD 14538)
– Godešič – Doprsni kip zobozdravnika dr. Jožeta Ranta
(EŠD 21438)
– Godešič – Spomenik padlim v NOB (EŠD 21439)
– Reteče – Arheološko najdišče Dobrave (EŠD 12139)
– Reteče – Cerkev sv. Janeza Evangelista (EŠD 2218)
– Reteče – Spomenik padlim v NOB (EŠD 21474)
– Reteče – Spomenik padlim vojakom v prvi svetovni vojni
(EŠD 22455)
– Reteče – Vodnjak. (EŠD 21034).
(2) Vse enote kulturne dediščine, ki se nahajajo na obravnavanem območju, je treba upoštevati in ohraniti.
(3) Po koncu del oziroma končani gradnji je potrebno
vzpostaviti prvotno ali boljše stanje in nadomestiti odstranjena
drevesa ter ostalo vegetacijo.
25. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe
OPPN ne sme poslabšati. Upoštevana morajo biti požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara
zaradi uporabe požarno nevarnih snovi.
(2) Pri gradnji in vzdrževanju vodovodnega omrežja je
treba upoštevati pasivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom.
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(3) Zagotovljeni morajo biti viri za zadostno oskrbo z vodo
za gašenje.
VII. NAČRT PARCELACIJE
26. člen
(gradbene parcele objektov)
Gradbena parcela čistilne naprave z zunanjo ureditvijo zajema del zemljišča s parc. št. 981 in del zemljišča s parc. št. 983,
obe k.o. Reteče. Gradbena parcela meri 1730 m2.
27. člen
(površine, namenjene javnemu dobru)
Na obravnavanem ureditvenem območju ni predvidenih
površin namenjenih javnemu dobru.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
28. člen
Etapnost gradnje predvidenega vodovodnega omrežja,
kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in javne razsvetljave z vsemi spremljajočimi posegi se lahko izvede v več
gradbenih fazah, pri čemer morajo biti posamezne faze smiselno zaključene. Predhodni pogoj za obratovanje predvidenega
sekundarnega vodovodnega omrežja je izgradnja primarnega
vodovoda Trata–Reteče.
IX. PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO
29. člen
(1) Podlaga za odmero komunalnega prispevka je Program opremljanja stavbnih zemljišč za komunalno ureditev
naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče, ki ga je izdelal
Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, Ljubljana, z
datumom oktober 2008, številka projekta 6073‑13 in je priloga
temu OPPN.
(2) Podlage za odmero komunalnega prispevka:
– obračunsko območje investicije zajema dele naselij
Godešič, Gorenja vas - Reteče in Reteče, grafični izris je na
vpogled v programu opremljanja;
– skupni stroški investicije v gradnjo komunalne opreme
so:
Komunalna oprema
Javna razsvetljava
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Skupaj

Skupni stroški investicije
(EUR brez DDV)
760.226
2.101.359
6.745.161
9.606.746

– posodobitev sekundarnega vodovodnega omrežja in
javne razsvetljave ter 35% investicije v kanalizacijsko omrežje se financira iz drugih virov financiranja in ne komunalnega prispevka. Skupna višina drugih virov financiranja je
5.222.391 EUR brez DDV;
– obračunski stroški investicije so:
Komunalna oprema
Kanalizacijsko omrežje

Obračunski stroški investicije
(brez DDV)
4.384.355

– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka:
razmerje med merilom parcele (Dp) in merilom neto tlorisne
površine (Dt) je 0,5: 0,5, faktor dejavnosti je 1, olajšav za
zavezance ni.
– strošek opremljanja s kanalizacijskim omrežjem na enoto gradbene parcele (Cpi) je 6,51 EUR brez DDV in na enoto
neto tlorisne površine (Cti) 13,91 EUR brez DDV.
(3) Izračun komunalnega prispevka:
– posameznim objektom v obračunskem območju se
komunalni prispevek odmeri na podlagi podatka o površini
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gradbene parcele (Aparcela) in podatka o neto tlorisni površini
objekta (Atlorisna);
– komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = (Aparcela * Cpi * Dp) + (Kdejavnost * Atlorisna *
Cti * Dt).
– vsi stroški so v EUR brez DDV na dan uveljavitve
programa opremljanja in se letno valorizirajo skladno z rastjo
indeksa rasti cen za nizke gradnje.
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
30. člen
(1) Pred začetkom gradnje je treba, skupaj z upravljavci,
evidentirati stanje obstoječe infrastrukture in zaščititi vse obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske objekte,
vode in naprave.
(2) Za gradnjo in vzdrževanje čistilne naprave bo moral
investitor čistilne naprave ustrezno urediti dovozno pot do območja čistilne naprave.
(3) Gradbišče mora biti zavarovano tako, da se zagotovi
varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč.
(4) V času gradnje in v času obratovanja je treba zagotoviti nemoteno prometno, komunalno, energetsko in telekomunikacijsko oskrbo obstoječih objektov.
(5) V času gradnje in v času obratovanja je treba krajane
tekoče obveščati o delih in posledicah v zvezi z gradnjo vodovodnega omrežja.
(6) V času gradnje in v času obratovanja je treba zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe tako, da se prepreči onesnaženje okolja, ki bi lahko nastalo zaradi transporta, skladiščenja
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi.
(7) V času gradnje in v času obratovanja je treba, v primeru nezgode, zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljenih
delavcev.
(8) Po izvedbi posegov v prometne površine se izvede
sanacijo gradbenega posega tako, da se prepreči kakršnokoli
zmanjšanje nosilnosti vozišča. Prometno površino je treba sanirati
v enaki obliki in kvaliteti, kot je bila pred gradbenim posegom.
(9) Morebitne poškodbe okoliških objektov, vodov in naprav, nastale v času gradnje, mora investitor sanirati.
(10) Morebitne stroške prestavitev in poškodb glede
na stanje, situacijo in globino vodov, nosi investitor izvedbe
OPPN.
(11) Po končani gradnji se začasno uporabljena kmetijska
zemljišča vzpostavi v prvotno stanje. Investitor je dolžan omogočiti
dostop na kmetijska zemljišča v času izgradnje in po njej.
XI. TOLERANCE
31. člen
(1) Vse dimenzije in ureditve, navedene v tem OPPN, se
morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor.
(2) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem podrobnim prostorskim načrtom, če
se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, komunalnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer
poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega,
tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne
smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(3) Tlorisni in višinski gabariti zadrževalnega bazena deževnih vod in objektov na čistilni napravi lahko odstopajo do
± 1 m.
(4) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo
soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih
spadajo ta odstopanja.
(5) Za dopustno odstopanje po tem OPPN se lahko šteje
tudi druga križanja komunalnih vodov, ki niso določena s tem
odlokom. K vsaki drugačni rešitvi križanj komunalnih vodov
mora investitor voda pridobiti soglasje upravljavca.
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XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN)
Po izvedbi s tem OPPN načrtovanih ureditev so v območju OPPN dopustna redna in investicijsko – vzdrževalna
dela na prometni, komunalni, energetski in telekomunikacijski
infrastrukturi ter vse druge dejavnosti, ki jih je možno izvajati
skladno z merili in pogoji tega odloka, akta, ki ureja urbanizem,
arhitekturo in krajinsko urejanje območja in pod pogoji, ki jih
izdajo upravljavci vodovodnega in kanalizacijskega omrežja in
omrežja javne razsvetljave.
33. člen
(vpogled OPPN)
OPPN je na vpogled na Občini Škofja Loka.
34. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-15/2007
Škofja Loka, dne 27. novembra 2008
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

3324.

Sklep o spremembi Sklepa o uvrstitvi
direktorjev javnih zavodov v plačne razrede za
določitev osnovne plače

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB7),
17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI‑A, 69/08 – ZZavar‑E, 80/08, 120/08,
20/09 – ZZZPF, 48/09) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o
plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05,
103/05, 12/06, 36/06, 64/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07,
112/07, 104/08, 123/08, 21/09 in 61/09) izdajam v zvezi z uvrstitvijo delovnega mesta ravnatelja javnega zavoda, katerega
ustanoviteljica je Občina Škofja Loka

SKLEP
o spremembi Sklepa o uvrstitvi direktorjev
javnih zavodov v plačne razrede za določitev
osnovne plače
1. člen
V Sklepu o uvrstitvi direktorjev javnih zavodov v plačne
razrede za določitev osnovne plače, št. 11006‑001/2005 z dne
9. 2. 2006, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 18/06 in 47/06
(popr.), se 3. točka 1. člena spremeni in se glasi:
»3. Delovno mesto ravnatelja javnega zavoda Vrtec Škofja Loka, Podlubnik 1D, Škofja Loka se za določitev osnovne
plače uvrsti v 48. plačni razred.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 11006-001/2005
Škofja Loka, dne 3. septembra 2009
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.
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3325.

Sklep o dopolnitvah Sklepa o začetku priprave
sprememb in dopolnitev dela ureditvenega
načrta center Vitanje

Uradni list Republike Slovenije
spletnih straneh Občine Vitanje na http://www.vitanje.si/ in se
pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3500-0001/2009-11
Vitanje, dne 17. septembra 2009
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

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 dopolnitvah Sklepa o začetku priprave
sprememb in dopolnitev dela ureditvenega
načrta center Vitanje
1. člen
(Predmet sklepa)
S tem sklepom se dopolni Sklep o začetku priprava sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta center Vitanje, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 23/09 z dne 27. 3. 2009
(osnovni sklep).
2. člen
(Dopolnitve osnovnega sklepa)
Osnovni sklep iz 1. člena se dopolni v naslednjih delih:
(1) V 2. členu osnovnega sklepa se doda besedilo, ki se

glasi:
»Občina Vitanje začenja postopek priprave in sprejema sprememb dela UN tudi z namenom, da se zagotovi
realizacija odstranitve objekta dotrajanega Kulturnega doma
in gradnja novega družbeno kulturnega večnamenskega
objekta. Območje Kulturnega doma in Športnega parka se
kot drugo obravnavano območje sprememb dela UN ponovno vključi v območje UN oziroma se izvzame iz urejanja
po Odloku o PUP za del ureditvenega območja znotraj UN
Center Vitanje (Uradni list RS, št. 59/06; Odlok o PUP), kjer
je določena ohranitev objekta, kar je potrebno spremeniti s
spremembami dela UN.«.
(2) V 3. členu osnovnega sklepa se doda besedilo, ki se
glasi:
»Drugo obravnavano območje sprememb dela UN obsega parcele št. 241/1, 264/1,264/2, 264/3, 264/5 in 264/6 v
k.o. Vitanje v velikosti okrog 0,65ha oziroma območja urejanja
z oznako KD, del ŠP in del 2 po Odloku o PUP. Območje je
namenjeno gradnji novega družbeno kulturnega večnamenskega objekta in njegovim zunanjim ureditvam po predhodni
odstranitvi dotrajanega Kulturnega doma.«.
(3) V 5. členu osnovnega sklepa se na koncu prvega
odstavka doda stavek, ki se glasi:
»Izdelovalca sprememb UN za drugo obravnavano območje iz izbere Občina Vitanje, kot pobudnik priprave sprememb
dela UN.«.
(4) V 6. členu osnovnega sklepa se črtata zadnji dve
alineji in se nadomestita z alinejami:
»– pridobitev dodatnih smernic: september 2009;
– podaljšanje javne razgrnitve in ponovna javna razprava
o osnutku sprememb UN: september–oktober 2009;
– izdelava predloga sprememb dela UN in pridobitev
mnenj: oktober 2009;
– sprejem predloga sprememb dela UN na Občinskem
svetu: november 2009.«.
3. člen
(Objava in veljavnost sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na

MINISTRSTVA
3326.

Pravilnik o polharski dovolilnici

Na podlagi drugega odstavka 43.a člena ter v zvezi s
46. členom Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04,
120/06 – odl.US in 17/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o polharski dovolilnici
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa način izdaje, obliko in vsebino polharske
dovolilnice, postopek izpolnjevanja polharske dovolilnice, evidentiranje polhanja ter stroške izdaje polharske dovolilnice.
2. člen
(način izdaje)
(1) Polharsko dovolilnico izdaja na pisno zahtevo posameznika upravljavec lovišča ali lovišča s posebnim namenom (v
nadaljnjem besedilu: LPN). Posameznik mora v zahtevi za izdajo
dovolilnice navesti svoje ime in priimek, naslov, številko osebnega
dokumenta in navesti predel lovišča, v katerem želi polhati.
(2) Upravljavec lovišča ali LPN prav tako lahko izda polharske dovolilnice takrat, ko prejme od registriranega polharskega društva oziroma zveze polharskih društev za svoje člane
izpolnjene polharske dovolilnice v skladu s drugim odstavkom
4. člena tega pravilnika.
(3) Upravljavec lovišča ali LPN lahko izda polharsko dovolilnico posamezniku ali registriranemu polharskemu društvu
oziroma zvezi polharskih društev za svoje člane v roku 8 dni po
pisni zahtevi za izdajo oziroma po prejemu izpolnjenih polharskih
dovolilnic v skladu s drugim odstavkom 4. člena tega pravilnika.
(4) Upravljavec lovišča ali LPN mora svojim članom, ki
želijo polhati, prav tako izdati polharsko dovolilnico na osnovi
pisne ali ustne zahteve za izdajo.
3. člen
(polharska dovolilnica)
(1) Polharska dovolilnica je formata A4, kjer je sprednja
stran razdeljena na štiri enake dele, ki vsebujejo naslednje
podatke:
1. Levo zgoraj:
– napis Republika Slovenija;
– grb Republike Slovenije;
– navedba, da gre za polharsko dovolilnico;
– čas veljavnosti;
– upravljavec lovišča ali LPN;
– naziv lovišča ali LPN;
– šifra lovišča ali LPN;
– zaporedna številka dovolilnice;
– ime in priimek imetnika polharske dovolilnice;
– ulica in hišna številka, kjer ima imetnik polharske dovolilnice stalno bivališče;
– naziv pošte in poštna številka, kjer ima imetnik polharske dovolilnice stalno bivališče;
– številka osebnega dokumenta imetnika polharske dovolilnice;
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– naziv polharskega društva;
– datum izdaje dovolilnice;
– datum vračila dovolilnice.
2. Desno zgoraj:
– navedba, da se vpisujejo v prazne rubrike predeli lovišča ali LPN, kjer se polhanje lahko izvaja;
– prazne rubrike za vpis predelov lovišča ali LPN, kjer se
polhanje lahko izvaja;
– žig in podpis odgovorne osebe lovišča ali LPN.
3. Levo spodaj:
– upravljavec lovišča ali LPN;
– navedba, da gre za kopijo polharske dovolilnice;
– čas veljavnosti;
– naziv lovišča ali LPN;
– šifra lovišča ali LPN;
– zaporedna številka dovolilnice;
– ime in priimek imetnika polharske dovolilnice;
– ulica in hišna številka, kjer ima imetnik polharske dovolilnice stalno bivališče;
– naziv pošte in poštna številka, kjer ima imetnik polharske dovolilnice stalno bivališče;
– številka osebnega dokumenta imetnika polharske dovolilnice;
– naziv polharskega društva;
– datum izdaje dovolilnice;
– datum vračila dovolilnice.
4. Desno spodaj:
– navedba, da se vpisujejo v prazne rubrike predeli lovišča ali LPN, kjer se polhanje lahko izvaja;
– prazne rubrike za vpis predelov lovišča ali LPN, kjer se
polhanje lahko izvaja;
– žig in podpis odgovorne osebe lovišča ali LPN.
(2) Zadnja stran polharske dovolilnice je po dolžini razdeljena na dva enaka dela, ki vsebujeta naslednje podatke:
1. Zgoraj:
– navedba, da gre za dnevnik polhanja;
– tabela z rubrikami o datumu lova, krajevnem imenu
kraja lova, številu ujetih navadnih polhov, številu nastavljenih
pasti ter rubrika za morebitne opombe;
– določilo, da je pred pričetkom lova potrebno vpisati datum lova in takoj po zaključku lova vse ostale podatke. Izpolnjeno polharsko dovolilnico je potrebno vrniti upravljavcu lovišča
do 31. decembra tekočega leta, saj bo v nasprotnem primeru
pravna oseba oziroma posameznik kaznovan za prekršek v
skladu z določili predpisov s področja divjadi in lova;
– podpis imetnika polharske dovolilnice.
2. Spodaj:
– prazne rubrike za morebitne pripombe upravljavca lovišča ali LPN;
– določilo, da bo upravljavec lovišča ali LPN vse osebne
podatke o imetniku polharske dovolilnice brezpogojno varoval
ter ravnal z njimi v skladu z predpisi, ki urejajo varstvo osebnih
podatkov.
(3) Ob izdaji polharske dovolilnice je potrebno le‑to razdeliti na dva enaka dela, kjer imetnik polharske dovolilnice prejme
zgornji del polharske dovolilnice, medtem ko spodnji del obdrži
upravljavec lovišča ali LPN.
(4) Polharska dovolilnica je veljavna, če vsebuje vse izpolnjene rubrike, z vpisanimi ustreznimi vsebinami, potrebnimi
za njeno veljavnost.
(5) Polharska dovolilnica ni prenosljiva na drugo osebo.
(6) Imetnik polharske dovolilnice mora imeti polharsko
dovolilnico med lovom pri sebi in jo dati na vpogled lovskemu
inšpektorju, lovskemu čuvaju in drugim uradnim osebam, ki
vršijo nadzor v lovišču.
(7) Imetnik polharske dovolilnice mora pred začetkom
polhanja v dnevnik polhanja vpisati datum izvajanja polhanja.
(8) Obrazec polharske dovolilnice je kot priloga 1 sestavni
del tega pravilnika.
4. člen
(postopek izpolnjevanja polharske dovolilnice)
(1) Polharsko dovolilnico, vsak v svojem delu, izpolnijo:
– registrirano polharsko društvo oziroma zveza polharskih
društev,
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– upravljavec lovišča ali LPN,
– imetnik polharske dovolilnice.
(2) Registrirano polharsko društvo oziroma zveza polharskih društev izpolni rubrike na polharski dovolilnici določene
v četrti, peti, šesti, sedmi, deveti, deseti, enajsti, dvanajsti in
trinajsti alinei 1. točke in prvi, tretji, četrti, peti, sedmi, osmi,
deveti, deseti in enajsti alinei 3. točke prvega odstavka 3. člena
tega pravilnika.
(3) Upravljavec lovišča ali LPN izpolni rubrike na polharski
dovolilnici določene v osmi, štirinajsti in petnajsti alinei 1. točke,
drugi in tretji alinei 2. točke, šesti, dvanajsti in trinajsti alinei 3.
točke in drugi in tretji alinei 4. točke prvega odstavka 3. člena
tega pravilnika.
(4) Imetnik polharske dovolilnice sproti, po vsakem polhanju, izpolni dnevnik polhanja. Po končani sezoni polhanja
se imetnik polharske dovolilnice podpiše v rubriko na polharski
dovolilnici določeno v četrti alinei 1. točke drugega odstavka
3. člena tega pravilnika.
(5) Polharske dovolilnice za svoje člane natisne, in kot je
določeno v drugem odstavku tega člena, izpolni registrirano
polharsko društvo oziroma zveza polharskih društev ter jih
delno izpolnjene posreduje upravljavcu lovišča ali LPN. Upravljavec lovišča ali LPN potrdi in izpolni polharske dovolilnice
kot je določeno v tretjem odstavku tega člena in obdrži kopijo
polharske dovolilnice. Imetnik polharske dovolilnice po vsakem
polhanju in ob koncu polharske sezone izpolni polharsko dovolilnico kot je določeno v četrtem odstavku tega člena.
(6) V primeru, ko poda posameznik pisno zahtevo za izdajo polharske dovolilnice, pa upravljavec lovišča ali LPN poleg
rubrik na polharski dovolilnici določenih v tretjem odstavku,
izpolni še rubrike na polharski dovolilnici določene v drugem
odstavku tega člena.
5. člen
(evidentiranje polhanja)
(1) Upravljavec lovišča ali LPN je dolžan za obdobje
zadnjih treh let hraniti kopijo polharske dovolilnice in vrnjene
polharske dovolilnice zaradi evidentiranja odstrela in izgub
navadnih polhov.
(2) Do 31. decembra tekočega leta upravljavec lovišča ali
LPN zbere vse podatke iz vrnjenih polharskih dovolilnic ter v
Evidenčni knjigi odstrela in izgub male divjadi, kakor je določena v prilogi 1 Pravilnika o evidentiranju odstrela in izgub divjadi
ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko
upravljavskem območju (Uradni list RS, št. 120/05), izpolniti le
rubrike vrsta divjadi, skupno število odstreljene divjadi v celotnem lovišču, vzrok odvzema in opiše morebitne pripombe.
6. člen
(stroški)
(1) Upravljavec lovišča posamezniku ali polharskemu
društvu oziroma zvezi polharskih društev za izdajo polharske
dovolilnice ne sme zaračunavati drugih stroškov kot je strošek
priprave in izdaje kopije dovolilnice.
(2) Polharsko društvo svojemu članu za izdajo polharske
dovolilnice ne sme zaračunavati stroškov.
(3) Upravljavec lovišča mora pri zaračunavanju materialnih stroškov za izdajo polharske dovolilnice izstaviti račun ali
blagajniški prejemek.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-281/2009
Ljubljana, dne 24. septembra 2009
EVA 2008-2311-0174
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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VSEBINA
3286.
3287.

3288.
3289.
3290.
3291.
3326.
3292.
3293.
3294.

VLADA

3310.
3311.

Spremembe Statuta Občine Podčetrtek
10246
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2009
10246

MINISTRSTVA

3312.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Poljčane za leto 2009
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o upravljanju športnih objektov v Občini Poljčane
Sklep o sprejetju letnega načrta pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Poljčane za leto 2009
Sklep o določitvi cene programov v vrtcih na območju Občine Poljčane
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Pravilnik o trajanju pripravništva, načinu, poteku
in programu usposabljanja pripravnikov v pravosodnih organih
Pravilnik o neposredni uporabi sprejemljivih načinov usklajevanja, navodil, certifikacijskih specifikacij ter razlag in pojasnil
Pravilnik o prenehanju uporabe določenih predpisov s področja letalstva
Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za
skladiščenje nevarnih kemikalij
Pravilnik o polharski dovolilnici
Odredba o izdaji Četrtega dopolnila k Drugi izdaji
Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o diplomatski, konzularni in službeni izkaznici
Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami
Pravilnika o osebni varovalni opremi (Uradni list
RS, št. 29/05 in 23/06)

3313.
10167
10169
10170
10170
10264
10182
10182

10189

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

3295.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust
2009
10239

3296.

Dodatek št. 5 h kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije
10239

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3314.
3315.
3316.
3317.
3318.
3319.
3320.
3321.
3322.
3323.
3324.

3325.

OBČINE
3297.
3298.
3299.
3300.
3301.
3302.
3303.
3304.
3305.
3306.
3307.

3308.

3309.

PODČETRTEK

Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica 10165
Sklep o spremembi in dopolnitvah Sklepa o objavi
seznama upravičencev do donacij za leto 2009
10165

POLJČANE

SEMIČ

Odlok o komunalnih taksah v Občini Semič
Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči
v Občini Semič
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

10247
10248
10249
10249
10250
10250
10251
10252
10253
10253
10253

ŠKOFJA LOKA

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za komunalno ureditev naselij Godešič, Reteče
in Gorenja vas - Reteče
10254
Sklep o spremembi Sklepa o uvrstitvi direktorjev javnih zavodov v plačne razrede za določitev
osnovne plače
10263

VITANJE

Sklep o dopolnitvah Sklepa o začetku priprave
sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta
center Vitanje
10264

DIVAČA

Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture
Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Divača za leto 2009
Sklep o brezplačni odsvojitvi nepremičnin
Sklep o brezplačni odsvojitvi nepremičnin

10240
10240
10240
10241

KRANJ

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 492, k.o. Breg ob Savi
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 253/34, k.o. Kokrica
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 253/35, k.o. Kokrica
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 149/2, k.o. Čirče
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 159/21, k.o. Čirče
Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra
na zemljišču parc. št. 991/4, k.o. Kranj
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/09
VSEBINA
70.

10241
10241
10241
10242

71.

10242
10242

72.

10243

LOGATEC

73.

NAKLO

74.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Logatec za leto 2009
10243
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Naklo
10244

Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o izvajanju
Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Srbijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo
brez dovoljenja

1149

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Argentinsko republiko ter Administrativnega dogovora o
izvajanju Konvencije o socialnem zavarovanju med
Republiko Slovenijo in Argentinsko republiko
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno
vlado o izmenjavi in vzajemnem varovanju tajnih
podatkov
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Črne gore
Obvestilo o začetku veljavnosti spremembe Ustave, Konvencije in Splošnih pravil Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU)

1154

1154
1154
1154

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna SET, d.o.o.,
Vevče • Naročnina za leto 2008 je 110,17 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 302,95 EUR • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po
izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo 425 14 19,
računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, telefaks
425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi …) 200 18 32, uredništvo – telefaks 425 01 99 • Internet:
www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

