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VLADA
90.

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi
in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije
za invalide

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) in 5. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03,
103/03, 114/04, 26/06 in 21/07) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

SKLEP
o spremembi Sklepa o ustanovitvi in nalogah
Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike
Slovenije za invalide (Uradni list RS, št. 35/96, 8/01, 53/02 in
52/05) se 9. člen spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
Dejavnosti in naloge sveta se financirajo iz proračunskih
sredstev Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Člani sveta imajo pravico do sejnine in povračila potnih
stroškov v skladu z Uredbo o sejninah in povračilih stroškov v
javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09). Do 31. decembra
2010 znaša sejnina 40,00 eurov.
Članom Sveta, ki so zaposleni v državnem organu, sejnina ne pripada.«.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00405-2/2009/8
Ljubljana, dne 23. aprila 2009
EVA 2009-2611-0039
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

Cena 3,21 €
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
91.

Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter
na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZViS‑UPB3; Uradni list
RS, št. 119/06, ZŠtip; Uradni list RS, št. 59/07, Odločba US
št. U‑I‑370/06‑20; Uradni list RS, št. 15/08, ZViS‑F; Uradni list RS,
št. 64/08, ZViS‑G; Uradni list RS, št. 86/09) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL‑1; Uradni list RS, št. 28/00,
OdPUL‑1A; Uradni list RS, št. 33/03, OdPUL‑1B; Uradni list RS,
št. 79/04, OdPUL‑1C; Uradni list RS, št. 36/06, OdPUL‑1D; Uradni
list RS, št. 18/09) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 22. 12.
2009 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na korespondenčni
seji, ki je trajala od 23. 12. 2009 do 30. 12. 2009 sprejela

SPREMEMBO STATUTA
Univerze v Ljubljani
1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05 z
nadaljnjimi spremembami, dopolnitvami in popravki) se spremeni 39. člen, tako da se po novem glasi:
»39. člen
Univerza ima štiri prorektorje za področje pedagoškega,
znanstveno‑raziskovalnega in umetniškega dela.
Prorektorje imenuje rektor izmed kandidatov, ki jih na predlog članic potrdi senat univerze, in jim tudi določi področje dela.
Prorektor je lahko redni profesor, ki izpolnjuje pogoje za
izvolitev v senat univerze.«.
2. člen
Črtajo se 39.a, 39.b in 39.c člen Statuta Univerze v
Ljubljani.
PREHODNA DOLOČBA
3. člen
Spremembe začnejo veljati z dnem, ko jih sprejmeta Senat Univerze v Ljubljani in Upravni odbor Univerze v Ljubljani.
Št. 209-02/09
Ljubljana, dne 22. decembra 2009 in 30. decembra 2009
Predsednik UO
prof. dr. Dušan Mramor l.r.

Rektor
prof. dr. Radovan
Stanislav Pejovnik l.r.
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92.

Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič
za leto 2010

Na podlagi 33.b člena Statuta Območne obrtno‑podjetniške zbornice Ljubljana Vič, je skupščina Območne obrtno‑podjetniške zbornice Ljubljana Vič na 9. redni seji dne 18. 11. 2009
sprejela

SKLEP
o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič
za leto 2010
I.
Članarino OOZ Ljubljana Vič plačujejo člani Območne
obrtno‑podjetniške zbornice Ljubljana Vič (v nadaljnjem besedilu: OOZ Ljubljana Vič) za storitve in naloge, ki jih OOZ Ljubljana
Vič opravlja skladno z drugim odstavkom 33.a člena Statuta.
II.
Članarina OOZ Ljubljana Vič za leto 2010 znaša 8,00 EUR
mesečno.
III.
Skladno s 33.a členom statuta OOZ Ljubljana Vič nastopi
obveznost plačevanja članarine OOZ Ljubljana Vič z dnem, ko
član postane ali je zavezanec za plačilo članarine po Obrtnem
zakonu. V primeru, ko obveznost plačila članarine nastane
tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine OOZ
Ljubljana Vič s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma če
članstvo v OOZ Ljubljana Vič preneha tekom meseca, preneha
obveznost plačevanja članarine OOZ Ljubljana Vič zadnjega
dne v mesecu, v katerem je članstvo prenehalo.
IV.
Članarina se plačuje mesečno, najpozneje do vsakega
15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
V.
Članarina se za vsakega člana posebej določi z odmerno
odločbo, ki jo izda Območna obrtno‑podjetniška zbornica Ljubljana Vič skladno z določbami Statuta OOZ Ljubljana Vič.
Članarina se na podlagi odmerne odločbe plačuje OOZ
Ljubljana Vič na njen transakcijski račun.
Zapadlo in neplačano članarino izterjuje Območna obrtno‑podjetniška zbornica Ljubljana Vič, skladno s Statutom
OOZ Ljubljana Vič.
VI.
Ta sklep stopi v veljavo s 1. 1. 2010 in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter se skladno s Statutom OOZ
Ljubljana Vič posreduje zavezancem za plačilo članarine OOZ
Ljubljana Vič.
Franc Leskovec l.r.
Predsednik Skupščine OOZ Ljubljana Vič
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OBČINE
BREŽICE
93.

Spremembe Statuta Občine Brežice

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
27/08 – odl. US, 76/08, 79/09) in 127. člena Statuta Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 10/09) je Občinski svet Občine
Brežice na 2. dopisni seji dne 30. 12. 2009 sprejel

SPREMEMBE STATUTA
Občine Brežice
1. člen
Spremeni se 142. člen Statuta Občine Brežice (Uradni list
RS, št. 10/09), tako da glasi:
»Zaposlene v KS se v roku dveh let od uveljavitve tega
statuta prevzame na delovna mesta v občinsko upravo.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

2. Kraj in čas javne razgrnitve
Javna razgrnitev Sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega plana ter Sprememb in dopolnitev PUP‑a bo potekala v času od 22. januarja do vključno 23. februarja 2010, v
prostorih Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje,
v pritličju, v času uradnih ur.
3. Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava Sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega plana ter Sprememb in dopolnitev PUP‑a bo
potekala v četrtek, 28. januarja 2010, ob 16. uri, v dvorani
Družbenega doma, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje.
4. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za
njihovo posredovanje
Pripombe, predloge in mnenja k Spremembam in dopolnitvam občinskega prostorskega plana ter Spremembam in
dopolnitvam PUP‑a lahko javnost podaja pisno na naslov: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, s pripisom
Spremembe in dopolnitve plana in PUP‑a (Brvace) ali v knjigo
pripomb v času javne razgrnitve.
Št. 35000-0151/2001
Grosuplje, dne 12. januarja 2010
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

Št. 901-11/2009
Brežice, dne 30. decembra 2009
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

KOČEVJE
GROSUPLJE
94.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni
obravnavi

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 34. člena Statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) župan Občine Grosuplje
objavlja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje
1996–2000, (Uradni list RS, št. 3/97, 57/98, 70/98, 21/01,
100/02, 111/03, 124/03, 87/04 in 136/04) (v nadaljevanju: Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega plana)
ter
Sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev
– Generalni PUP Občine Grosuplje za PPC I/1 – I/9, (Uradni
list RS, št. 118/05, 75/06, 5/07, 34/07, 115/07, 90/08, 94/08) (v
nadaljevanju: Spremembe in dopolnitve PUP‑a).
1. Navedba vseh zemljiških parcel, katerih namenska
raba se spreminja
Območje Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana ter Sprememb in dopolnitev PUP‑a se nanaša na
naselje Grosuplje – območje med Adamičevo cesto in železnico, opredeljeno trenutno kot drugo območje kmetijskih zemljišč,
parc. št. 401/2, 403/5, 403/8, 401/3, 402/1 ter 1227/1, 1228/1,
1228/2, 1229, 1231/1 in 1232, vse k.o. Grosuplje naselje, ter
morebitna z njimi neposredno povezana zemljišča potrebna za
funkcioniranje območja.

95.

Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana
občinskega sveta

Na podlagi 30. člena in 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV‑UPB3 in 45/08) ter na
podlagi rezultatov glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so
bile 22. 10. 2006, je Občinska volilna komisija Občine Kočevje na
korespondenčni seji dne 8. 1. 2010 sprejela naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP
Občinska volilna komisija Občine Kočevje ugotavlja:
– da je Zdenko Šulman dne 29. 12. 2009 pisno sporočil,
da odstopa s funkcije člana Občinskega svet Občine Kočevje,
o čemer je župan obvestil občinski svet in občinsko volilno
komisijo;
– da skladno z določbo tretjega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
76/08 in 79/09) članu občinskega sveta, ki odstopi, mandat
preneha z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Glede na
navedeno je Zdenku Šulmanu mandat prenehal 29. 12. 2009;
– da mandat člana Občinskega sveta Občine Kočevje
preide na naslednjega kandidata z liste kandidatov LDS;
– da je naslednji kandidat na listi kandidatov LDS –
LIBERALNE DEMOKRACIJE SLOVENIJE Egidij Šinkovec, roj.
21. 9. 1956, Trata IX/9, 1330 Kočevje;
– da je kandidat dne 8. 1. 2010 podal pisno izjavo, da
sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Kočevje.
Št. 040-1/06-112
Kočevje, dne 8. januarja 2010
Predsednik OVK
Roman Poklač l.r.
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Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana
občinskega sveta

Na podlagi 30. člena in 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV‑UPB3 in 45/08) ter na
podlagi rezultatov glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so
bile 22. 10. 2006, je Občinska volilna komisija Občine Kočevje na
korespondenčni seji dne 8. 1. 2010 sprejela naslednji

Uradni list Republike Slovenije
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.

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 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna
740 Prejeta sredstva iz občinskih
proračunov
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna EU za kohezijsko politiko
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
780 Prejeta sredstva ISPA
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

70

UGOTOVITVENI SKLEP
Občinska volilna komisija Občine Kočevje ugotavlja:
– da je Občinski svet Občine Kočevje na 24. redni seji dne
22. 12. 2009 sprejel sklep, da članu Občinskega sveta Občine
Kočevje Antonu Piškurju zaradi smrti preneha mandat;
– da mandat člana Občinskega sveta Občine Kočevje preide na naslednjega kandidata z liste kandidatov
DeSUS;
– da je naslednji kandidat na listi kandidatov DeSUS –
DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Vinko Zajec, roj. 18. 6. 1937, Pri Unionu 5, 1330 Kočevje;
– da je kandidat dne 5. 1. 2010 podal pisno izjavo, da
sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Kočevje.
Št. 040-1/06-112
Kočevje, dne 8. januarja 2010
Predsednik OVK
Roman Poklač l.r.
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73

74

MISLINJA
97.

Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto
2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) ter 20. člena
Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno
besedilo, 115/00, 60/02, 114/04 in 43/07) je Občinski svet
Občine Mislinja na 26. seji dne 7. 1. 2010 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Mislinja za leto 2010

78

II.
40

41

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Mislinja za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine
(v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

42
43

III.

v EUR
Proračun
leta 2010
6.669.576
3.655.935
3.285.323
2.965.582
104.418
215.323
0
370.612
235.006
2.513
4.561
456
128.076
99.889
949
0
98.940
0
0
0
2.913.752
2.051.818
442.334
419.600
0
0
6.986.694
1.158.243
170.964
27.421
913.608
1.914
44.336
1.318.662
34.597
615.486
179.176
489.403
0
4.440.750
4.440.750
69.039
64.588
4.451
–317.118

Uradni list Republike Slovenije
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
440 Dana posojila
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Št.

B.

1.147
1.147
1.147

1.147
1.147
0

0
0
10.628
10.628
327.746
–10.628
317.118

554.582

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mislinja.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu,
2. okoljska dajatev, ki se uporabi za izgradnjo kanalizacije
in čistilne naprave.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan.
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Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi
realizaciji.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz
načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja
obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe
razen za investicijske odhodke, za katere je opredeljeno sofinanciranje s strani države oziroma Evropske unije.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja predstavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Proračunski skladi so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini
40.000 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 3.000 evrov župan
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2010 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 2.000 evrov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Občina Mislinja se v letu 2010 predvidoma ne bo dodatno
zadolževala.
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11. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko
v letu 2010 zadolžijo za financiranje investicij v infrastrukturne
objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in
drugih javnih služb. O zadolžitvi odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Mislinja v letu
2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Šifra: 410-7/2009
Mislinja, dne 8. januarja 2010
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

Uradni list Republike Slovenije
99.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Mislinja

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 odl. US: U‑I‑104/92, 8/96, 18/98 Odl. US:
U‑I‑34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 46. člena Zakona
o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) ter 20. člena Statuta
Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo,
115/00, 60/02, 114/04 in 43/07) je Občinski svet Občine Mislinja
na 26. seji dne 7. 1. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Mislinja
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi vzgojno‑izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mislinja (Uradni list
RS, št. 27/96, 57/99 in 97/07).
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 9. člena, ki se po spremembi

glasi:

98.

Sklep o najemnini grobov in uporabi mrliške
vežice

Na podlagi 14. člena Odloka o pokopališkem redu v
Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 41/96) in 20. člena Statuta
Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo,
115/00, 60/02, 114/04 in 43/07) je Občinski svet Občine Mislinja
na 26. seji dne 7. 1. 2010 sprejel

SKLEP
o najemnini grobov in uporabi mrliške vežice

»Svet zavoda šteje 11 članov, in sicer:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev šole in
– 3 predstavniki staršev.«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
list Republike Slovenije.
Št. 600-1/2006
Mislinja, dne 7. januarja 2010
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

I.
1. Najemnina za grobni prostor znaša:
Vrsta groba
Enojni
Dvojni
Trojni
Žarni

Cena najema grobov/EUR
11,31
18,32
29,00
8,19

V ceno je vključen davek na dodano vrednost.
2. Najemnina za uporabo mrliške vežice:
Število ur
do 8 ur
do 32 ur
nad 32 ur

Cena najema mrliške
vežice/EUR
37,81
40,92
47,98

V ceno ni vključen davek na dodano vrednost.
V času ogrevanja prostorov se najemnina poveča za
12,66 EUR/dan.
Za izposojena prevozna sredstva na dom je pristojbina
6,31 ERU/dan.
V ceno ni vključen davek na dodano vrednost.
II.
Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 354-001/2006, 354-009/2006, 354-044/2006
Mislinja, dne 7. januarja 2010
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

100.

Sklep o določitvi povprečnih stroškov
komunalne opreme poslovnih nepokritih
površin na območju Občine Mislinja

Na podlagi navodil za izračun komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 4/99), 20. člena in 55. člena Statuta Občine
Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 150/00
in 60/02) je Občinski svet Občine Mislinja na 26. redni seji sveta
dne 7. 1. 2010 sprejel

SKLEP
o določitvi povprečnih stroškov komunalne
opreme poslovnih nepokritih površin
na območju Občine Mislinja
I.
Povprečni stroški komunalne opreme v letu 2010 na območju Občine Mislinja se določijo v znesku 16,28 EUR na m2
za urejene površine, ki se funkcionalno uporabljajo za gospodarsko dejavnost (parkirišča, odprta skladišča, gostinski vrtovi
in druge urejene nepokrite površine) ter površine za športno in
rekreativno dejavnost (igrišča).
II.
Povprečni stroški komunalne opreme na 1 m2 nepokrite
poslovne površine za posamezno komunalno opremo znašajo:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

101.

Individualna raba:
EUR/m2

delež

kanalizacijsko omrežje

2,44

(15%)

vodovodno omrežje

2,44

(15%)

električno omrežje

1,63

(10%)

Skupaj:

6,52

(40%)

EUR/m2

delež

makadamska cesta

4,88

(30%)

asfaltna prevleka

1,63

(10%)

meteorna kanalizacija

1,95

(12%)

Javna razsvetljava

1,31

(8%)

Skupaj:

9,76

(60%)

Kolektivna raba:

III.
Pri odmeri višine komunalnega prispevka se upoštevata
kriterija lokacije stavbnega zemljišča glede na razvrstitev v
posamezna območja v občini in namembnost objekta tako, da
se upošteva ustrezen korekcijski faktor.
a) Korekcijski faktor glede na lokacijo objekta:
– KL = 0,75 za I. območje,
– KL = 0,50 za II. območje,
– KL = 0,25 za III. območje.
b) Korekcijski faktor glede namembnosti objekta:
– KN = 0,60 za proizvodno in poslovno dejavnost,
– KN = 0,20 za športno in rekreativno dejavnost.
Pri izračunu stroškov komunalne opremljenosti se upošteva tista komunalna infrastruktura, na katero je mogoče objekt
priključiti oziroma jo uporabljati pod normalnimi pogoji. Pogoje
določi občinski svet s sklepom.
IV.
Od povprečnih stroškov komunalne ureditve stavbnega
zemljišča se odštejejo vsa pretekla namenska plačila zavezanca v izgradnjo komunalne infrastrukture na območju predvidene
gradnje v višini plačil, ki se valorizirajo glede na čas vlaganja,
največ do višine, po tem sklepu ovrednotenih stroškov komunalne ureditve za tisto infrastrukturo, v katero je zavezanec
vlagal.
Med namenska vlaganja v izgradnjo komunalne infrastrukture ne štejejo plačani prispevki upravljalcem za priključitev objekta na komunalno infrastrukturo.
V.
Pri odmeri komunalnega prispevka za priključitev na javno
kanalizacijo se upošteva Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijsko infrastrukturo v Občini Mislinja
(Uradni list RS, št. 106/08).
Pri izračunu komunalnega prispevka za priključitev na
javni vodovod se upošteva Sklep o določitvi sofinanciranja
uporabnikov za priključitev na javni vodovod (Uradni list RS,
št. 27/99).
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 351-7/2009
Mislinja, dne 7. januarja 2010
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.
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Sklep o določitvi povprečnih stroškov
komunalne opreme za objekte na območju
Občine Mislinja

Na podlagi navodil za izračun komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 4/99) in 20. člena ter 55. člena Statuta
Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo,
150/00 in 60/02) je Občinski svet Občine Mislinja na 26. redni
seji sveta dne 7. 1. 2010 sprejel

SKLEP
o določitvi povprečnih stroškov komunalne
opreme za objekte na območju Občine Mislinja
I.
Povprečni stroški komunalne opreme v letu 2010 na območju Občine Mislinja se določijo v znesku 114,11 EUR na m2
stavbišča.
II.
Povprečni stroški komunalne opreme na 1 m2 stavbišča
za posamezno komunalno opremo znašajo:
Individualna raba:
Kanalizacijsko omrežje
vodovodno omrežje
električno omrežje
telefonsko omrežje
Skupaj:

EUR/ m2
18,25
11,42
11,42
4,56
45,65

delež
(16%)
(10%)
(10%)
(4%)
(40%)

EUR/ m2
34,23
11,42
13,68
9,13
68,46

delež
(30%)
(10%)
(12%)
(8%)
(60%)

Kolektivna raba:
makadamska cesta
asfaltna prevleka
meteorna kanalizacija
javna razsvetljava
Skupaj:

III.
Pri odmeri višine komunalnega prispevka se upoštevata
kriterija lokacije stavbnega zemljišča glede na razvrstitev v
posamezna območja v občini in namembnost objekta tako, da
se upošteva ustrezen korekcijski faktor.
a) Korekcijski faktor glede na lokacijo objekta:
– KL = 0,75 za I. območje,
– KL = 0,50 za II. območje,
– KL = 0,25 za III. območje.
b) Korekcijski faktor glede namembnosti objekta:
– KN = 1,00 za počitniške hiše,
– KN = 0,60 za proizvodne in poslovne objekte,
– KN = 0,40 za stanovanjske objekte,
– KN = 0,30 za kmetijske gospodarske objekte in
– KN = 0,20 za garaže in športne objekte.
Pri izračunu stroškov komunalne opremljenosti se upošteva tista komunalna infrastruktura, na katero je mogoče objekt
priključiti oziroma jo uporabljati pod normalnimi pogoji. Pogoje
določi občinski svet s sklepom.
IV.
Od povprečnih stroškov komunalne ureditve stavbnega
zemljišča se odštejejo vsa pretekla namenska plačila zavezanca
v izgradnjo komunalne infrastrukture na območju predvidene
gradnje v višini plačil, ki se valorizirajo glede na čas vlaganja,
največ do višine, po tem sklepu ovrednotenih stroškov komunalne ureditve za tisto infrastrukturo, v katero je zavezanec vlagal.
Med namenska vlaganja v izgradnjo komunalne infrastrukture ne štejejo plačani prispevki upravljalcem za priključitev objekta na komunalno infrastrukturo.
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V.
Stroški komunalne opreme za 1 m2 stavbišča oziroma
stavbne parcele na območjih kompleksne gradnje, ki se urejajo
s prostorsko izvedbenimi akti, se obračunajo na osnovi predhodno izdelanega programa komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč za posamezno območje.
Pri odmeri komunalnega prispevka za priključitev na javno
kanalizacijo se upošteva Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijsko infrastrukturo v Občini Mislinja
(Uradni list RS, št. 106/08).
Pri izračunu komunalnega prispevka za priključitev na javni
vodovod se upošteva Sklep o določitvi sofinanciranja uporabnikov
za priključitev na javni vodovod (Uradni list RS, št. 27/99).
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 351-7/2009
Mislinja, dne 7. januarja 2010
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

102.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Mislinja za leto 2010

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št 110/02), prve alinee 56. člena Zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 20. člena in 55. člena
Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno
besedilo, 150/00 in 60/02), ter 13. člena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 77/96,
37/98 ter 17/01) je Občinski svet Občine Mislinja na 26. redni
seji dne 7. 1. 2010 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Mislinja za leto 2010
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2010 je 0,00046207278 €.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 351-7/2009
Mislinja, dne 7. januarja 2010
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

MORAVSKE TOPLICE
103.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Moravske Toplice

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji

Uradni list Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), 16. člena Statuta Občine
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02, 28/03)
in 32. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 32/09) je
Občinski svet Občine Moravske Toplice na 26. redni seji dne
21. 12. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Moravske Toplice
1. člen
Besedilo prvega odstavka 1. točke 17. člena Pravilnika o
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 32/09), se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovo za vrednotenje predstavljajo stroški kotizacije za pridobitev ustrezne strokovne usposobljenosti 1., 2. in
3. stopnje Pravil o usposabljanju strokovnih delavcev v športu,
izobraževanja za pridobitev licence, druga strokovna izobraževanja ter izpopolnjevanja (Tabela 9).«
2. člen
4. točka 17. člena pravilnika se spremeni tako, da se

glasi:
»Iz proračuna Občine Moravske Toplice se lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne in druge literature.
Pogoj za pridobitev točk za izdajo publikacij je predložitev
vsebinske zasnove publikacije z opredeljenim ciljem in namenom publikacije ter natančen finančni načrt.
Občina Moravske Toplice sofinancira dejavnost izdajanja
strokovne in druge literature v skladu s kriteriji, določenimi v tabeli 10, vendar skupni znesek sofinanciranja ne sme presegati
50% upravičenih stroškov tiskanja.«
3. člen
Drugi odstavek 5. točke 17. člena pravilnika se črta.
4. člen
V Prilogi Tabela 1 se v nazivu: Športna vzgoja otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter kakovostni in vrhunski šport odraslih – razširjenost športne panoge,
črtajo besede: »odraslih – razširjenost športne panoge«.
Besedilo drugega stolpca prve vrstice se spremeni tako,
da se glasi: »240«.
Besedilo drugega stolpca druge vrstice se spremeni tako,
da se glasi: »240–400«.
Besedilo drugega stolpca tretje vrstice se spremeni tako,
da se glasi: »300–800«.
5. člen
V Prilogi Tabela 2 se v nazivu: Športna vzgoja otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter kakovostni in vrhunski šport odraslih kakovost športnih dosežkov
za dosežene rezultate na državnem prvenstvu v individualnih
športih: za ekipe, črta beseda: »odraslih«.
6. člen
V Prilogi Tabela 3: se v nazivu »Športna vzgoja otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter kakovostni in vrhunski šport odraslih – kakovost športnih dosežkov
za dosežene rezultate na državnem prvenstvu v individualnih
športih: za posameznike, črta beseda »odraslih«.«
7. člen
V prilogi Tabela 4 se v nazivu: »Športna vzgoja otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter kakovostni in vrhunski šport odraslih – kakovost športnih dosežkov
za dosežene rezultate v tekmovanju panožne športne zveze v
kolektivnih športih, črta beseda »odraslih«.«
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8. člen
Za Tabelo 8 v Prilogi, se dodajo:
Tabela 9:
Naziv programa

Št. točk

3. stopnja usposabljanja za vzgojnoizobraževalno delo
strokovnih delavcev v športu

200

2. stopnja usposabljanja za vzgojnoizobraževalno delo
strokovnih delavcev v športu

150

1. stopnja usposabljanja za vzgojnoizobraževalno delo
strokovnih delavcev v športu

100

Izobraževanje za pridobitev licence

50

Drugo strokovno izobraževanje

30

Izpopolnjevanje

10

Tabela 10:
Strokovna in druga literatura

10

Obseg 21–50 strani

30

Obseg 51 in več strani

50
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SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Moravske Toplice za leto 2010
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto
2010 znaša za pozidane gradbene parcele 0,001345 EUR, za
zazidljive gradbene parcele pa 0,0002445 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010
dalje.
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2009
(Uradni list RS, št. 126/08).
Št. 007-00022/2009/502
Moravske Toplice, dne 21. decembra 2009

Št. točk

Obseg do 20 strani
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Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

Tabela 11:
Tekmovanja
in prireditve
Pokali in turnirji

Pohodi

Druge prireditve

Obseg prireditve

Št. točk

do 5 udeleženih ekip

10

6–10 ekip

30

nad 10 ekip

50

do 100 udeležencev

10

101–300 udeležencev

30

301 in več udeležencev

50

do 50 udeležencev

10

51–100 udeležencev

30

100 in več udeležencev

50

9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00008/2009-2/502
Moravske Toplice, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

104.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Moravske Toplice za leto
2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in
79/09), 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list
RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) in 15. člena Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 98/03) je Občinski svet Občine
Moravske Toplice na 26. redni seji dne 21. 12. 2009 sprejel

105.

Soglasje k določitvi cene storitve pomoč
družini na domu in določitvi subvencioniranja
cene storitve pomoč družini na domu za leto
2010

Na podlagi 99. člena in tretjega odstavka 101. člena
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr. in 122/07 –
Odl. US: U‑I‑11/07‑45), 38. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) ter 16. člena Statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01,
69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na
26. seji dne 21. 12. 2009 sprejel

SOGLASJE
k določitvi cene storitve pomoč družini na domu
in določitvi subvencioniranja cene storitve
pomoč družini na domu za leto 2010
1. člen
Občinski svet Občine Moravske Toplice soglaša, da bo
ekonomska cena storitve pomoč družini na domu od 1. 1. 2010
znašala 15,83 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni
stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški
neposredne socialne oskrbe) v višini 14,24 EUR na uro in stroški strokovnega vodenja v višini 1,59 EUR.
2. člen
Kot osnova za plačilo cene storitve do uporabnikov storitve pomoči družini na domu se določa cena v višini 7,12 EUR
na uro, kar predstavlja 50% cene za uporabnike – stranke (50%
cene za neposredno socialno oskrbo negovalk). Razliko do
polne ekonomske cene storitve, ki skupaj znaša 8,71 EUR bo
Občina Moravske Toplice kot subvencioniranje cene pokrivala
iz sredstev občinskega proračuna. Kot subvencijo k storitve
pomoči družini na domu do uporabnikov pa Občina Moravske
Toplice priznava ceno 7,12 EUR na uro.
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3. člen
Centru za socialno delo Murska Sobota se bodo sredstva
za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
Št. 007-00023/2009/502
Moravske Toplice, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

Uradni list Republike Slovenije
IV.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in
priimka ali drugih osebnih podatkov, podan pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na mestnem
svetu in na spletni strani Mestne občine Murska Sobota. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki
ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
Št. 350-0003/2009-21(182)
Murska Sobota, dne 6. januarja 2010
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

MURSKA SOBOTA
106.

Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi
osnutka sprememb in dopolnitev Odloka
o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske
gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico
v Murski Soboti

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb
50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07 in 70/08 – ZVO‑1B) in na podlagi 21. in 33. člena
Zakona o lokalni samoupravi – (Uradni list RS, št. 94/07 –
ZLS‑UPB2, 76/08 in 79/09) ter 31. člena Statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB) župan Mestne
občine Murska Sobota izdaja

SKLEP
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka
sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem
načrtu za območje stanovanjske gradnje med
Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti
I.
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje
med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti, katerega
je izdelal ZEU‑DNI d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, Murska
Sobota. Prostorski akt, katerega se s tem postopkom spreminja
in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o lokacijskem načrtu za
območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo
ulico v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 94/05).
II.
Osnutek sprememb in dopolnitev LN se bo razgrnil v
prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2,
Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2. nadstropje) ter na sedežu Mestnih četrti
mesta Murska Sobota, Trg zmage 4. Javna razgrnitev bo trajala
najmanj 30 dni, in sicer od 27. januarja 2010 do 26. februarja
2010. Ogled razgrnjenega osnutka bo možen v delovnem času
občinske uprave in pisarne Mestnih četrti. V času javne razgrnitve, bo organizirana javna obravnava v veliki sejni dvorani
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska
Sobota v sredo 17. februarja 2010 ob 17. uri, kjer se bodo tudi
lahko podale pripombe. Osnutek bo prikazan tudi na spletni
strani MO Murska Sobota: www.murska‑sobota.si.
III.
V času javne razgrnitve lahko k osnutku sprememb in dopolnitev LN, dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe,
oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje do vključno
petka, 26. februarja 2010. Pripombe in pobude se lahko vpišejo
v knjigo pripomb na razgrnitvenih mestih oziroma naslovijo na
Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske
javne službe Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota,
Kardoševa ulica 2, Murska Sobota.

NOVO MESTO
107.

Odlok o plakatiranju in obveščanju na
območju Mestne občine Novo mesto (uradno
prečiščeno besedilo)

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 96/08 – Statut MONM – UPB‑2) in 106. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 111/02, 72/05 in 9/08) je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na 26. seji dne 17. 12. 2009 potrdil
uradno prečiščeno besedilo Odloka o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto, ki obsega:
– Odlok o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 44/02 z dne 21. 5.
2002),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 60/02 z dne 10. 7. 2002),
– Odlok o spremembi Odloka o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 31/05 z dne 25. 3. 2005),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 102/05 z dne 15. 11. 2005) in
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 79/07 z dne 31. 8. 2007).

ODLOK
o plakatiranju in obveščanju na območju
Mestne občine Novo mesto
(uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Novo mesto
(v nadaljevanju: MO NM) ureja način opravljanja plakatiranja in
obveščanja, ki se lahko izvaja:
1. kot izbirna gospodarska javna služba,
2. za potrebe oglaševanja volilne kampanje,
3. kot usmerjevalni in obvestilni sistem.
2. člen
(1) Plakatiranje in obveščanje obsega vse oblike posredovanja obvestil in sporočil s plakati, letaki, napisi in drugimi
izraznimi oblikami za vizualno sporočanje (v nadaljnjem besedilu: obvestilna sredstva) širši javnosti.
(2) Obvestilo je namenjeno širši javnosti, kadar je obvestilno sredstvo nameščeno tako, da je usmerjeno navzven in je
vizualno zaznavno iz odprtega javnega prostora.
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3. člen
(1) Za obvestilno mesto iz 1. in 2. točke 1. člena se šteje
vsak fiksen ali mobilen objekt ali naprava na javnih površinah,
urejena za nameščanje obvestilnih sredstev, kakor tudi nameščanje obvestilnih sredstev neposredno na zgradbe, gradbiščne ograje in druge nepremičnine z namenom posredovanja
obvestil širši javnosti.
(2) Za mobilno obliko posredovanja obvestil se štejejo vse
oblike raznosa, raztrosa in razdeljevanja obvestilnih sredstev,
vse oblike nameščanja obvestilnih sredstev na cestna vozila
in izvajanje reklamiranja in obveščanja z za te namene opremljenimi vozili.
(3) Za mobilno obliko posredovanja obvestil se šteje tudi
enkratno nameščanje obvestilnih sredstev ob prireditvah in
nameščanje obvestilnih sredstev v času izvajanja volilne kampanje izven urejenih in za to določenih obvestilnih mest.

(3) Poleg pogojev iz drugega odstavka tega člena morajo biti oglaševalna mesta postavljena tako, da ne ovirajo
prometa, namembnosti prostora in ne kazijo videza okolja. Na
vsakem oglaševalnem mestu mora biti označen pooblaščeni
koncesionar.
(4) Koncesionar ne sme oddati oglaševalnih mest v zakup.
(5) Lastnik nepremičnine ne sme nameščati ali dovoliti
nameščanja oglaševalnih mest v nasprotju z določili tega odloka.
(6) Število in lokacije oglaševalnih mest ter način oglaševanja določita koncedent in koncesionar v koncesijski pogodbi.
(7) V času izvajanja koncesije se lahko spremeni spisek
lokacij oglaševalnih mest z aneksom h koncesijski pogodbi. O
spremembah koncesionar sproti obvešča uporabnike.

4. člen
(1) Za ureditev obvestilnega mesta iz 1. in 2. točke 1. člena tega odloka mora biti pridobljeno dovoljenje na podlagi
predpisov, ki urejajo posege v prostor.
(2) V postopku za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor se mora stranka izkazati tudi s soglasjem za komunalne
zadeve pristojnega oddelka Mestne občine Novo mesto (v
nadaljevanju: pristojnega oddelka), katerega izda v skladu s
prostorskimi izvedbenimi akti Mestne občine Novo mesto.

3. Pogoji za podelitev in izvajanje koncesije

II. NAČIN OPRAVLJANJA PLAKATIRANJA
IN OBVEŠČANJA KOT IZBIRNE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE
5. člen
(1) Izbirna gospodarska javna služba plakatiranja in obveščanja se zagotavlja s podeljevanjem koncesij.
(2) S tem odlokom kot koncesijskim aktom Mestna občina
Novo mesto kot koncedent (v nadaljnjem besedilu: koncedent)
določa: predmet in območje izvajanja koncesije, pogoje za
podelitev in izvajanje koncesije, javna pooblastila, začetek in
čas trajanja koncesije, vire financiranja koncesije, način plačila koncesije, nadzor nad izvajanjem koncesije, prenehanje
koncesijskega razmerja, postopek zbiranja ponudb in izbire
koncesionarja, sklenitev koncesijske pogodbe, druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje izbirne gospodarske
javne službe.
1. Predmet izvajanja koncesije
6. člen
Predmet koncesije je izbirna gospodarska javna služba
plakatiranja in obveščanja (v nadaljnjem besedilu: koncesija).
7. člen
Obvestilna mesta za izvajanje oglaševanja so:
1. samostoječe ali stenske table (svetlobne ali nesvetlobne),
2. samostoječe svetlobne vitrine,
3. svetlobne vitrine na avtobusnih postajališčih mestnega
prometa,
4. plakatni stebri,
5. slikovno ali pisno obdelane stene zgradb,
6. svetlobni ali vrtljivi prikazovalniki,
7. obešanke na drogovih javne razsvetljave,
8. transparenti,
9. zvočni objekti ali naprave.
2. Območje izvajanja koncesije
8. člen
(1) Koncesija se izvaja na območju MO NM.
(2) Lokacije in namen rabe obvestilnih mest za izvajanje
koncesij se določijo s prostorskimi izvedbenimi akti Mestne
občine Novo mesto.

9. člen
Interesent za pridobitev koncesije mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki
Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
2. da ima poravnane davke, prispevke in ostale obveznosti do Mestne občine Novo mesto,
3. da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za
izvajanje koncesije,
4. da izkaže finančno usposobljenost,
5. da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih
sredstev in priprav,
6. da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet
koncesije,
7. da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil
tretji osebi.
10. člen
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati
koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
koncedent in koncesionar medsebojno obvestiti in dogovoriti o
izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
4. Javna pooblastila
11. člen
Koncesionarja se lahko pooblasti, da nemudoma odstrani
vsako obvestilno sredstvo, nameščeno izven dovoljenih obvestilnih mest, na stroške tistega, ki je obvestilno sredstvo namestil, če ta ni znan, pa tistega, v čigar korist so bila nameščena
obvestilna sredstva.
5. Začetek in čas trajanja koncesije
12. člen
(1) Koncesija se podeli za obdobje dveh let. Če koncesionar izpolnjuje do koncendenta obveznosti iz tega odloka in
koncesijske pogodbe, se obdobje lahko podaljša vsako leto za
eno leto z aneksom, vendar največ do pet let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa
koncesijske pogodbe.
6. Viri financiranja koncesije
13. člen
Sredstva za izvajanje koncesije (za postavitev in vzdrževanje obvestilnih mest) zagotavlja koncesionar.
7. Nadzor nad izvajanjem koncesije
14. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja koncendent.
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8. Prenehanje koncesijskega razmerja
15. člen
(1) Koncesijsko razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
2. z odkupom koncesije v skladu z zakonom,
3. z odvzemom koncesije,
4. s prevzemom koncesije v režijo,
5. v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
(2) Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje
uredijo s koncesijsko pogodbo.
9. Postopek zbiranja ponudb za izbiro koncesionarja
16. člen
(1) Lokacije in namen rabe obvestilnih mest za plakatiranje in obveščanje pridobi koncesionar na podlagi zbiranja
ponudb, in sicer za:
1. samostoječe ali stenske table (svetlobne ali nesvetlobne),
2. samostoječe svetlobne vitrine,
3. svetlobne vitrine na postajališčih mestnega prometa,
4. plakatne stebre,
5. svetlobne ali vrtljive prikazovalnice (rotopanoji),
6. obešanke na drogovih javne razsvetljave,
7. transparente,
8. slikovno ali pisno obdelane stene zgradb,
9. zvočne objekte in naprave.
(2) Dokumentacijo za zbiranje ponudb za podelitev koncesije pripravi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor
občinske uprave. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani.
(3) Povabilo za predložitev ponudb za podelitev koncesije
se posreduje najmanj trem subjektom, ki po pričakovanju koncedenta izpolnjujejo pogoje iz tega odloka.
17. člen
Dokumentacija za zbiranje ponudb mora vsebovati vsaj
navedbe o:
1. predmetu in območju koncesije,
2. začetku in času trajanja koncesije,
3. pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
4. obveznih sestavinah prijave,
5. strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti
predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
6. merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
7. roku in načinu predložitve prijav,
8. roku za izbor koncesionarja,
9. roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru
koncesionarja,
10. odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med zbiranjem ponudb.
18. člen
(1) Izbira najugodnejšega interesenta se lahko opravi, če
je koncedentu predložena vsaj ena veljavna in po morebitnih
dodatnih usklajevanjih in pogajanjih tudi ustrezna ponudba.
(2) Zbiranje ponudb je neuspešno, če do poteka razpisanega roka ni predložena nobena veljavna ponudba. Ponudba
je neveljavna, če ne vsebuje vseh obveznih sestavin prijave ali
če ni prispela v razpisanem roku.
(3) Če zbiranje ponudb ni uspelo, se lahko ponovi.
19. člen
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
1. strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost
prijavitelja,
2. dosedanje izkušnje interesenta,
3. druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj.
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20. člen
(1) Komisija iz drugega odstavka 16. člena po pregledu
in ocenjevanju prijav pripravi predlog za izbiro najugodnejšega
interesenta.
(2) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave
z upravno odločbo.
21. člen
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije
na nobeno drugo pravno ali fizično osebo brez soglasja koncedenta.
10. Sklenitev koncesijske pogodbe
22. člen
(1) Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe, s katero se podrobneje uredi medsebojno razmerje
med koncedentom in koncesionarjem. Koncesijska pogodba se
sklene po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta
župan.
(3) V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko
pogodbo veljajo določbe tega odloka.
11. Obveznosti koncesionarja
23. člen
(1) Koncesionar mora vsako obvestilno mesto za oglaševanje označiti s firmo.
(2) Koncesionar mora sam opravljati koncesijo.
(3) Koncesionar je dolžan redno vzdrževati in obnavljati
obvestilna mesta za oglaševanje, na katerih se izvaja koncesija, in neposredno okolico.
(4) Poškodovane plakate mora koncesionar takoj oziroma
najkasneje v roku 3 (treh) dni po ugotovljeni poškodbi zamenjati
z novimi in skrbeti za urejen videz. V primeru, da oglaševalna
površina ni oddana, jo je koncesionar dolžan prelepiti z belim
papirjem.
(5) Oglaševanje je dovoljeno le v slovenskem jeziku.
Stranka mora sama poskrbeti, da je vsebina v skladu z zakonom.
(6) Lokacije za posamezne vrste objektov ali naprav za
oglaševanje se lahko uporabljajo le skladno z dovoljenjem iz
4. člena tega odloka.
(7) Koncesionar je dolžan za obvestilna mesta, ki so predmet koncesijske pogodbe, plačevati komunalno takso v skladu
z Odlokom o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto.
(8) Koncesionar je dolžan v roku 30 dni po preteku koncesijske pogodbe odstraniti obvestilna mesta za oglaševanje.
(9) Koncesionar je dolžan uporabljati lokacije za oglaševanje z zvočnimi objekti in napravami v skladu s predpisi, ki
določajo mejne vrednosti ravni hrupa za posamezna naravna
in življenjska okolja.
24. člen
Na območju, navedenem v 8. členu odloka, lahko plakatirajo in obveščajo samo subjekti, ki imajo sklenjeno koncesijsko
pogodbo s koncedentom. Plakatni stebri in plakatna mesta pa
morajo biti ustrezno označeni z znakom koncesionarja.
25. člen
Za uporabo obvestilnih mest določajo pogoje koncesionarji, ki zagotavljajo tudi nameščanje in odstranjevanje obvestilnih sredstev.
26. člen
Koncesionarji, ki so pridobili lokacije za postavitev obvestilnih mest za oglaševanje na osnovi tega odloka, morajo
pod enakimi pogoji zagotoviti organizatorjem volilne kampanje
uporabo obvestilnih mest, s katerimi upravljajo, v skladu z Zakonom o volilni kampanji.
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III. OGLAŠEVANJE ZA LASTNE POTREBE
27. člen
(1) Oglaševanje za lastne potrebe je oglaševanje pravnih
oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljevanju:
stranka) na njihovih poslovnih stavbah, prostorih, funkcionalnih
zemljiščih poslovnih stavb, za katere je oglaševanje namenjeno, ter na razstavljenih vozilih in je vidno z javne površine.
(2) Oglaševanje za lastne potrebe je skladno s prvim odstavkom tega člena prosto plačila komunalne takse.
28. člen
(1) Stranka lahko oglašuje za lastne potrebe na zunanjih
stenah avtobusov mestnega prometa z nalepkami, napisi in
podobno ter znotraj avtobusov s plakati, ekrani, zvočnim oglaševanjem in podobno.
(2) Stranka je dolžna z vlogo zaprositi pristojni oddelek za
dovoljenje za oglaševanje iz prvega odstavka tega člena.
(3) Prijava mora vsebovati podatke o stranki, obdobju
oglaševanja in velikosti nalepke, napisa in podobno.
(4) Pristojni oddelek izda odločbo o odmeri takse.
29. člen
(1) Obvestilna mesta si lahko za svoje potrebe uredi tudi
krajevna skupnost. Krajevne skupnosti lahko oglašujejo za
lastne potrebe na poslovnih stavbah, prostorih in funkcionalnih zemljiščih, kjer opravljajo svojo dejavnost. Dovoljenje izda
pristojni oddelek.
(2) Od obvestilnega mesta iz prejšnjega odstavka je stranka oproščena plačila komunalne takse.
IV. MOBILNO POSREDOVANJE OBVESTIL
30. člen
(črtan)
31. člen
(črtan)
32. člen
(črtan)

V. PLAKATIRANJE ZA POTREBE VOLILNE KAMPANJE
33. člen
(1) Za potrebe volilne kampanje mora Mestna občina
Novo mesto skladno z Zakonom o volilni in referendumski
kampanji brezplačno in tudi brez plačila komunalne takse zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje enakopravnost
pri lepljenju in nameščanju plakatov na plakatna mesta, ki jih
v ta namen določi.
(2) Za osnovno obveščanje iz prejšnjega odstavka tega
člena se šteje predstavitev na dveh prenosljivih uličnih panojih
za klasično plakatiranje.
(3) Župan je pooblaščen, da lahko za osnovno obveščanje iz prvega odstavka tega člena poleg obvestilnih mest iz drugega odstavka tega člena določi dodatna obvestilna mesta.
(4) Organizatorji pridobijo obvestilna mesta na podlagi
javnega razpisa. Obvestilna mesta se razdeli med organizatorje
z žrebanjem lokacij, ki so razdeljene v dve skupini.
34. člen
Mestna občina Novo mesto pogoje za plakatiranje za
volilno kampanjo določi skladno z določili Zakona o volilni in
referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07).
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35. člen
Na javni razpis se mora organizator volilne kampanje
priglasiti pisno v roku, določenim z javnim razpisom, v nasprotnem primeru se pri dodelitvi obvestilnih mest ne upošteva. Rok
za priglasitev ne sme biti krajši kot 15 dni.
36. člen
V primeru, da organizator volilne kampanje ne začne uporabljati vseh dodeljenih obvestilnih mest v roku treh dni, mora
o tem v štiriindvajsetih urah pisno obvestiti pristojni oddelek.
Komisija teh obvestilnih mest ne sme dodeliti ostalim organizatorjem volilne kampanje.
VI. USMERJEVALNI IN OBVESTILNI SISTEM
37. člen
(1) Usmerjevalni in obvestilni sistem obsega usmerjevalne in obvestilne table ter table za obeleževanje poslovnih
stavb in dejavnosti.
(2) Usmerjevalne table, ki opozarjajo in usmerjajo na urgentne mestne in druge javne funkcije (bolnišnica, zdravstveni
dom, avtobusna postaja, upravne službe in podobno), so v
skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah prometni znaki in nimajo komercialnega
značaja.
(3) Obvestilne table so namenjene vodenju prometa do
gospodarskih subjektov in imajo značaj nosilca oglaševanja.
(4) Usmerjevalne table lahko postavlja in odstranjuje
samo izbrani izvajalec, ki ga s pogodbo pooblasti Mestna
občina Novo mesto.
38. člen
Izvajanje dejavnosti urejanja usmerjevalnega in obvestilnega sistema se izvaja v skladu z navodili za postavitev turistične in obvestilne signalizacije, ki jih določa pristojna državna
direkcija za ceste in obsega:
1. izdelavo usmerjevalnih in obvestilnih tabel,
2. upravljanje (postavljanje, zamenjavanje, dopolnjevanje,
odstranjevanje in vzdrževanje) usmerjevalnih in obvestilnih
tabel ter trženje obvestilnih tabel,
3. vodenje evidence usmerjevalnih in obvestilnih tabel,
4. druge dejavnosti, ki po svoji naravi sodijo v to dejavnost
ali pa so določene z veljavnimi predpisi.
39. člen
Izvajalca dejavnosti urejanja usmerjevalnega in obvestilnega sistema se izbere v okviru postopka zbiranja ponudb za
oddajo lokacij za postavitev obvestilnih mest.
VII. PREPOVEDI
40. člen
(1) Uporaba obvestilnih mest brez dovoljenja iz 4. člena
tega odloka je prepovedana.
(2) Lepljenje malih in velikih plakatov je prepovedano na
zunanjih površinah izložb, sten, oken, vrat, zidov, ograj, dreves
in podobno. Na gradbiščne ograje lahko plakatirajo le koncesionarji, vendar ob predhodni pridobitvi dovoljenja za plakatiranje
od Mestne občine Novo mesto.
(3) Prepovedano je oglaševanje brez dovoljenja na vozilih
in prikolicah z majhnimi ali velikimi plakati in drugimi podobnimi
načini oglaševanja (svetlobni, vrtljivi).
(4) Prepovedano je trositi propagandni material v odprte
prostore in ga zatikati ali lepiti na avtomobile.
(5) Prepovedana je nenamenska uporaba in poškodovanje objektov ali naprav za oglaševanje ter poškodovanje in
zakrivanje vsebine oglaševanja.
(6) Prepovedano je izvajati kakršnakoli upravna dejanja,
izvajati geodetske meritve, izdelovati dokumentacijo, izdajati
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soglasja, izdajati upravna dovoljenja in podobno pravnim osebam ali posameznikom, ki niso koncesionarji.
VIII. NADZOR
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(5) V primeru, da pogodbena stranka ne ravna po določilih
tretjega odstavka in vzdrževalec občinskih cest po določilih
četrtega odstavka tega člena, se upoštevajo določila 42. člena
tega odloka.
48. člen

41. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: inšpektorat).
42. člen
(1) Inšpektorat izda odločbo o takojšnji odstranitvi obvestilnih sredstev za oglaševanje tistemu, ki je obvestilno sredstvo
namestil, če ta ni znan, pa tistemu, v čigar korist je izvršeno
nameščanje obvestilnih sredstev, če ugotovi:
– da je postavljeno obvestilno sredstvo na lokaciji, ki ni
bila navedena v koncesijski pogodbi,
– da stranka ni ravnala skladno z določili 8. točke 23. člena tega odloka,
– da oglašuje brez dovoljenja,
– da ne plačuje takse,
– da oglaševanja ne izvaja koncesionar,
– da oglaševanje ni skladno s tem odlokom oziroma krši
drug predpis.
(2) Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tega člena,
ne zadrži njene izvršitve.
(3) Sredstva za odstranitev objektov ali naprav iz prvega
odstavka tega člena načrtuje inšpektorat.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
43. člen
(1) Z globo 1.400,00 evrov se kaznuje za prekršek pravno
osebo ali samostojnega podjetnika posameznika, ki je obvestilno sredstvo namestil, če ta ni znan, pa tistega, v čigar korist je
izvršeno nameščanje obvestilnih sredstev, če ravna v nasprotju
s 4., 8., 21., 23., 24., 26., 28., 37. in 40. členom.
(2) Z globo 400,00 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorno osebo pravne osebe.
(3) Z globo 400,00 evrov se za prekršek kaznuje fizično
osebo, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
44. člen
(črtan)
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
(črtan)
46. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 31/96).
47. člen
(1) Obstoječe pogodbe, ki urejajo plakatiranje in obveščanje, prenehajo veljati s potekom časa, za katerega so bile
sklenjene.
(2) V roku 60 dni pred pretekom časa iz prvega odstavka
tega člena prične s postopkom zbiranja ponudb za pridobitev
koncesije za lokacije, ki se sprostijo po prenehanju veljavnosti
pogodb iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Pogodbena stranka, ki na javnem razpisu ne bo pridobila koncesije, je dolžna svoje objekte ali naprave za oglaševanje odstraniti v roku 30 dni po obvestilu.
(4) Obstoječe usmerjevalne table, postavljene v križiščih,
ob cestah in javnih poteh, je vzdrževalec občinskih cest dolžan
odstraniti v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka.

(črtan)
49. člen
(črtan)
50. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2009
Novo mesto, dne 17. decembra 2009
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

POSTOJNA
108.

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo
občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina
in Bloke«

Na podlagi 19. člena Odloka o delovnem področju občinske uprave Občine Postojna (Uradni list RS, št. 29/07 in
48/09), 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 55/99),
19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Pivka (Uradni list RS, št. 57/95, 27/96 in
91/99), 19. člena Odloka o delovnem področju občinske uprave
Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 92/00) in 13. člena
Odloka o organizaciji občinske uprave Občine Bloke (Uradni
list RS, št. 14/99 in 48/02) so Občinski svet Občine Postojna
dne 15. 12. 2009, Občinski svet Občine Cerknica dne 29. 10.
2009, Občinski svet Občine Pivka dne 11. 11. 2009, Občinski
svet Občine Loška dolina dne 17. 12. 2009 in Občinski svet
Občine Bloke dne 29. 10. 2009 v skladu z 49.a členom Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08) sprejeli

ODLOK
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina
in Bloke«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske
uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime
in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter
zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti
občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne
uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
Občina Postojna, Občina Cerknica, Občina Pivka, Občina
Loška dolina in Občina Bloke ustanovijo skupno upravo »Med-
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občinski inšpektorat in redarstvo« za skupno opravljanje nalog
občinske uprave na področju:
– občinske inšpekcije in
– občinskega redarstva.
3. člen
(1) Sedež skupne uprave je v Občini Postojna, Ljubljanska cesta 2, Postojna.
(2) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: Medobčinski inšpektorat in redarstvo,
v notranjem krogu pa imena občin ustanoviteljic: Postojna,
Cerknica, Pivka, Loška dolina, Bloke.
4. člen
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih
sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
(2) Župani na predlog vodje skupne uprave sprejmejo
kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne uprave,
nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih
vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.
(3) Župan sedežne občine imenuje in razrešuje vodjo
skupne uprave po predhodnem soglasju županov občin soustanoviteljic.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
(1) Skupna uprava opravlja upravne in strokovne naloge
občinskih uprav občin ustanoviteljic, in sicer: naloge občinske
inšpekcije in občinskega redarstva in je organizirana kot enovit
organ.
(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
6. člen
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo je prekrškovni
organ občin ustanoviteljic skupne uprave.
(2) Sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva je v
Postojni, Ljubljanska cesta št. 2, 6230 Postojna.
(3) Pooblaščene uradne osebe medobčinskega inšpektorata in redarstva vodijo prekrškovni postopek in odločajo o
prekrških iz občinske pristojnosti, določenih s predpisi, ki so
kot posebna priloga del tega odloka in so objavljeni v uradnih
glasilih in na spletnih straneh občin ustanoviteljic.
(4) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinski
inšpektorat in redarstvo, so prihodek proračuna občine, na
območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis
je bil kršen.
7. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih tajnika občine oziroma
direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje
nalogo.
(3) O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča tajnik
občine oziroma direktor občinske uprave, v katere krajevno
pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje skupne
uprave pa o stvari tudi odloči.
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupni upravi odgovarjajo občine ustanoviteljice
solidarno.
8. člen
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic imenuje in razrešuje župan
sedežne občine v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.
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(2) Vodja skupne uprave je vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
(3) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
(4) Vodja skupne uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj 6 let delovnih izkušenj.
(5) Župani lahko sklenejo pisni sporazum, da bo naloge
vodje skupne uprave opravljal tajnik občine oziroma direktor
občinske uprave.
9. člen
(1) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog,
ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in tajniku občine oziroma direktorju občinske
uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj
vsem županom občin ustanoviteljic.
(2) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.
10. člen
(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za
javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni
uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Postojna.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca na podlagi pooblastila
županov občin soustanoviteljic izvršuje župan sedežne občine
oziroma vodja skupne uprave na podlagi pisnega pooblastila
županov občin ustanoviteljic.
11. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejmejo
župani občin ustanoviteljic na predlog vodje skupne uprave.
III. SREDSTVA ZA DELO
12. člen
Sredstva za delo skupne uprave in druga materialna
sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice, in sicer glede na
število prebivalcev v naslednjem razmerju:
– Občina Postojna 40,86%
– Občina Cerknica 29,12%
– Občina Pivka 15,78%
– Občina Loška dolina 10,07%
– Občina Bloke 4,17%.
Skupaj: 100%.
13. člen
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v upravnih prostorih na naslovu Ljubljanska cesta 2 v Postojni.
(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave,
naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine
ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
(3) Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si občine ustanoviteljice skupne uprave delijo v razmerju,
določenim v prejšnjem členu.
14. člen
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna
občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje
skupne uprave določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen
v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava
sedež.
(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za
skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na
posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k
njihovim proračunom.
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(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne
uprave je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.
15. člen
Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo
opravlja občinska uprava Občine Postojna. Ostale občine so
dolžne kriti te stroške v skladu z 12. členom tega odloka.
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Pivka, dne 11. novembra 2009
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.
Loška dolina, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Loška dolina
Janez Sterle l.r.

IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN
USTANOVITELJIC
16. člen
Župani občin ustanoviteljic z dogovorom podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom.
17. člen
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop
iz skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda županom
občin soustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep,
ki se pošlje vsem občinam ustanoviteljicam.
(2) Svojo namero o izstopu mora občina ustanoviteljica
podati najkasneje 6 mesecev pred zaključkom proračunskega
leta (do 30. 6. tekočega leta), svoje obveznosti do skupne
uprave pa je dolžna izpolnjevati do konca proračunskega leta,
v katerem je podala namero o izstopu (do 31. 12. tekočega
leta).
(3) O izstopu iz skupne uprave sprejmejo občinski sveti
občin soustanoviteljic ugotovitveni sklep, s katerim določijo rok,
do katerega je ustanoviteljica dolžna zagotavljati ustrezni delež
sredstev za skupno upravo ter tudi določijo delež stroškov za
morebitne presežne javne uslužbence.
(4) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna
vse obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka in
dogovora iz 16. člena tega odloka.
(5) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
(6) Po izstopu ali pristopu občine morajo vse občine
ustanoviteljice sprejeti nov odlok, s katerim se določijo nova
razmerja. Nov odlok o ustanovitvi skupne uprave se uveljavi z
novim proračunskim letom.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(1) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih
glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi skupne uprave
zadnji odločal. Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi.
(2) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah
ustanoviteljicah in se začne uporabljati petnajsti dan po zadnji
objavi, če ni drugače določeno.
(3) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski
inšpektorat in redarstvo« (Uradni list RS, št. 108/07).
Št. 007-18/2009
Postojna, dne 15. decembra 2009
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.
Cerknica, dne 29. oktobra 2009
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

Bloke, dne 29. oktobra 2009
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.
POSEBNA PRILOGA
1. Zakon o prekrških
2. Zakon o inšpekcijskem nadzoru
3. Zakon o občinskem redarstvu
4. Zakon o lokalni samoupravi
5. Zakon o varnosti v cestnem prometu
6. Zakon o javnem redu in miru
7. OBČINA POSTOJNA
– Odlok o občinskih cestah
– Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Občini
Postojna
– Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju
Občine Postojna
– Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju Občine Postojna
– Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna
– Odlok o komunalnih taksah Občine Postojna
– Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Postojna
– Odlok o urejanju javne razsvetljave na območju Občine
Postojna
– Odlok o varstvenih pasovih Nanoških vodnih virov in
ukrepih za zavarovanje kakovosti in količin pitnih voda
– Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov v Občini Postojna
– Odlok o zaščitnem območju vodnega izvira Malni in
vodnega zajetja pri Planini pri Rakeku
– Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Postojna
– Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
– Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Postojna
– Odlok o javnem redu in miru v Občini Postojna
– Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Postojna
– Odlok o simbolih Občine Postojna
– Odlok o oglaševanju v Občini Postojna
– Pravilnik o oblikovni podobi objektov in vplivu objektov
in naprav
– Pogoji za zagotavljanje možnosti plakatiranja v času
volilne kampanje na območju Občine Postojna
– Odlok o turistični taksi v Občini Postojna
– Odlok o določitvi odlagališč za odpadni gradbeni in
odkopni material za območje Občine Postojna
– Odlok o urejanju in varovanju zunanjega izgleda mesta
in naselij v Občini Postojna
– Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč na območju Občine Postojna
– Odlok o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin na
območju Občine Postojna
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– Odlok o koncesijah na področju javnih služb vzdrževanja, urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Postojna.
8. OBČINA CERKNICA
– Odlok o občinskih cestah
– Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Cerknica
– Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki
– Odlok o javnem redu in miru v Občini Cerknica
– Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju
pokopališč ter pogrebnih svečanosti na območju Občine Cerknica
– Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
– Odlok o občinskih taksah v Občini Cerknica
– Odlok o taborjenju v Občini Cerknica
– Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerknica
– Odlok o razglasitvi dreves in drevoredov za naravne
znamenitosti
– Odlok o grbu in zastavi Občine Cerknica.
9. OBČINA PIVKA
– Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka
– Odlok o spremembi odloka o podelitvi koncesije za izvajanje določenih gospodarskih javnih služb v Občini Pivka
– Odlok o ureditvi prostora z neprometnimi znaki na območju Občine Pivka
– Odlok o komunalnih taksah
– Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov v Občini Pivka
– Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč
– Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Pivka
– Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Pivka
– Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne
službe na področju opravljanja pokopaliških storitev in pogrebne dejavnosti
– Odlok o občinskih cestah v Občini Pivka
– Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka
– Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske
javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest
– Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Pivka
– Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne
službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč
– Odlok o merilih za določitev pogojev za prodajo blaga
zunaj prodajaln na območju Občine Pivka
– Odlok o grbu in zastavi Občine Pivka.
10. OBČINA LOŠKA DOLINA
– Odlok o občinskih cestah
– Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Loška
dolina
– Odlok o varstvu gozdov pred požari
– Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki
– Odlok o taborjenju v Občini Loška dolina
– Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine
Loška dolina
– Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Loška dolina.
11. OBČINA BLOKE
– Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
v Občini Bloke
– Odlok o grbu in zastavi Občine Bloke
– Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Bloke
– Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
voda na območju Občine Bloke
– Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Bloke
– Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč na območju Občine Bloke
– Odlok o občinskih cestah
– Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Bloke
– Odlok o turistični taksi v Občini Bloke.
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SLOVENJ GRADEC
109.

Sklep o članstvu v združenju mestnih občin
Slovenije (št. 2.1-522)

Na podlagi 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08) in
16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 43/08 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Mestne
občine Slovenj Gradec na 31. seji dne 21. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o članstvu v združenju mestnih občin Slovenije
(št. 2.1-522)
I.
Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec sprejme
sklep o članstvu Mestne občine Slovenj Gradec v Združenju
mestnih občin Slovenije.
II.
Sklep začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu
Mestne občine Slovenj Gradec in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-37/2009
zveza spis št. 030-1/2009
Slovenj Gradec, dne 22. decembra 2009
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

ŠENTJUR
110.

Odlok o programu opremljanja in merilih
za odmero komunalnega prispevka stavbnih
zemljišč na območju cone »Grajski log 2«

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Pravilnika o merilih
za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07),
17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 15. člena Statuta Občine Šentjur
pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski
svet Občine Šentjur na 23. redni seji 22. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka stavbnih zemljišč
na območju cone »Grajski log 2«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo merila in podlage ter program opremljanja stavbnih zemljišč za območje cone »Grajski
log 2«.
Program opremljanja vsebuje:
a) izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b) prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
c) podlage za odmero komunalnega prispevka.
(2) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka na območju cone »Grajski log 2«,
ki ga plačujejo zavezanci za plačilo komunalnega prispevka.

Stran

306 /

Št.

3 / 15. 1. 2010

Uradni list Republike Slovenije

(3) Stroški opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo se določajo na podlagi tega odloka.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA
OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega
odloka je izdelan za območje, ki se ureja s komunalno opremo in zajema parcele ali dele parcel 264/9, 264/24, 264/23,
264/21, 264/19, 264/20, 264/18, 264/17, 264/16, 264/26,
264/25, 264/15, 264/14, 264/13, 264/12, 264/11, 264/10,
264/27, 265/5, 265/7, 265/8, 264/22 in delno 265/1, 265/4,
264/8, 264/5, 1203/7, 1203/8, 263/35, 263/36, 1203/9, 263/37,
263/38, 1203/10, 1203/11, 264/28, vse k.o. Goričica, v skupni
velikosti 1,86 ha.
(2) Program obravnava eno obračunsko območje, v katerem pa je izgradnja infrastrukture lahko izvedena v več fazah.
Ne glede na faznost izgradnje je način izračuna komunalnega
prispevka enak za celotno obračunsko območje.
III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
3. člen

5. člen
(površine stavbnih zemljišč in neto tlorisnih površin)
Površina vseh stavbnih zemljišč na območju stanovanjske
cone Grajski log 2 je 1,62 ha. Neto tlorisne površine (v nadaljevanju: NTP) so predvidene za novogradnje glede na pogoje
iz PUP‑a, kjer je opredeljena maksimalna pozidanost parcele
40% in tri etaže. Površine so tako naslednje:
Območje
Celotna površina območja
Stavbna zemljišča
Predvidene NTP novogradenj
6. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma
na neto tlorisno površino objektov)
(1) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se
obračunske stroške preračuna na merske enote, t.j. na površino stavbnega zemljišča – parcele in na neto tlorisno površino
objektov.
(2) Za vse stavbe na območju se komunalni prispevek
obračuna v celoti.
(3) Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča (Cpij) in neto tlorisne površine objekta (Ctij) je naslednja:

(infrastruktura)
(1) Za izračun komunalnega prispevka je evidentirana infrastruktura, ki je predvidena za izgradnjo oziroma rekonstrukcijo. Upoštevana je naslednja infrastruktura oziroma posegi v
infrastrukturo:
– prometna infrastruktura: izgradnja javne ceste znotraj in
zunaj območja s pripadajočimi kolesarskimi stezami in pločniki,
– vodovodno omrežje,
– fekalna kanalizacija,
– meteorna kanalizacija,
– javna razsvetljava,
– pripravljalna dela in sanacija zemljišč.
(2) S plačilom komunalnega prispevka za infrastrukturo
iz prejšnjega odstavka se zavezancem prizna plačilo dela
stroškov za izgradnjo infrastrukture.

m2
18.621,09
14.150,26
3.987,85

Infrastruktura

Cena na enoto
parcele Cpij [€/m²]

Ceste
Vodovod
Fekalna kanalizacija
Skupaj

11,11
3,28
10,45
24,84

Cena na enoto
neto tlorisne
površine Ctij [€/m²]
39,41
11,63
37,08
88,12

(4) Razmerje med merilo parcele (Dp) in merilom neto
tlorisne površine objekta (Dt) znaša Dp = 0,5 ter Dt = 0,5.
7. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka)
Cene v tem odloku veljajo na dan pričetka veljavnosti
odloka.

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

8. člen

4. člen

(predvideni terminski plan realizacije)

(vrednost infrastrukture in projektne dokumentacije)

Izgradnja infrastrukture je predvidena v naslednjih terminih:

Obračunski stroški predstavljajo vrednost infrastrukture in
projektne dokumentacije. Za izračun komunalnega prispevka
je vsota predvidenih stroškov izgradnje komunalne infrastrukture iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, stroškov
izdelave projektne in investicijske dokumentacije, na podlagi
stroškov, ki so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob gradnji
nove opreme, ki je po zmogljivostih in namenu podobna obstoječi ter zagotavlja podobno raven oskrbe ter stroškov nadzora.
Vrednost infrastrukture, projektne dokumentacije in nadzora je
po posameznih vrstah infrastrukture naslednja:
Infrastruktura
Odkup zemljišč za ceste
Ceste, kolesarske steze in pločniki
ter javna razsvetljava
Vodovod
Fekalna in meteorna kanalizacija
Dokumentacija (PGD in PZI ter PO)
Odstranjevanje organskih materialov
Sanacija zemljišča
Obračunski stroški

Vrednost
39.054,85

Infrastruktura
Vsa infrastruktura

Rok izgradnje
1. 7. 2014

V. ZAVEZANCI ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
(zavezanci za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor
oziroma lastnik, ki bo na območju cone Grajski log 2 gradil
objekte.

77.906,89
34.517,48
110.046,52
17.623,83
18.999,67
53.291,63
351.440,86

VI. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
10. člen
(opredelitev komunalne opremljenosti)
Za komunalno opremljeno se šteje vsako stavbno zemljišče znotraj obravnavanega območja po izgradnji infrastrukture
iz 3. člena tega odloka.
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VII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(izračun in odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri za vsako
novo gradnjo stavbe na območju cone Grajski log 2, dozidavo,
nadzidavo, spremembo namembnosti ali gradnjo po rušenju
obstoječega objekta ali po uradni dolžnosti zaradi izboljšanja
komunalne opremljenosti.
12. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem
območju [Cpij] in stroški opremljanja kvadratnega metra neto
tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme
na posameznem obračunskem območju [Ctij] se pri odmeri
komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje
za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, na naslednji način:
Cpij1 = Cpij • I
oziroma
Ctij1 = Ctij • I, kjer je
I – faktor indeksacije, ki se indeksira na dan uveljavitve
programa opremljanja.
13. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na
dva kriterija:
– površino stavbnega zemljišča zavezanca in
– neto tlorisno površino objekta.
(2) Neto tlorisna površina objekta se za novogradnje in
druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna v skladu s standardom SIST ISO 9836 ob upoštevanju
določil 5. člena tega odloka.
(3) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji
formuli:
KPij = (Aparcela · Cpij1· Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Ctij1· Dt).
Zgornje oznake pomenijo:
KPij

komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
opreme na obračunskem območju;
Aparcela površina parcele objekta;
Cpij1
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
parcele z določeno vrsto komunalne opreme na
obračunskem območju;
Dp
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
določen v 5. členu tega odloka;
Kdejavnost faktor dejavnosti, določen v 6. členu tega odloka;
Ctij1
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto
komunalne opreme na obračunskem območju;
Atlorisna neto tlorisna površina objekta;
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka, določen v 5. členu tega
odloka.
(4) Površina parcele je zemljiška parcela ali deli večjih
zemljiških parcel, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt
že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni
prispevek.
(5) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta
ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni prispevek
odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka
po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti
objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto
tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni
prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko
med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim
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prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma
namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni
prispevek ne plača.
(6) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
VIII. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
14. člen
(faktorji dejavnosti)
Faktor dejavnosti znaša 1, razen za naslednje vrste
objektov:
Faktor dejavnosti
(Kdejavnosti)
Nestanovanjske stavbe 1,3

Oznaka *CC‑SI Vrsta objekta
12

* Oznake CC‑SI so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi
enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 – popr.).
15. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske
javne infrastrukture in drugih objektov javnega interesa, katerih
investitor je občina.
IX. POSTOPEK ODMERE
16. člen
(izdaja odločbe)
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda pristojni organ na zahtevo zavezanca, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev
gradbenega dovoljenja ali na podlagi obvestila upravne enote
o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ali po
uradni dolžnosti, kot to predvideva zakonodaja.
(2) Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek v
30 dneh po pravnomočnosti odločbe. Če komunalni prispevek
ni plačan v roku, odločba o odmeri preneha veljati in se na
ponovno vlogo investitorja odmeri na novo.
17. člen
(priključitev na komunalno infrastrukturo)
(1) S plačilom odmerjenega komunalnega prispevka občina zagotavlja zavezancu priključitev na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljalca posamezne
javne infrastrukture.
(2) Gradnjo priključkov na objekte in omrežja komunalne
infrastrukture zagotavlja zavezanec oziroma lastnik objekta, ki
ga priključuje.
X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
18. člen
(strokovne podlage za program opremljanja)
Strokovne podlage za program opremljanja iz 1. člena
tega odloka so na vpogled na sedežu Občine Šentjur.
19. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 430-0109/2009-2526
Šentjur, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.
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Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji
ter odpadnimi baterijami in akumulatorji

Na podlagi drugega odstavka 19. člena in petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena ter četrtega
odstavka 157. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO‑1A, 70/08 in 108/09)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o ravnanju z baterijami in akumulatorji
ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba zaradi izboljšanja okolju prijaznega delovanja baterij in akumulatorjev ter okoljevarstveno učinkovitega ravnanja vseh, ki so vključeni v življenjski krog baterij in
akumulatorjev, od proizvajalcev in distributerjev do njihovih
končnih uporabnikov ter zlasti tistih udeležencev, ki neposredno sodelujejo pri obdelavi in recikliranju odpadnih baterij in
akumulatorjev določa:
1. pravila za dajanje baterij in akumulatorjev na trg, zlasti
še prepoved dajanja na trg baterij in akumulatorjev, ki vsebujejo
nevarne snovi,
2. posebna pravila za zbiranje, obdelavo, recikliranje in
odstranjevanje odpadnih baterij in akumulatorjev na področju
ravnanja z odpadki in
3. izhodišča za pripravo operativnih programov varstva
okolja v zvezi s spodbujanjem zbiranja in recikliranja odpadnih
baterij in akumulatorjev.
(2) Ta uredba vsebinsko povzema Direktivo 2006/66/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006
o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 91/157/EGS (UL L št. 266
z dne 26. 9. 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva
2006/66/ES), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2008/103/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o
spremembi Direktive 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih
ter odpadnih baterijah in akumulatorjih glede dajanja baterij in
akumulatorjev na trg (UL L št. 327 z dne 5. 12. 2008, str. 7).
(3) S to uredbo se ureja izvajanje naslednjih odločb:
1. odločbe Komisije 2008/763/ES z dne 29. septembra
2008 o vzpostavitvi skupne metodologije za izračun letne prodaje prenosnih baterij in akumulatorjev končnim uporabnikom v
skladu z Direktivo 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L št. 262 z dne 1. 10. 2008, str. 39; v nadaljnjem besedilu:
Odločba 2008/763/ES);
2. odločbe Komisije 2009/603/ES z dne 5. avgusta 2009 o
določitvi zahtev po registraciji proizvajalcev baterij in akumulatorjev v skladu z Direktivo 2006/66/ES Evropskega parlamenta
in Sveta (UL L št. 206 z dne 8. 8. 2009, str. 13; v nadaljnjem
besedilu: Odločba 2009/603/ES) in
3. odločbe Komisije 2009/851/ES z dne 25. novembra
2009 o uvedbi vprašalnika za poročila držav članic o izvajanju
Direktive 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih
(UL L št. 312 z dne 27. 11. 2009, str. 56; v nadaljnjem besedilu:
Odločba 2009/851/ES).
(4) Za vprašanja v zvezi z zbiranjem, obdelavo, recikliranjem in odstranjevanjem odpadnih baterij in akumulatorjev in
v zvezi s splošnimi pogoji ravnanja z odpadnimi baterijami in
akumulatorji, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja
predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.
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2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za vse vrste baterij
in akumulatorjev, ne glede na njihovo obliko, velikost, težo,
snovno sestavo ali uporabo, pri tem pa ta uredba ne posega
v izvajanje predpisa, ki ureja ravnanje z izrabljenimi motornimi
vozili, in predpisa, ki ureja ravnanje z odpadno električno in
elektronsko opremo.
(2) Ta uredba se glede financiranja zbiranja, obdelave in
recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev, zbranih v skladu
s to uredbo, uporablja za vse odpadne baterije in akumulatorje,
ne glede na datum njihovega dajanja na trg.
(3) Ta uredba se ne uporablja za baterije in akumulatorje v:
1. opremi, ki je povezana z zaščito bistvenih varnostnih
interesov države, orožju, strelivu in vojaškem materialu, razen
za proizvode, ki niso predvideni za izrecno vojaške namene;
2. opremi, namenjeni za uporabo v vesolju.
3. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. baterija ali akumulator je kakršenkoli vir električne
energije, ki nastane z neposredno pretvorbo kemične energije
in je sestavljen iz ene ali več primarnih celic (ni možna ponovna polnitev) ali ene ali več sekundarnih celic (možna ponovna
polnitev);
2. baterijski sklop je kakršenkoli niz baterij ali akumulatorjev, ki so medsebojno povezani oziroma zapečateni v zunanji
ovoj, tako da tvorijo sklenjeno enoto, ki je končni uporabnik ne
more razdeliti ali odpreti;
3. prenosna baterija ali akumulator je baterija, gumbasta
celica, baterijski sklop ali akumulator, ki:
– je zapečaten,
– je ročno prenosljiv in
– ni niti industrijska baterija ali akumulator niti avtomobilska baterija ali akumulator;
4. gumbasta celica je majhna, okrogla prenosna baterija
ali akumulator, katere premer je večji od njene višine in ki se
uporablja za posebne namene, kakor je napajanje slušnih
aparatov, ročnih ur, drobne prenosne opreme in varnostno
napajanje;
5. avtomobilska baterija ali akumulator je baterija ali akumulator, ki se uporablja za avtomobilski zaganjalnik, osvetlitev
ali napajanje za vžig;
6. industrijska baterija ali akumulator je baterija ali akumulator, ki je namenjen izključno za industrijsko ali profesionalno
uporabo ali se uporablja v vseh vrstah električnih vozil;
7. odpadna baterija ali akumulator je baterija ali akumulator, ki se uvršča med odpadke v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki;
8. recikliranje je postopek predelave odpadkov, pri katerem se odpadni materiali v proizvodnem procesu predelajo za
njihov prvotni ali kakšen drug namen, razen za pridobivanje
energije, v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
9. odstranjevanje je katerikoli postopek odstranjevanja
odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnaje z odpadki;
10. obdelava je katerakoli dejavnost, opravljena na odpadnih baterijah in akumulatorjih po oddaji v objekt za sortiranje
ali v objekt za pripravo sortiranih baterij in akumulatorjev za
recikliranje ali odstranjevanje;
11. naprava je električna ali elektronska oprema v skladu
s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, v celoti ali delno napajana iz baterij ali akumulatorjev ali pa jo je možno tako napajati;
12. proizvajalec je pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki ne glede na uporabljeno metodo prodaje, vključno s prodajo preko svetovnega spleta v skladu z zakonom,
ki ureja varstvo potrošnikov, na ozemlju Republike Slovenije
zaradi izvajanja svoje dejavnosti daje prvič v promet baterije
ali akumulatorje, vključno s tistimi, ki so vgrajeni v naprave ali
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vozila. Za proizvajalca se šteje tudi pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ki na ozemlju Republike Slovenije daje
prvič v promet baterije ali akumulatorje, pridobljene v drugih
državah članicah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU),
uvožene iz tretjih držav ali proizvedene na ozemlju Republike
Slovenije, vključno s tistimi baterijami in akumulatorji, ki so
vgrajeni v naprave ali vozila;
13. izvorni proizvajalec je oseba, ki proizvaja in prodaja
baterije ali akumulatorje pod svojo znamko. Za izvornega proizvajalca se šteje tudi pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki na ozemlju Republike Slovenije daje prvič v
promet baterije ali akumulatorje, vgrajene v naprave ali vozila
pod svojo znamko;
14. distributer je oseba, ki končnemu uporabniku v okviru
izvajanja svoje dejavnosti dobavlja baterije in akumulatorje;
15. dajanje v promet je dobava ali dajanje baterij in akumulatorjev iz 2. člena te uredbe na voljo bodisi proti plačilu ali
brezplačno tretji osebi znotraj območja Skupnosti in vključuje
uvoz v carinsko območje Skupnosti;
16. brezžično električno orodje je ročno orodje, ki se
napaja iz baterije ali akumulatorja in je namenjeno za vzdrževanje, gradbena dela ali vrtna opravila;
17. stopnja zbiranja za posamezno koledarsko leto je
odstotek, dobljen kot količnik med maso odpadnih prenosnih
baterij in akumulatorjev, zbranih v tem koledarskem letu v
skladu s to uredbo in v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadno električno in elektronsko opremo, in povprečno letno
maso prenosnih baterij in akumulatorjev, ki so jih proizvajalci
prodali neposredno končnim uporabnikom ali tretjim osebam,
da bi jih te prodale končnim uporabnikom na ozemlju Republike
Slovenije v tistem koledarskem letu in v dveh poprejšnjih koledarskih letih (v nadaljnjem besedilu: stopnja zbiranja);
18. končni uporabnik je fizična ali pravna oseba, pri kateri
zaradi uporabe baterij ali akumulatorjev nastajajo odpadne
baterije ali akumulatorji;
19. končni uporabnik brez predhodnega dobavitelja je
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki sam
uporabi baterije in akumulatorje, katere sam pridobi v drugi
državi članici EU ali uvozi iz tretje države ali proizvede, vključno
z vgrajenimi v naprave ali vozila;
20. zbiralec je pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki v skladu s to uredbo in v skladu s predpisom,
ki ureja ravnanje z odpadki, zbira odpadne baterije in akumulatorje;
21. najboljše razpoložljive tehnike so najboljše razpoložljive tehnike v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
22. izvajalec občinske javne službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) je izvajalec občinske gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
23. 	zbirni center odpadnih baterij in akumulatorjev (v nadaljnjem besedilu: zbirni center) je objekt ali prostor v objektu,
ki ga upravlja zbiralec odpadnih baterij in akumulatorjev ter je
urejen za zbiranje, razvrščanje in predhodno skladiščenje odpadnih baterij in akumulatorjev pred njihovo oddajo v obdelavo
in recikliranje;
24. zbiralnica odpadnih baterij in akumulatorjev je zabojnik za prepuščanje odpadnih baterij in akumulatorjev, ki je
nameščen na kraju, dostopnem končnim uporabnikom baterij
in akumulatorjev, in ga upravlja zbiralec odpadnih baterij in
akumulatorjev;
25. 	nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji je pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, s katerim se proizvajalci, ki pristopajo k skupnemu
načrtu ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji, dogovorijo o njihovem zastopanju pri izvajanju posameznih opravil
pri ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji v skladu s
skupnim načrtom ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji in o drugih zadevah v zvezi z njegovim izvajanjem;
26. pošiljka odpadnih baterij in akumulatorjev je celotna
količina odpadnih baterij in akumulatorjev, ki jih pri istem dis-
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tributerju ali istem izvajalcu javne službe prevzame zbiralec v
največ 30 dneh. Pošiljka odpadnih baterij in akumulatorjev je
tudi celotna količina odpadnih baterij in akumulatorjev, ki jih
zbiralec prevzame pri končnem uporabniku ali ki jih zbiralec
odda istemu predelovalcu ali odstranjevalcu odpadnih baterij
in akumulatorjev v enem dnevu;
27. gospodarski subjekti so vsi proizvajalci, distributerji,
zbiralci, izvajalci recikliranja in drugi izvajalci obdelave odpadnih baterij in akumulatorjev;
28. vrsta baterij in akumulatorjev so prenosne baterije in
akumulatorji, industrijske baterije in akumulatorji ali avtomobilske baterije in akumulatorji.
4. člen
(okoljski cilji, določeni za zbiranje odpadnih
prenosnih baterij in akumulatorjev)
(1) V izračun stopnje zbiranja je, ne glede na določbe
predpisa, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko
opremo, potrebno vključiti tudi količine zbranih odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev ter količine prodanih prenosnih
baterij in akumulatorjev, ki so vgrajeni v naprave.
(2) Stopnja zbiranja ne sme biti manjša od:
– 25% do 26. septembra 2012;
– 45% do 26. septembra 2016.
(3) Stopnjo zbiranja je treba vrednotiti na podlagi izračuna
iz preglednice »Spremljanje skladnosti s cilji zbiranja« iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, pri čemer se letna prodaja
prenosnih baterij in akumulatorjev končnim uporabnikom v
posameznem letu izračuna v skladu z Odločbo 2008/763/ES.
(4) Ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo), o stopnji zbiranja iz prejšnjega odstavka poroča
Evropski komisiji (v nadaljnjem besedilu: Komisija) v šestih
mesecih po koncu koledarskega leta, za katero poročilo velja,
pri tem pa je treba navesti tudi način pridobivanja podatkov,
potrebnih za izračun stopnje zbiranja.
II. PROIZVODNJA IN DAJANJE BATERIJ
IN AKUMULATORJEV V PROMET
5. člen
(dajanje v promet)
(1) Ne glede na določbe predpisa, ki ureja vsebnost nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil, je
prepovedano dajati v promet:
– baterije ali akumulatorje, ne glede na to, ali so vgrajene
v naprave ali ne, ki vsebujejo več kakor 0,0005% živega srebra
glede na celotno maso, in
– prenosne baterije ali akumulatorje, vključno z vgrajenimi
v naprave, ki vsebujejo več kakor 0,002% kadmija glede na
celotno maso.
(2) Prepoved iz prve alinee prejšnjega odstavka se ne
uporablja za gumbaste celice, ki vsebujejo največ 2% živega
srebra glede na celotno maso.
(3) Prepoved iz druge alinee prvega odstavka tega člena
se ne uporablja za prenosne baterije in akumulatorje, namenjene za:
1. varnostne in alarmne sisteme, vključno z zasilno razsvetljavo;
2. medicinsko opremo ali
3. brezžično električno orodje.
(4) Proizvajalec na zahtevo pristojnega inšpektorja omogoči vpogled v dokumentacijo o izpolnjevanju zahtev iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena za baterije in
akumulatorje, ki jih daje prvič v promet na ozemlju Republike
Slovenije.
(5) Če se baterije in akumulatorji uvažajo iz tretje države
ali pridobivajo v drugi državi članici EU, proizvajalec, ki daje
baterije ali akumulatorje prvič v promet na ozemlju Republike
Slovenije, pridobi dokumentacijo iz prejšnjega odstavka od
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izvornega proizvajalca baterij ali akumulatorjev iz države uvoza
ali pridobitve in jo posreduje pristojnemu inšpektorju na njegovo
zahtevo.
(6) Baterije in akumulatorje, ki niso skladni z zahtevami
te uredbe, je prepovedano dajati v promet. Tiste baterije in
akumulatorji, ki niso skladni z zahtevami te uredbe in so dani v
promet po 26. septembru 2008, se umakne iz prometa.
6. člen
(tehnični napredek)
(1) Pri proizvodnji baterij in akumulatorjev je treba
zagotavljati okolju prijaznejše delovanje v njihovi celotni
življenjski dobi, vključno s sodelovanjem v sistemu EU za
okoljevarstveno vodenje organizacij (EMAS). Pri razvoju in
trženju baterij in akumulatorjev je treba z uporabo najboljših
razpoložljivih tehnik, ki prispevajo k zmanjševanju nevarnih
snovi v njih ali k nadomeščanju teh snovi z manj škodljivimi
za okolje, zagotoviti predvsem nadomestilo za živo srebro,
kadmij in svinec.
(2) Pri obdelavi in recikliranju odpadnih baterij in akumulatorjev je treba slediti razvoju novih tehnologij ter raziskavam
na področju okolju prijaznih in stroškovno učinkovitih metod
recikliranja.
7. člen
(zahteve za naprave, ki vsebujejo baterije in akumulatorje)
(1) Izvorni proizvajalec, ki na ozemlju Republike Slovenije
daje prvič v promet baterije ali akumulatorje, vgrajene v naprave pod svojo znamko, pri načrtovanju in proizvodnji teh naprav
zagotovi, da se lahko odpadne baterije in akumulatorje vzame
iz naprave in jih nadomesti z drugimi.
(2) Izvorni proizvajalec iz prejšnjega odstavka zagotovi,
da so k tej napravi priložena navodila, ki prikazujejo način
varnega jemanja baterij ali akumulatorjev iz naprave, in kjer je
to primerno, obvešča končnega uporabnika o vrsti vgrajenih
baterij in akumulatorjev.
(3) Proizvajalec, ki daje prvič v promet na ozemlju Republike Slovenije baterije ali akumulatorje, vgrajene v naprave,
zagotovi, da so izpolnjene zahteve iz prvega in drugega odstavka tega člena.
(4) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se ne
uporabljata, kadar je treba zaradi varnostnih razlogov, zaradi
delovanja ali iz razlogov medicinske ali podatkovne celovitosti
stalno dovajati energijo, ki zahteva neprekinjeno povezavo med
napravo in baterijo ali akumulatorjem.
III. PRAVILA RAVNANJA Z ODPADNIMI PRENOSNIMI
BATERIJAMI IN AKUMULATORJI
8. člen
(obveznosti končnega uporabnika)
(1) Končni uporabnik ne sme prepuščati odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev izvajalcu javne službe kot mešani
komunalni odpadek.
(2) Končni uporabnik odpadne prenosne baterije in akumulatorje v skladu z 9., 10. in 17. členom te uredbe ter predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki:
– prepušča distributerju prenosnih baterij in akumulatorjev,
– prepušča izvajalcu javne službe v zbirnih centrih ločeno
zbranih frakcij komunalnih odpadkov ali v premičnih zbiralnicah
ločeno zbranih nevarnih frakcij komunalnih odpadkov, ali
– oddaja zbiralcu odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev.
(3) Končni uporabnik odpadne prenosne baterije ali akumulatorje, preden jih prepusti distributerju ali izvajalcu javne
službe ali odda zbiralcu odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, hrani ločeno od drugih odpadkov.
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9. člen
(obveznosti izvajalca javne službe)
(1) Če so v mešanih komunalnih odpadkih odpadne prenosne baterije ali akumulatorji, izvajalec javne službe prevzame
takšne mešane komunalne odpadke od povzročitelja odpadkov
kot nevarne komunalne odpadke.
(2) Izvajalec javne službe omogoči končnim uporabnikom
za odpadne prenosne baterije in akumulatorje brezplačno prepuščanje v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij komunalnih
odpadkov ali v premični zbiralnici ločeno zbranih nevarnih
frakcij komunalnih odpadkov.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka izvajalcu
javne službe ni treba brezplačno prevzemati odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, ki nastajajo pri pravnih osebah ali
samostojnih podjetnikih posameznikih zaradi izvajanja gospodarske dejavnosti:
– proizvodnje, popravljanja in vzdrževanja naprav, v katere so vgrajene prenosne baterije ali akumulatorji, ali
– predelave odpadnih naprav, v katere so vgrajene prenosne baterije ali akumulatorji, vključno s predelavo odpadnih
naprav v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno
električno in elektronsko opremo.
(4) Izvajalec javne službe vse zbrane odpadne prenosne
baterije in akumulatorje odda zbiralcu odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev brez zahteve za plačilo zaradi morebitne
vrednosti materialov v njih.
10. člen
(obveznosti distributerja)
(1) Distributer na prodajnem mestu brezplačno prevzema
odpadne prenosne baterije in akumulatorje od kateregakoli
končnega uporabnika, ki mu jih želi prepustiti, tudi če končni
uporabnik prepušča odpadne prenosne baterije ali akumulatorje drugega proizvajalca, kakor je proizvajalec prenosnih baterij
in akumulatorjev, ki jih distributer prodaja na svojem prodajnem
mestu, ali če končni uporabnik nima namena kupiti prenosnih
baterij ali akumulatorjev.
(2) Distributer na prodajnem mestu uredi posebne zabojnike za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje prevzetih
odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev. Zabojniki morajo biti ustrezne kakovosti in oblike in vidno označeni, da
so namenjeni za prepuščanje odpadnih prenosnih baterij in
akumulatorjev.
(3) Distributer na vidnem mestu namesti obvestilo končnim uporabnikom o možnosti brezplačnega prepuščanja odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev na prodajnem
mestu.
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
distributerju ni treba brezplačno prevzemati odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, ki nastajajo pri pravnih osebah
ali samostojnih podjetnikih posameznikih, pri katerih nastajajo
odpadne baterije in akumulatorji zaradi izvajanja gospodarske
dejavnosti iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(5) Distributer prevzete odpadne prenosne baterije in
akumulatorje odda zbiralcu odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev brez zahteve za plačilo zaradi morebitne vrednosti
materialov v njih.
(6) Izpolnjevanje obveznosti distributerja do oddaje prevzetih odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev in zbiralca
odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev do prevzema teh
odpadkov se ugotavlja na podlagi pregleda podatkov iz evidenčnih listov, ki morajo biti priloženi k vsaki pošiljki odpadnih
prenosnih baterij in akumulatorjev, ko jo distributer odda zbiralcu odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev v skladu s
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(7) Evidenčne liste o pošiljkah odpadnih prenosnih baterij
in akumulatorjev distributer in zbiralec odpadnih prenosnih
baterij in akumulatorjev predložita ministrstvu ali pristojnemu
inšpektorju na njegovo zahtevo.
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11. člen
(obveznosti proizvajalca prenosnih baterij in akumulatorjev)
(1) Proizvajalec prenosnih baterij in akumulatorjev, ki
daje prenosne baterije in akumulatorje prvič v promet na
ozemlju Republike Slovenije, na svoje stroške zagotovi zbiranje odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev od končnih
uporabnikov, distributerjev in izvajalcev javne službe ter
obdelavo in recikliranje tako zbranih odpadnih prenosnih
baterij in akumulatorjev.
(2) Proizvajalec prenosnih baterij in akumulatorjev pripravi
načrt ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji ali pristopi k izvajanju skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji, s čimer dokazuje
izpolnjevanje obveznosti iz prejšnjega odstavka. Posamezen
proizvajalec lahko izpolnjuje svoje obveznosti le na podlagi
enega načrta ali enega skupnega načrta ravnanja z odpadnimi
prenosnimi baterijami in akumulatorji.
(3) Proizvajalec prenosnih baterij in akumulatorjev lahko
zbiranje odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev zagotavlja
sam kot zbiralec odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev
ali s pogodbo prenese svoje obveznosti zbiranja odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev na zbiralca odpadnih prenosnih
baterij in akumulatorjev.
(4) Proizvajalec prenosnih baterij in akumulatorjev, ki samostojno zagotavlja izpolnjevanje obveznosti iz prvega odstavka tega člena, zagotovi, da mu zbiralec odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev redno pošilja podatke o zbranih odpadnih
prenosnih baterijah in akumulatorjih ter oddanih v obdelavo in
recikliranje. Proizvajalec prenosnih baterij in akumulatorjev,
ki pristopi k izvajanju skupnega načrta ravnanja z odpadnimi
prenosnimi baterijami in akumulatorji iz 13. člena te uredbe, zagotovi, da zbiralec odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev
redno pošilja podatke o zbranih odpadnih prenosnih baterijah
in akumulatorjih ter oddanih v obdelavo in recikliranje nosilcu
skupnega načrta.
(5) Obveznost proizvajalca prenosnih baterij in akumulatorjev iz prvega odstavka tega člena ne velja za prenosne
baterije in akumulatorje, ki jih proizvajalec prenosnih baterij in
akumulatorjev daje prvič v promet na ozemlju Republike Slovenije in so vgrajene v naprave, če zagotavlja zbiranje odpadnih
naprav v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno
električno in elektronsko opremo, ter za prenosne baterije in
akumulatorje, ki se izvozijo v tretje države ali iznesejo v druge
države članice EU, vključno s tistimi, vgrajenimi v naprave, ki
se izvozijo ali iznesejo iz Republike Slovenije.
12. člen
(načrt ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami
in akumulatorji)
(1) Ministrstvo z odločbo potrdi skladnost načrta ravnanja
z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji z zahtevami
te uredbe in ga vpiše v evidenco teh načrtov iz 14. člena te
uredbe, če:
– je proizvajalec vpisan v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev električne in elektronske opreme v skladu s predpisom,
ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme,
– je predloženi predlog načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji izdelan v skladu s to uredbo
in je z njim zagotovljeno ravnanje z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji v skladu z zahtevami iz te uredbe, in
– zbiralci odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, ki
so navedeni v načrtu ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji, izpolnjujejo pogoje za vpis v evidenco
zbiralcev iz 16. člena te uredbe.
(2) Proizvajalec prenosnih baterij in akumulatorjev k vlogi
za potrditev načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in
akumulatorji priloži predlog tega načrta, ki vsebuje podatke o:
– firmi in sedežu ali osebnem imenu in naslovu proizvajalca prenosnih baterij in akumulatorjev,
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– predvidenem načinu in obsegu prevzemanja odpadnih
prenosnih baterij in akumulatorjev od končnih uporabnikov,
distributerjev in izvajalcev javne službe,
– imenu in sedežu oseb, ki nameravajo kot zbiralci prevzemati odpadne prenosne baterije in akumulatorje iz prejšnje
alinee,
– vrsti in zmogljivosti sredstev in opreme za predhodno
skladiščenje odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev pri
izvajalcih javne službe v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij
komunalnih odpadkov,
– vrsti in zmogljivosti zbiralnic odpadnih prenosnih baterij
in akumulatorjev, ki jih nameravajo upravljati oziroma uporabljati osebe iz druge alinee tega odstavka,
– vrsti in zmogljivosti sredstev in opreme oseb iz druge alinee tega odstavka za prevzemanje odpadnih prenosnih baterij
in akumulatorjev ter za njihovo oddajo in skladiščenje v zbirnih
centrih ter oddajo v obdelavo in recikliranje,
– predvideni letni količini prevzetih odpadnih prenosnih
baterij in akumulatorjev, izraženi v kilogramih in ocenjeni iz
podatkov o letni količini prenosnih baterij in akumulatorjev, ki jih
je dal proizvajalec prenosnih baterij in akumulatorjev v promet
v preteklem letu,
– predvidenih izvajalcih obdelave in recikliranja odpadnih
prenosnih baterij in akumulatorjev, in
– predvidenih informacijskih kampanjah za obveščanje
javnosti, zlasti končnih uporabnikov.
(3) Priloga k predlogu načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji so tudi izjave v načrtu navedenih zbiralcev odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, da
bodo v skladu s tem načrtom zbirali odpadne prenosne baterije
in akumulatorje in zagotavljali njihovo oddajo v obdelavo in
recikliranje.
13. člen
(skupni načrt ravnanja z odpadnimi
prenosnimi baterijami in akumulatorji)
(1) Če več proizvajalcev prenosnih baterij in akumulatorjev zaradi izpolnjevanja obveznosti, določenih v tej uredbi,
pripravi skupni načrt ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji, podpišejo dogovor o pristopu k skupnemu
načrtu.
(2) Proizvajalci prenosnih baterij in akumulatorjev, ki pristopijo k izvajanju skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji, pooblastijo pravno osebo
ali samostojnega podjetnika posameznika kot nosilca izvajanja
skupnega načrta za usklajevanje in vodenje vseh skupnih opravil, ki jih je treba izvesti v skladu s tem načrtom.
(3) Ministrstvo z odločbo potrdi skladnost skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji
z zahtevami te uredbe in ga vpiše v evidenco teh načrtov iz
14. člena te uredbe, če:
− so vsi proizvajalci, ki so pristopili k izvajanju skupnega
načrta vpisani v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev električne in elektronske opreme v skladu s predpisom, ki ureja
okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja
odpadne električne in elektronske opreme,
− so vsi proizvajalci, ki so pristopili k izvajanju skupnega
načrta podpisali dogovor iz prvega odstavka tega člena,
– je predlog skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji in je z njim zagotovljeno
ravnanje z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji v
skladu s to uredbo, in
– zbiralci odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, ki
so navedeni v skupnem načrtu ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji, izpolnjujejo pogoje za vpis v
evidenco zbiralcev iz 16. člena te uredbe.
(4) Nosilec izvajanja skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji v imenu proizvajalcev
iz prvega odstavka tega člena k vlogi za potrditev skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji
priloži predlog skupnega načrta, ki poleg podatkov iz druge do
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devete alinee drugega odstavka prejšnjega člena vsebuje tudi
podatke o firmi in njenem sedežu ali osebnem imenu in naslovu
nosilca izvajanja tega načrta.
(5) Priloge k predlogu skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji so tudi:
– izjave v skupnem načrtu navedenih zbiralcev odpadnih
prenosnih baterij in akumulatorjev, da bodo v skladu s skupnim
načrtom zbirali odpadne prenosne baterije in akumulatorje in
zagotavljali njihovo oddajo v obdelavo in recikliranje,
– seznam vseh proizvajalcev prenosnih baterij in akumulatorjev, ki pristopajo k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi
prenosnimi baterijami in akumulatorji, in
– dogovor o pristopu k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji, iz katerega so razvidna pooblastila nosilcu izvajanja skupnega načrta ravnanja z
odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji.
14. člen
(evidenca načrtov ravnanja z odpadnimi prenosnimi
baterijami in akumulatorji)
(1) Ministrstvo v evidenci načrtov ravnanja z odpadnimi
prenosnimi baterijami in akumulatorji vodi načrte iz 12. člena
te uredbe in skupne načrte iz prejšnjega člena.
(2) V evidenci načrtov ravnanja z odpadnimi prenosnimi
baterijami in akumulatorji se vodijo podatki o zaporedni številki
načrta oziroma skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji ter podatki o firmi in sedežu ali
osebnem imenu in naslovu proizvajalca, zbiralca, predelovalca
in nosilca izvajanja skupnega načrta.
(3) Nosilec načrta oziroma skupnega načrta ravnanja z
odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji pisno prijavi
ministrstvu vsako večjo spremembo načrta oziroma skupnega
načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji ali spremembo firme, sedeža, imena ali naslova proizvajalca, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
(4) Za večjo spremembo iz prejšnjega odstavka se šteje
vsaka sprememba, ki vpliva na izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev po tej uredbi, zlasti pa sprememba glede vključenih
zbiralcev ali predelovalcev. V primeru skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji se
odstop obstoječega ali pristop novega proizvajalca k izvajanju
skupnega načrta šteje za večjo spremembo.
(5) Nosilec načrta oziroma skupnega načrta ravnanja z
odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji lahko začne
izvajati spremenjeni načrt ali skupni načrt takoj po pisni prijavi
iz tretjega odstavka tega člena.
(6) Če ministrstvo ugotovi, da je prijavljena sprememba
načrta oziroma skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji in je z njo zagotovljeno ravnanje
z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji v skladu s
to uredbo, spremembo z odločbo vpiše v evidenco načrtov
ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji iz
prvega odstavka tega člena.
(7) Če ministrstvo v šestih mesecih od prejema prijave
iz tretjega odstavka tega člena ugotovi, da sprememba načrta
oziroma skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi
baterijami in akumulatorji ni v skladu s to uredbo in z njo ni
zagotovljeno ravnanje z odpadnimi prenosnimi baterijami in
akumulatorji v skladu z zahtevami iz te uredbe, nosilca načrta
oziroma skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi
baterijami in akumulatorji o tem pisno obvesti in ga pozove, da
v določenem roku odpravi ugotovljene pomanjkljivosti ter da o
tem pisno obvesti ministrstvo.
(8) Če nosilec načrta oziroma skupnega načrta ravnanja
z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji v določenem
roku ministrstvu ne posreduje obvestila iz prejšnjega odstavka,
se šteje, da pomanjkljivosti ni odpravil.
(9) Nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji vodi evidenco proizvajalcev
prenosnih baterij in akumulatorjev, ki so pristopili k izvajanju
skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami
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in akumulatorji, in na zahtevo ministrstva ali pristojnega inšpektorja omogoči vpogled v to evidenco.
15. člen
(izbris iz evidence načrtov ravnanja z odpadnimi prenosnimi
baterijami in akumulatorji)
(1) Ministrstvo izbriše načrt oziroma skupni načrt ravnanja
z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji iz evidence
iz prejšnjega člena in o tem nosilcu načrta izda odločbo, če:
– nosilec ne zagotavlja izpolnjevanja zahtev v zvezi z
ravnanjem z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji v
skladu z načrtom oziroma skupnim načrtom ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji,
– nosilec v roku iz sedmega odstavka prejšnjega člena ne
odpravi zahtevanih pomanjkljivosti načrta oziroma skupnega
načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji,
– nosilec ne zagotovi poročila o ravnanju s prevzetimi
odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji v skladu s to
uredbo ali
– to predlaga proizvajalec iz 12. člena te uredbe, proizvajalec iz 13. člena te uredbe ali nosilec skupnega načrta.
(2) V primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka se izbris
iz evidence iz prejšnjega člena lahko opravi na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega inšpektorja, v primeru iz druge
in tretje alinee pa po uradni dolžnosti.
16. člen
(vpis v evidenco zbiralcev odpadkov)
(1) Zbiralec odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev
lahko začne zbiranje odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, ko pridobi odločbo ministrstva o vpisu v evidenco zbiralcev
odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) V evidenci iz prejšnjega odstavka se poleg podatkov iz
predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, vodi tudi podatek o vrsti
odpadnih baterij ali akumulatorjev v skladu s to uredbo.
(3) K vlogi za vpis v evidenco zbiralcev odpadkov mora
biti poleg načrta zbiranja odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, izdelanega v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje
z odpadki, priložena tudi navedba številke načrta oziroma
skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami
in akumulatorji iz evidence iz 14. člena te uredbe, ki ga zadeva
načrt zbiranja odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev.
17. člen
(obveznosti zbiralca odpadnih prenosnih baterij
in akumulatorjev)
(1) Zbiralec odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev
zbira odpadne prenosne baterije in akumulatorje in zagotavlja
oddajo tistih, ki se jih da identificirati, v obdelavo in recikliranje v obsegu in na način, ki je zanj določen v načrtu oziroma
skupnem načrtu ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami
in akumulatorji.
(2) Zbiralec odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev
prevzema odpadne prenosne baterije in akumulatorje od končnih uporabnikov, distributerjev in izvajalcev javne službe brez
zahteve po plačilu zaradi morebitnih stroškov, ki nastanejo pri
zbiranju ter oddaji v obdelavo in recikliranje prevzetih odpadnih
prenosnih baterij in akumulatorjev.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zbiralcu
odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev ni treba zagotavljati brezplačnega prevzema odpadnih prenosnih baterij in
akumulatorjev, ki nastajajo pri predelavi odpadnih naprav v
skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in
elektronsko opremo.
(4) Če zbiralec odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev vzpostavi zbiralnico odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, mu za njeno obratovanje ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadki.
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18. člen
(zbirni centri)
Zbiralec odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev za
zbiranje, razvrščanje in predhodno skladiščenje prevzetih odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev uredi enega ali več
zbirnih centrov, tako da upošteva:
1. gostoto poseljenosti in obseg nastajanja odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev,
2. porazdelitev prodajnih mest distributerjev ter količine
nastajanja odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev na posameznem območju in
3. prostorsko razmestitev oziroma oddaljenost od objektov, v katerih zbrane odpadne prenosne baterije in akumulatorje
obdelujejo ali reciklirajo.
19. člen
(prevzem odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev
od izvajalca javne službe)
(1) Ob prevzemu odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev od izvajalca javne službe zbiralec odpadnih prenosnih
baterij in akumulatorjev in izvajalec javne službe pri določanju
medsebojnega priznavanja stroškov ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji upoštevata naslednja merila
za ugotavljanje stroškov:
1. stroški izvajalca javne službe so stroški postavitve in
vzdrževanja posebnega zabojnika za predhodno skladiščenje
odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev v zbirnem centru
ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov,
2. stroški zbiralca odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev so:
– stroški skladiščenja odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij komunalnih
odpadkov za čas skladiščenja, ki presega 30 dni,
– stroški prevzemanja odpadkov iz prejšnje alinee, in to
za nakladanje in tehtanje prevzetih odpadnih prenosnih baterij
in akumulatorjev in za podobna opravila,
– vsi drugi stroški, za katere se zaradi prevzema odpadnih
prenosnih baterij in akumulatorjev dogovorita izvajalec javne
službe in zbiralec odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev.
(2) Način določanja višine stroškov iz prejšnjega odstavka, ki jih plača zbiralec odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev izvajalcu javne službe, določi minister, pristojen za
varstvo okolja.
(3) Če prevzema odpadne prenosne baterije in akumulatorje od posameznega izvajalca javne službe več zbiralcev
odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, objavi deleže
prevzemanja odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev za
posameznega zbiralca odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev in druge informacije v zvezi s prevzemanjem odpadnih
prenosnih baterij ministrstvo na svojih spletnih straneh, pri
tem pa upošteva količine prenosnih baterij in akumulatorjev, ki
jih dajejo v promet proizvajalci, za katere izvaja prevzemanje
odpadnih baterij in akumulatorjev posamezni zbiralec odpadnih
prenosnih baterij in akumulatorjev.
IV. PRAVILA RAVNANJA Z ODPADNIMI INDUSTRIJSKIMI
BATERIJAMI IN AKUMULATORJI
20. člen
(obveznosti proizvajalca industrijskih baterij in akumulatorjev)
(1) Proizvajalec industrijskih baterij in akumulatorjev, ki
daje industrijske baterije in akumulatorje prvič v promet na
ozemlju Republike Slovenije, na svoje stroške zagotovi zbiranje odpadnih industrijskih baterij in akumulatorjev od končnih
uporabnikov ter obdelavo in recikliranje zbranih odpadnih industrijskih baterij in akumulatorjev.
(2) Proizvajalec industrijskih baterij in akumulatorjev pripravi načrt ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in
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akumulatorji ali pristopi k izvajanju skupnega načrta ravnanja
z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji, s čimer
dokazuje izpolnjevanje obveznosti iz prejšnjega odstavka. Posamezen proizvajalec lahko izpolnjuje svoje obveznosti le na
podlagi enega načrta oziroma skupnega načrta ravnanja z
odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji.
(3) Proizvajalec industrijskih baterij in akumulatorjev lahko
zbiranje odpadnih industrijskih baterij in akumulatorjev zagotavlja sam kot zbiralec odpadnih industrijskih baterij in akumulatorjev ali s pogodbo prenese svoje obveznosti zbiranja odpadnih industrijskih baterij in akumulatorjev na zbiralca odpadnih
industrijskih baterij in akumulatorjev.
(4) Proizvajalec industrijskih baterij in akumulatorjev, ki
samostojno zagotavlja izpolnjevanje obveznosti iz prvega odstavka tega člena, zagotovi, da mu zbiralec odpadnih industrijskih baterij in akumulatorjev redno pošilja podatke o zbranih
odpadnih industrijskih baterijah in akumulatorjih ter oddanih
v obdelavo in recikliranje. Proizvajalec industrijskih baterij in
akumulatorjev, ki pristopi k izvajanju skupnega načrta ravnanja
z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji iz 22. člena
te uredbe, zagotovi, da zbiralec odpadnih industrijskih baterij
in akumulatorjev redno pošilja podatke o zbranih odpadnih
industrijskih baterijah in akumulatorjih ter oddanih v obdelavo
in recikliranje nosilcu skupnega načrta.
(5) Obveznost proizvajalca industrijskih baterij in akumulatorjev iz prvega odstavka tega člena ne velja za industrijske
baterije in akumulatorje, ki jih proizvajalec industrijskih baterij in
akumulatorjev daje prvič v promet na ozemlju Republike Slovenije in so vgrajene v naprave, če zagotavlja zbiranje odpadnih
naprav v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno
električno in elektronsko opremo, in za industrijske baterije in
akumulatorje, ki se izvozijo v tretje države ali iznesejo v druge
države članice EU, vključno z vgrajenimi v naprave, ki se izvozijo ali iznesejo iz Republike Slovenije.
21. člen
(načrt ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami
in akumulatorji)
(1) Ministrstvo z odločbo potrdi skladnost načrta ravnanja
z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji z zahtevami te uredbe in ga vpiše v evidenco teh načrtov iz 23. člena
te uredbe, če:
– je predloženi predlog načrta ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji izdelan v skladu s to uredbo
in je z njim zagotovljeno ravnanje z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji v skladu z zahtevami iz te uredbe, in
– zbiralci odpadnih industrijskih baterij in akumulatorjev,
ki so navedeni v načrtu ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji, izpolnjujejo pogoje za vpis v evidenco
zbiralcev iz 16. člena te uredbe.
(2) Proizvajalec industrijskih baterij in akumulatorjev k
vlogi za potrditev načrta ravnanja z odpadnimi industrijskimi
baterijami in akumulatorji priloži predlog tega načrta, ki vsebuje
podatke o:
– firmi in sedežu ali osebnem imenu in naslovu proizvajalca industrijskih baterij in akumulatorjev,
– predvidenem načinu in obsegu prevzemanja odpadnih
industrijskih baterij in akumulatorjev od končnih uporabnikov,
– imenu in sedežu oseb, ki nameravajo kot zbiralci prevzemati odpadne industrijske baterije in akumulatorje iz prejšnje alinee,
– vrsti in zmogljivosti sredstev in opreme oseb iz prejšnje
alinee za prevzemanje odpadnih industrijskih baterij in akumulatorjev ter za njihovo oddajo in skladiščenje v zbirnih centrih
ter oddajo v obdelavo in recikliranje,
– predvideni letni količini prevzetih odpadnih industrijskih
baterij in akumulatorjev, izraženi v kilogramih in ocenjeni iz
podatkov o letni količini industrijskih baterij in akumulatorjev,
ki jih je dal proizvajalec industrijskih baterij in akumulatorjev v
promet v preteklem letu,
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– predvidenih izvajalcih obdelave in recikliranja odpadnih
industrijskih baterij in akumulatorjev, in
– predvidenih informacijskih kampanjah za obveščanje
javnosti, zlasti končnih uporabnikov.
(3) Priloga k predlogu načrta ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji so tudi izjave v načrtu navedenih zbiralcev odpadnih industrijskih baterij in akumulatorjev,
da bodo v skladu s tem načrtom zbirali odpadne industrijske
baterije in akumulatorje in zagotavljali njihovo oddajo v obdelavo in recikliranje.
22. člen
(skupni načrt ravnanja z odpadnimi
industrijskimi baterijami in akumulatorji)
(1) Več proizvajalcev industrijskih baterij in akumulatorjev
lahko zaradi izpolnjevanja obveznosti, določenih v tej uredbi,
pripravi skupni načrt ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji in podpiše dogovor o pristopu k temu
skupnemu načrtu.
(2) Proizvajalci industrijskih baterij in akumulatorjev, ki
pristopajo k izvajanju skupnega načrta ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji, pooblastijo pravno osebo
ali samostojnega podjetnika posameznika kot nosilca izvajanja
skupnega načrta za usklajevanje in vodenje vseh skupnih opravil, ki jih je treba izvesti v skladu s tem načrtom.
(3) Ministrstvo z odločbo potrdi skladnost skupnega načrta ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji
z zahtevami te uredbe in ga vpiše v evidenco teh načrtov iz
23. člena te uredbe, če:
– so vsi proizvajalci, ki so pristopili k izvajanju skupnega
načrta podpisali dogovor iz prvega odstavka tega člena,
– je predloženi predlog skupnega načrta ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji izdelan v skladu
s to uredbo in je z njim zagotovljeno ravnanje z odpadnimi
industrijskimi baterijami in akumulatorji v skladu z zahtevami
iz te uredbe, in
– zbiralci odpadnih industrijskih baterij in akumulatorjev,
ki so navedeni v skupnem načrtu ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji, izpolnjujejo pogoje za vpis
v evidenco zbiralcev iz 16. člena te uredbe.
(4) Nosilec izvajanja skupnega načrta ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji v imenu proizvajalcev iz prvega odstavka tega člena k vlogi za potrditev skupnega načrta ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in
akumulatorji priloži predlog skupnega načrta, ki poleg podatkov
iz druge do sedme alinee drugega odstavka prejšnjega člena
vsebuje tudi podatke o firmi in njenem sedežu ali osebnem
imenu in naslovu nosilca izvajanja tega načrta.
(5) Priloge k predlogu skupnega načrta ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji so tudi:
– izjave v skupnem načrtu navedenih zbiralcev odpadnih industrijskih baterij in akumulatorjev, da bodo v skladu
s tem skupnim načrtom zbirali odpadne industrijske baterije
in akumulatorje in zagotavljali njihovo oddajo v obdelavo in
recikliranje,
– seznam vseh proizvajalcev industrijskih baterij in akumulatorjev, ki pristopajo k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji, in
– dogovor o pristopu k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji, iz katerega so
razvidna pooblastila nosilcu izvajanja skupnega načrta ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji.
23. člen
(evidenca načrtov ravnanja z odpadnimi industrijskimi
baterijami in akumulatorji)
(1) Ministrstvo v evidenci načrtov ravnanja z odpadnimi
industrijskimi baterijami in akumulatorji vodi načrte iz 21. člena
te uredbe in skupne načrte iz prejšnjega člena.
(2) V evidenci načrtov ravnanja z odpadnimi industrijskimi
baterijami in akumulatorji se vodijo podatki o zaporedni številki
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načrta oziroma skupnega načrta ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji ter podatki o firmi in sedežu ali
osebnem imenu in naslovu proizvajalca, zbiralca, predelovalca
in nosilca izvajanja skupnega načrta.
(3) Nosilec načrta oziroma skupnega načrta ravnanja z
odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji pisno prijavi
ministrstvu vsako večjo spremembo načrta oziroma skupnega načrta ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in
akumulatorji ali spremembo firme, sedeža, imena ali naslova
proizvajalca, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
(4) Za večjo spremembo iz prejšnjega odstavka se šteje
vsaka sprememba, ki vpliva na izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev po tej uredbi, zlasti pa sprememba glede vključenih
zbiralcev ali predelovalcev. V primeru skupnega načrta ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji se
odstop obstoječega ali pristop novega proizvajalca k izvajanju
skupnega načrta šteje za večjo spremembo.
(5) Nosilec načrta oziroma skupnega načrta ravnanja z
odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji lahko začne
izvajati spremenjeni načrt oziroma skupni načrt takoj po pisni
prijavi iz tretjega odstavka tega člena.
(6) Če ministrstvo ugotovi, da je prijavljena sprememba
načrta oziroma skupnega načrta ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji v skladu s to uredbo in je z
njo zagotovljeno ravnanje z odpadnimi industrijskimi baterijami
in akumulatorji v skladu z zahtevami iz te uredbe, spremembo
z odločbo vpiše v evidenco načrtov ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji iz prvega odstavka tega
člena.
(7) Če ministrstvo v šestih mesecih od prejema prijave
iz tretjega odstavka tega člena ugotovi, da sprememba načrta
oziroma skupnega načrta ravnanja z odpadnimi industrijskimi
baterijami in akumulatorji ni v skladu s to uredbo in z njo ni
zagotovljeno ravnanje z odpadnimi industrijskimi baterijami in
akumulatorji v skladu z zahtevami iz te uredbe, nosilca načrta
oziroma skupnega načrta ravnanja z odpadnimi industrijskimi
baterijami in akumulatorji o tem pisno obvesti in ga pozove, da
v določenem roku odpravi ugotovljene pomanjkljivosti ter da o
tem pisno obvesti ministrstvo.
(8) Če nosilec načrta oziroma skupnega načrta ravnanja z
odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji v določenem
roku ministrstvu ne posreduje obvestila iz prejšnjega odstavka,
se šteje, da pomanjkljivosti ni odpravil.
(9) Nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji vodi evidenco proizvajalcev
industrijskih baterij in akumulatorjev, ki so pristopili k izvajanju
skupnega načrta ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami
in akumulatorji, in na zahtevo ministrstva ali pristojnega inšpektorja omogočiti vpogled v to evidenco.
24. člen
(izbris iz evidence načrtov ravnanja z odpadnimi industrijskimi
baterijami in akumulatorji)
(1) Ministrstvo izbriše načrt oziroma skupni načrt ravnanja
z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji iz evidence
iz prejšnjega člena in o tem nosilcu načrta izda odločbo, če:
– nosilec ne zagotavlja izpolnjevanja zahtev v zvezi z
ravnanjem z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji
v skladu z načrtom oziroma skupnim načrtom ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji,
– nosilec v roku iz sedmega odstavka prejšnjega člena ne
odpravi zahtevanih pomanjkljivosti načrta oziroma skupnega
načrta ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji,
– nosilec ne zagotovi poročila o ravnanju s prevzetimi
odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji v skladu s
to uredbo ali
– to predlaga proizvajalec iz 21. člena te uredbe, proizvajalec iz 22. člena te uredbe ali nosilec izvajanja skupnega
načrta.

Uradni list Republike Slovenije
(2) V primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka se izbris
iz evidence iz prejšnjega člena lahko opravi na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega inšpektorja, v primeru iz druge
in tretje alinee pa po uradni dolžnosti.
25. člen
(prevzemanje odpadnih industrijskih baterij in akumulatorjev)
(1) Proizvajalec industrijskih baterij in akumulatorjev zagotovi, da se odpadne industrijske baterije in akumulatorji
prevzemajo od končnih uporabnikov brezplačno ne glede na
njihovo kemijsko sestavo ali izvor, prevzem pa ne sme biti pogojen z nakupom nove industrijske baterije ali akumulatorja.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka proizvajalcu industrijskih baterij in akumulatorjev ni treba zagotavljati
brezplačnega prevzema odpadnih industrijskih baterij in akumulatorjev, ki nastajajo pri predelavi odpadnih naprav v skladu
s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo.
(3) Proizvajalec industrijskih baterij in akumulatorjev ali
zbiralec, ki zanj zbira odpadne industrijske baterije in akumulatorje, lahko začne z zbiranjem odpadnih industrijskih baterij
in akumulatorjev, ko pridobi odločbo ministrstva o vpisu v
evidenco zbiralcev odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki.
(4) Za vpis v evidenco iz 16. člena te uredbe ter za obveznosti zbiralca odpadnih industrijskih baterij in akumulatorjev se
smiselno uporabljajo določbe 16., 17. in 18. člena te uredbe.
(5) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
lahko proizvajalci industrijskih baterij in akumulatorjev in uporabniki industrijskih baterij in akumulatorjev sklenejo pogodbe,
ki predvidevajo drugačno ureditev financiranja stroškov zbiranja, obdelave in recikliranja odpadnih industrijskih baterij in
akumulatorjev.
V. PRAVILA RAVNANJA Z ODPADNIMI AVTOMOBILSKIMI
BATERIJAMI IN AKUMULATORJI
26. člen
(obveznosti proizvajalca avtomobilskih baterij
in akumulatorjev)
(1) Proizvajalec avtomobilskih baterij in akumulatorjev, ki
daje avtomobilske baterije in akumulatorje prvič v promet na
ozemlju Republike Slovenije, na svoje stroške zagotovi zbiranje
odpadnih avtomobilskih baterij in akumulatorjev od končnih
uporabnikov ter obdelavo in recikliranje zbranih odpadnih avtomobilskih baterij in akumulatorjev.
(2) Proizvajalec avtomobilskih baterij in akumulatorjev
pripravi načrt ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami
in akumulatorji ali pristopi k izvajanju skupnega načrta ravnanja
z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji, s čimer
dokazuje izpolnjevanje obveznosti iz prejšnjega odstavka. Posamezen proizvajalec lahko izpolnjuje svoje obveznosti le na
podlagi enega načrta oziroma skupnega načrta ravnanja z
odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji.
(3) Proizvajalec avtomobilskih baterij in akumulatorjev
lahko zbiranje odpadnih avtomobilskih baterij in akumulatorjev
zagotavlja sam kot zbiralec odpadnih avtomobilskih baterij in
akumulatorjev ali s pogodbo prenese svoje obveznosti zbiranja
odpadnih avtomobilskih baterij in akumulatorjev na zbiralca
odpadnih avtomobilskih baterij in akumulatorjev.
(4) Proizvajalec avtomobilskih baterij in akumulatorjev,
ki samostojno zagotavlja izpolnjevanje obveznosti iz prvega
odstavka tega člena, zagotovi, da mu zbiralec odpadnih avtomobilskih baterij in akumulatorjev redno pošilja podatke o
zbranih odpadnih avtomobilskih baterijah in akumulatorjih ter
oddanih v obdelavo in recikliranje. Proizvajalec avtomobilskih
baterij in akumulatorjev, ki pristopi k izvajanju skupnega načrta
ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji
iz 28. člena te uredbe, zagotovi, da zbiralec odpadnih avtomo-
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bilskih baterij in akumulatorjev redno pošilja podatke o zbranih
odpadnih avtomobilskih baterijah in akumulatorjih ter oddanih
v obdelavo in recikliranje nosilcu skupnega načrta.
(5) Obveznost proizvajalca avtomobilskih baterij in akumulatorjev iz prvega odstavka tega člena ne velja za avtomobilske
baterije in akumulatorje, ki jih proizvajalec avtomobilskih baterij
in akumulatorjev daje prvič v promet na ozemlju Republike
Slovenije in so vgrajene v motorna vozila v skladu s predpisom,
ki ureja ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili, ter za avtomobilske baterije in akumulatorje, ki se izvozijo v tretje države ali
iznesejo v druge države članice EU, vključno z vgrajenimi v
vozila, ki se izvozijo ali iznesejo iz Republike Slovenije.
27. člen
(načrt ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami
in akumulatorji)
(1) Ministrstvo z odločbo potrdi skladnost načrta ravnanja
z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji z zahtevami te uredbe in ga vpiše v evidenco teh načrtov iz 29. člena
te uredbe, če:
– je predloženi predlog načrta ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji izdelan v skladu s to
uredbo in je z njim zagotovljeno ravnanje z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji v skladu z zahtevami iz
te uredbe in
– zbiralci odpadnih avtomobilskih baterij in akumulatorjev,
ki so navedeni v načrtu ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi
baterijami in akumulatorji, izpolnjujejo pogoje za vpis v evidenco zbiralcev iz 16. člena te uredbe.
(2) Proizvajalec avtomobilskih baterij in akumulatorjev k
vlogi za potrditev načrta ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi
baterijami in akumulatorji priloži predlog tega načrta, ki vsebuje
podatke o:
– firmi in sedežu ali osebnem imenu in naslovu proizvajalca avtomobilskih baterij in akumulatorjev,
– predvidenem načinu in obsegu prevzemanja odpadnih
avtomobilskih baterij in akumulatorjev od končnih uporabnikov,
– imenu in sedežu oseb, ki nameravajo kot zbiralci prevzemati odpadne avtomobilske baterije in akumulatorje iz prejšnje alinee,
– vrsti in zmogljivosti sredstev in opreme oseb iz prejšnje
alinee za prevzemanje odpadnih avtomobilskih baterij in akumulatorjev ter za njihovo oddajo in skladiščenje v zbirnih centrih
ter oddajo v obdelavo in recikliranje,
– predvideni letni količini prevzetih odpadnih avtomobilskih baterij in akumulatorjev, izraženi v kilogramih in ocenjeni iz
podatkov o letni količini avtomobilskih baterij in akumulatorjev,
ki jih je dal proizvajalec avtomobilskih baterij in akumulatorjev
v promet v preteklem letu,
– predvidenih izvajalcih obdelave in recikliranja odpadnih
avtomobilskih baterij in akumulatorjev in
– predvidenih informacijskih kampanjah za obveščanje
javnosti, zlasti končnih uporabnikov.
(3) Priloga k predlogu načrta ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji so tudi izjave v načrtu
navedenih zbiralcev odpadnih avtomobilskih baterij in akumulatorjev, da bodo v skladu s tem načrtom zbirali odpadne
avtomobilske baterije in akumulatorje in zagotavljali njihovo
oddajo v obdelavo in recikliranje.
28. člen
(skupni načrt ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami
in akumulatorji)
(1) Več proizvajalcev avtomobilskih baterij in akumulatorjev lahko zaradi izpolnjevanja obveznosti, določenih v tej uredbi, pripravi skupni načrt ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi
baterijami in akumulatorji in podpiše dogovor o pristopu k temu
skupnemu načrtu.
(2) Proizvajalci avtomobilskih baterij in akumulatorjev, ki
pristopajo k izvajanju skupnega načrta ravnanja z odpadnimi
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avtomobilskimi baterijami in akumulatorji, pooblastijo pravno
osebo ali samostojnega podjetnika posameznika kot nosilca
izvajanja skupnega načrta za usklajevanje in vodenje vseh
skupnih opravil, ki jih je treba izvesti v skladu s tem načrtom.
(3) Ministrstvo z odločbo potrdi skladnost skupnega načrta ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji z zahtevami te uredbe in ga vpiše v evidenco teh načrtov
iz 29. člena te uredbe, če:
– so vsi proizvajalci, ki so pristopili k izvajanju skupnega
načrta podpisali dogovor iz prvega odstavka tega člena,
– je predloženi predlog skupnega načrta ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji in je z njim
zagotovljeno ravnanje z odpadnimi avtomobilskimi baterijami
in akumulatorji v skladu s to uredbo, in
– zbiralci odpadnih avtomobilskih baterij in akumulatorjev,
ki so navedeni v skupnem načrtu ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji, izpolnjujejo pogoje za
vpis v evidenco zbiralcev iz 16. člena te uredbe.
(4) Nosilec izvajanja skupnega načrta ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji v imenu proizvajalcev iz prvega odstavka tega člena, k vlogi za potrditev skupnega načrta ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in
akumulatorji priloži predlog skupnega načrta, ki poleg podatkov
iz druge do sedme alinee drugega odstavka prejšnjega člena
vsebuje tudi podatke o firmi in njenem sedežu ali osebnem
imenu in naslovu nosilca izvajanja tega načrta.
(5) Priloge k predlogu skupnega načrta ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji so tudi:
– izjave v skupnem načrtu navedenih zbiralcev odpadnih avtomobilskih baterij in akumulatorjev, da bodo v skladu
s tem skupnim načrtom zbirali odpadne industrijske baterije
in akumulatorje in zagotavljali njihovo oddajo v obdelavo in
recikliranje,
– seznam vseh proizvajalcev avtomobilskih baterij in akumulatorjev, ki pristopajo k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji, in
– dogovor o pristopu k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji, iz katerega so
razvidna pooblastila nosilcu izvajanja skupnega načrta ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji.
29. člen
(evidenca načrtov ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi
baterijami in akumulatorji)
(1) Ministrstvo v evidenci načrtov ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji vodi načrte iz
27. člena te uredbe in skupne načrte iz prejšnjega člena.
(2) V evidenci načrtov ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji se vodijo podatki o zaporedni
številki načrta oziroma skupnega načrta ravnanja z odpadnimi
avtomobilskimi baterijami in akumulatorji ter podatki o firmi in
sedežu ali osebnem imenu in naslovu proizvajalca, zbiralca,
predelovalca in nosilca izvajanja skupnega načrta.
(3) Nosilec načrta oziroma skupnega načrta ravnanja z
odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji pisno prijavi
ministrstvu vsako večjo spremembo načrta oziroma skupnega načrta ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in
akumulatorji ali spremembo firme, sedeža, imena ali naslova
proizvajalca, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
(4) Za večjo spremembo iz prejšnjega odstavka se šteje
vsaka sprememba, ki vpliva na izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev po tej uredbi, zlasti pa sprememba glede vključenih
zbiralcev ali predelovalcev. V primeru skupnega načrta ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji se
odstop obstoječega ali pristop novega proizvajalca k izvajanju
skupnega načrta šteje za večjo spremembo.
(5) Nosilec načrta oziroma skupnega načrta ravnanja
z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji lahko
začne izvajati spremenjeni načrt oziroma skupni načrt takoj po
pisni prijavi iz tretjega odstavka tega člena.
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(6) Če ministrstvo ugotovi, da je prijavljena sprememba
načrta oziroma skupnega načrta ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji v skladu s to uredbo in
je z njo zagotovljeno ravnanje z odpadnimi avtomobilskimi
baterijami in akumulatorji v skladu z zahtevami iz te uredbe,
spremembo z odločbo vpiše v evidenco načrtov ravnanja z
odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji iz prvega
odstavka tega člena.
(7) Če ministrstvo v šestih mesecih od prejema prijave
iz tretjega odstavka tega člena ugotovi, da sprememba načrta
oziroma skupnega načrta ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi
baterijami in akumulatorji ni v skladu s to uredbo in z njo ni zagotovljeno ravnanje z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in
akumulatorji v skladu z zahtevami iz te uredbe, nosilca načrta
oziroma skupnega načrta ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi
baterijami in akumulatorji o tem pisno obvesti in ga pozove, da
v določenem roku odpravi ugotovljene pomanjkljivosti ter da o
tem pisno obvesti ministrstvo.
(8) Če nosilec načrta oziroma skupnega načrta ravnanja
z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji v določenem roku ministrstvu ne posreduje obvestila iz prejšnjega
odstavka, se šteje, da pomanjkljivosti ni odpravil.
(9) Nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji vodi evidenco proizvajalcev avtomobilskih baterij in akumulatorjev, ki so pristopili k
izvajanju skupnega načrta ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji, in na zahtevo ministrstva ali
pristojnega inšpektorja omogočiti vpogled v to evidenco.
30. člen
(izbris iz evidence načrtov ravnanja z odpadnimi
avtomobilskimi baterijami in akumulatorji)
(1) Ministrstvo izbriše načrt oziroma skupni načrt ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji
iz evidence iz prejšnjega člena in o tem nosilcu načrta izda
odločbo, če:
– nosilec ne zagotavlja izpolnjevanja zahtev v zvezi z
ravnanjem z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji v skladu z načrtom oziroma skupnim načrtom ravnanja z
odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji,
– nosilec v roku iz sedmega odstavka prejšnjega člena
ne odpravi zahtevanih pomanjkljivosti načrta oziroma skupnega načrta ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in
akumulatorji,
– nosilec ne zagotovi poročila o ravnanju s prevzetimi
odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji v skladu
s to uredbo ali
– to predlaga proizvajalec iz 27. člena te uredbe, proizvajalec iz 28. člena te uredbe ali nosilec izvajanja skupnega
načrta.
(2) V primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka se izbris
iz evidence iz prejšnjega člena lahko opravi na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega inšpektorja, v primeru iz druge
in tretje alinee pa po uradni dolžnosti.
31. člen
(prevzemanje odpadnih avtomobilskih baterij
in akumulatorjev)
(1) Proizvajalec avtomobilskih baterij in akumulatorjev
zagotovi, da se odpadne avtomobilske baterije in akumulatorji
prevzemajo od končnih uporabnikov brezplačno ne glede na
njihov izvor, prevzem pa ne sme biti pogojen z nakupom nove
avtomobilske baterije ali akumulatorja.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka proizvajalcu avtomobilskih baterij in akumulatorjev ni treba zagotavljati brezplačnega prevzema odpadnih avtomobilskih baterij in
akumulatorjev, ki nastajajo pri razgradnji izrabljenih motornih
vozil v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi
motornimi vozili.
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(3) Proizvajalec avtomobilskih baterij in akumulatorjev
ali zbiralec, ki zanj zbira odpadne avtomobilske baterije in
akumulatorje, lahko začne zbiranje odpadnih avtomobilskih
baterij in akumulatorjev, ko pridobi odločbo ministrstva o vpisu
v evidenco zbiralcev odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki.
(4) Za vpis v evidenco iz 16. člena te uredbe in za obveznosti zbiralca odpadnih avtomobilskih baterij in akumulatorjev se smiselno uporabljajo določbe 16., 17. in 18. člena te
uredbe.
(5) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
lahko proizvajalci avtomobilskih baterij in akumulatorjev ter
uporabniki avtomobilskih baterij in akumulatorjev sklenejo pogodbe, ki predvidevajo drugačno ureditev financiranja stroškov
zbiranja, obdelave in recikliranja odpadnih avtomobilskih baterij
in akumulatorjev.
VI. OBVEŠČANJE KONČNEGA UPORABNIKA
IN OZNAČEVANJE BATERIJ IN AKUMULATORJEV
32. člen
(obveščanje končnega uporabnika)
(1) Proizvajalec iz drugega odstavka 12., 21. ali 27. člena
te uredbe ali nosilec skupnega načrta iz drugega odstavka 13.,
22. ali 28. člena te uredbe vsaj enkrat letno obvesti javnost,
zlasti končne uporabnike, o namenu in ciljih zbiranja odpadnih
baterij in akumulatorjev, o pravilnem ravnanju z njimi, o možnostih njihovega brezplačnega prepuščanja oziroma oddajanja ter
o načinih njihove obdelave in recikliranja.
(2) Z informacijskimi kampanjami proizvajalec ali nosilec
skupnega načrta iz prejšnjega odstavka zagotovi, da so končni
uporabniki v celoti obveščeni o:
1. možnih učinkih snovi, uporabljenih v baterijah in akumulatorjih, na okolje in zdravje ljudi;
2. tem, da odpadne baterije in akumulatorji ne sodijo med
mešane komunalne odpadke in da naj sodelujejo pri njihovem
ločenem zbiranju, saj to olajša obdelavo in recikliranje odpadnih baterij in akumulatorjev;
3. razpoložljivih sistemih zbiranja in recikliranja odpadnih
baterij in akumulatorjev;
4. svojem doprinosu k recikliranju odpadnih baterij in
akumulatorjev;
5. pomenu znaka s prečrtanim premičnim zabojnikom za
odpadke iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, in kemijskih
simbolov Hg, Cd in Pb.
(3) Proizvajalci baterij in akumulatorjev zagotovijo financiranje vseh stroškov, ki nastanejo zaradi informacijskih kampanj
iz prejšnjega odstavka.
(4) Ne glede na prvi odstavek, informacijske kampanje
iz drugega odstavka tega člena potekajo vsaj štirikrat letno,
dokler niso doseženi okoljski cilji iz te uredbe.
33. člen
(označevanje baterij in akumulatorjev)
(1) Proizvajalci prenosnih, industrijskih in avtomobilskih
baterij in akumulatorjev zagotovijo, da so vse baterije, akumulatorji in baterijski sklopi označeni z znakom iz Priloge 2 te
uredbe.
(2) Proizvajalci prenosnih in avtomobilskih baterij in akumulatorjev zagotovijo, da je na prenosnih in avtomobilskih
baterijah in akumulatorjih navedena zmogljivost električnega
vira v vidni, čitljivi in neizbrisni obliki.
(3) Proizvajalci prenosnih, industrijskih in avtomobilskih
baterij in akumulatorjev zagotovijo, da so baterije, akumulatorji
in gumbaste celice, če vsebujejo več kakor 0,0005% živega
srebra, več kakor 0,002% kadmija ali več kakor 0,004% svinca,
označene s kemijskim simbolom za ustrezno kovino, in sicer
Hg, Cd ali Pb. Simbol, ki označuje vsebnost težke kovine, mora
biti natisnjen pod znakom iz Priloge 2 te uredbe, na površini, ki
je enaka vsaj eni četrtini površine tega znaka.
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(4) Proizvajalci prenosnih, industrijskih in avtomobilskih
baterij in akumulatorjev zagotovijo, da znak iz Priloge 2 te
uredbe pokriva najmanj 3% površine največje ploskve baterije,
akumulatorja ali baterijskega sklopa in ne presega velikosti
5 × 5 cm. Pri valjastih celicah proizvajalci zagotovijo, da pokriva
znak iz Priloge 2 te uredbe najmanj 1,5% površine telesa baterije ali akumulatorja, ne sme pa presegati velikosti 5 × 5 cm.
(5) Če je zaradi velikosti baterije, akumulatorja ali baterijskega sklopa površina znaka manjša od 0,5 × 0,5 cm, proizvajalci namesto označevanja baterij, akumulatorjev ali baterijskih
sklopov zagotovijo označevanje z znakom s površino najmanj
1 × 1 cm, ki je natisnjen na embalaži.
(6) Proizvajalci prenosnih, industrijskih in avtomobilskih
baterij in akumulatorjev zagotovijo, da so baterije, akumulatorji,
gumbaste celice in baterijski sklopi označeni s čitljivo oznako,
natisnjeno na vidnem mestu tako, da je ni mogoče izbrisati.
(7) Proizvajalci prenosnih baterij in akumulatorjev ne smejo ob prodaji prenosnih baterij in akumulatorjev končnemu uporabniku prikazovati stroškov zbiranja, obdelave in recikliranja
ločeno od prodajne cene prenosnih baterij in akumulatorjev.
VII. OBVEZNOST KONČNEGA UPORABNIKA BREZ
PREDHODNEGA DOBAVITELJA
34. člen
(obveznosti končnega uporabnika
brez predhodnega dobavitelja)
(1) Končni uporabnik brez predhodnega dobavitelja baterije in akumulatorje, ki jih je sam pridobil ali uvozil, potem ko
postanejo odpadne baterije in akumulatorji:
– v skladu s to uredbo prepušča distributerju, izvajalcu
javne službe ali neposredno zbiralcu odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, če so to odpadne prenosne baterije in
akumulatorji,
– samostojno zagotovi izpolnjevanje zahtev iz te uredbe,
če so to odpadne industrijske ali avtomobilske baterije ali akumulatorji, ali
– pristopi k izvajanju skupnega načrta ravnanja z odpadnimi industrijskimi ali avtomobilskimi baterijami in akumulatorji.
(2) Za končnega uporabnika brez predhodnega dobavitelja, ki samostojno zagotavlja ravnanje z odpadnimi industrijskimi
ali avtomobilskimi baterijami ali akumulatorji v skladu z drugo
ali tretjo alineo prejšnjega odstavka, se smiselno uporabljajo
določbe 20., 21., 22. in 25. člena ali 26., 27., 28. in 31. člena te
uredbe, ki veljajo za proizvajalca industrijskih ali avtomobilskih
baterij in akumulatorjev.
VIII. OBDELAVA IN RECIKLIRANJE ODPADNIH BATERIJ
IN AKUMULATORJEV
35. člen
(obdelava in recikliranje odpadnih baterij in akumulatorjev)
(1) Zbiralec odpadnih prenosnih, industrijskih in avtomobilskih baterij in akumulatorjev odpadne baterije in akumulatorje
odda v obdelavo in recikliranje le osebam, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov v skladu s predpisi,
ki urejajo ravnanje z odpadki.
(2) Proizvajalci prenosnih, industrijskih in avtomobilskih
baterij in akumulatorjev zagotovijo, da se:
1. omogoči obdelava in recikliranje odpadnih baterij in
akumulatorjev z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik in
2. odpadne baterije in akumulatorje, prevzete v skladu
s to uredbo, ki se jih da identificirati, vključno s prevzetimi od
izvajalcev obdelave odpadnih naprav v skladu s predpisom, ki
ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, in
s prevzetimi od izvajalcev razgradnje izrabljenih motornih vozil
v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi motornimi
vozili, obdelajo in reciklirajo na način, ki je v skladu s predpisi
na področju zdravja ljudi, varnosti in ravnanja z odpadki.
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(3) Pri obdelavi odpadnih baterij in akumulatorjev izvajalec obdelave zagotovi, da se:
1. iz odpadnih baterij in akumulatorjev odstranijo vse
tekočine in kisline;
2. v objektih za obdelavo odpadne baterije in akumulatorji
obdelujejo in skladiščijo, vključno z začasnim skladiščenjem, na
površini z neprepustnimi tlemi in primernim prekritjem zaradi
varstva pred vremenskimi vplivi, ali v posebnih zabojnikih.
(4) Pri zbiranju odpadnih naprav v skladu s predpisom, ki
ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, je
treba zagotoviti, da se med obdelavo zbranih odpadnih naprav,
v katere so vgrajene baterije in akumulatorji, le‑te vzamejo iz
naprav.
(5) Okoljevarstveno dovoljenje iz prvega odstavka tega
člena se lahko izda le osebi, ki glede učinkovitosti recikliranja
najpozneje do 26. septembra 2011 zagotovi izpolnitev naslednjih okoljskih ciljev:
1. stopnja recikliranja 65% glede na povprečno maso
svinčevih baterij in akumulatorjev s kislino, vključno z recikliranjem svinca v baterijah in akumulatorjih v največjem možnem
obsegu, ki je tehnično izvedljivo brez čezmernih stroškov;
2. stopnja recikliranja 75% glede na povprečno maso
nikelj‑kadmijevih baterij in akumulatorjev, vključno z recikliranjem kadmija v baterijah in akumulatorjih v največjem možnem
obsegu, ki je tehnično izvedljivo brez čezmernih stroškov, in
3. stopnja recikliranja 50% glede na povprečno maso
drugih odpadnih baterij in akumulatorjev.
(6) Ministrstvo poroča Komisiji o doseženih stopnjah recikliranja in o tem, ali so bili doseženi okoljski cilji glede učinkovitosti recikliranja iz prejšnjega odstavka, za vsako koledarsko
leto najpozneje v šestih mesecih po koncu koledarskega leta,
za katero veljajo.
36. člen
(odstranjevanje odpadnih baterij in akumulatorjev)
Odstranjevanje odpadnih industrijskih in avtomobilskih
baterij in akumulatorjev z odlaganjem na odlagališčih ali s
sežiganjem je prepovedano, pri tem pa se lahko ostanki baterij
in akumulatorjev, ki so obdelani in reciklirani v skladu z drugim
odstavkom prejšnjega člena, odstranijo z odlaganjem na odlagališčih ali s sežiganjem.
37. člen
(izvoz odpadnih baterij in akumulatorjev)
(1) Obdelava in recikliranje odpadnih baterij in akumulatorjev se lahko izvedeta v drugi državi članici EU ali tretji državi
pod pogojem, da je pošiljanje odpadnih baterij in akumulatorjev
izvedeno v skladu z Uredbo (ES) št. 1013/2006 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov
(UL L št. 190 z dne 12. 7. 2006, str. 1), zadnjič spremenjeno z
Uredbo Komisije (ES) št. 1379/2007 z dne 26. novembra 2007
o spremembi prilog IA, IB, VII in VIII k Uredbi (ES) št. 1013/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov za namene
upoštevanja tehničnega napredka in sprememb, dogovorjenih na
podlagi Baselske konvencije (UL L št. 309 z dne 27. 11. 2007, str.
7; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1013/2006/ES).
(2) Za predelavo odpadnih baterij in akumulatorjev, izvoženih v tretje države v skladu z Uredbo 1013/2006/ES, velja, da
izpolnjuje obveznost in učinkovitost recikliranja iz petega odstavka
35. člena te uredbe, če obstajajo dokazi, da se je recikliranje izvedlo pod pogoji, ki so enakovredni zahtevam iz te uredbe.
IX. EVIDENCE
38. člen
(vodenje evidence o zbiranju odpadnih baterij
in akumulatorjev)
(1) Zbiralec odpadnih baterij in akumulatorjev v evidenci
o zbiranju odpadnih baterij in akumulatorjev poleg podatkov, za
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to evidenco določenih v predpisu, ki ureja ravnanje z odpadki,
vodi tudi podatke o:
– proizvajalcih iz drugega odstavka 12., 21. ali 27. člena
te uredbe ali nosilcih skupnega načrta iz drugega odstavka 13.,
22. ali 28. člena te uredbe, za katere zbira odpadne baterije in
akumulatorje ter zagotavlja oddajo tistih, ki se jih da identificirati, v obdelavo in recikliranje,
– celotni masi zbranih odpadnih baterij in akumulatorjev
ločeno po zbirnih centrih, ki jih upravlja, in po izvajalcih javne
službe, od katerih prevzema odpadne baterije in akumulatorje,
če gre za prenosne baterije in akumulatorje,
– celotni masi odpadnih baterij in akumulatorjev, oddanih
v obdelavo, recikliranje in odstranjevanje, ločeno po izvajalcih
obdelave, recikliranja in odstranjevanja, in
– stroških skladiščenja in prevzema odpadnih prenosnih
baterij in akumulatorjev, ki jih je plačal posameznemu izvajalcu
javne službe.
(2) Zbiralec odpadnih baterij in akumulatorjev poroča ministrstvu v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
39. člen
(evidenca proizvajalcev baterij in akumulatorjev)
(1) Ministrstvo vodi evidenco proizvajalcev baterij in akumulatorjev, v katero so vpisani vsi proizvajalci baterij in akumulatorjev.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke iz
2. člena Odločbe 2009/603/ES.
(3) Ministrstvo na podlagi vloge proizvajalca, ki vsebuje
podatke iz prejšnjega odstavka, proizvajalca z odločbo vpiše v
evidenco iz prvega odstavka tega člena v 15 dneh od prejetja
popolne vloge.
(4) Proizvajalec baterij in akumulatorjev spremembe podatkov iz tretjega odstavka tega člena posreduje ministrstvu
najkasneje v 30. dneh od nastale spremembe.
(5) Ministrstvo z odločbo vpiše spremembe iz prejšnjega
odstavka v evidenco iz prvega odstavka tega člena v 15 dneh
od njihovega prejema.
(6) Proizvajalec baterij in akumulatorjev o opustitvi dejavnosti iz 12. točke 3. člena te uredbe obvesti ministrstvo
najkasneje v 30 dneh od te opustitve.
(7) Ministrstvo z odločbo izbriše proizvajalca iz prejšnjega
odstavka iz evidence iz prvega odstavka tega člena v 15 dneh
od prejema obvestila.
(8) Podatki iz evidence proizvajalcev baterij in akumulatorjev so dostopni javnosti na spletnih straneh ministrstva.
X. POROČILO O RAVNANJU Z ODPADNIMI PRENOSNIMI,
INDUSTRIJSKIMI IN AVTOMOBILSKIMI BATERIJAMI
IN AKUMULATORJI
40. člen
(poročilo o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji)
(1) Proizvajalec prenosnih, industrijskih ali avtomobilskih
baterij in akumulatorjev najpozneje do 31. marca tekočega leta
v elektronski obliki posreduje ministrstvu poročilo o ravnanju z
odpadnimi prenosnimi, industrijskimi oziroma avtomobilskimi
baterijami in akumulatorji za preteklo koledarsko leto v obliki,
ki jo objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje najmanj podatke o:
– celotni količini odpadnih prenosnih, industrijskih oziroma
avtomobilskih baterij in akumulatorjev, izraženi v kilogramih in
prevzeti od končnih uporabnikov, distributerjev in izvajalcev
javne službe,
– količini, izraženi v kilogramih, in o deležu odpadnih
prenosnih, industrijskih oziroma avtomobilskih baterij in akumulatorjev, ki so bili reciklirani,
– količini, izraženi v kilogramih, in o deležu odpadnih
prenosnih, industrijskih oziroma avtomobilskih baterij in aku-
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mulatorjev, ki so bili drugače predelani, ločeno po postopkih
predelave, in
– količini in deležu materialov odpadnih prenosnih, industrijskih oziroma avtomobilskih baterij in akumulatorjev, ki so
bili odstranjeni, ločeno po postopkih odstranjevanja in obsegu
predhodne predelave.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
posreduje poročilo za tiste proizvajalce, ki zagotavljajo svoje
obveznosti iz te uredbe po skupnem načrtu ravnanja z odpadnimi prenosnimi, industrijskimi ali avtomobilskimi baterijami
ali akumulatorji, nosilec izvajanja tega načrta v obliki skupnega
poročila vseh proizvajalcev, ki so pristopili k temu načrtu.
(4) Skupno poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi
podatke o izvajanju skupnega načrta ravnanja z odpadnimi
baterijami in akumulatorji.
XI. POROČANJE KOMISIJI
41. člen
(poročilo o izvajanju)
(1) Ministrstvo pošlje Komisiji poročilo o izvajanju Direktive 2006/66/ES v skladu z Odločbo 2009/851/ES vsaka tri leta,
pri tem pa prvo poročilo zajema obdobje do 26. septembra
2012.
(2) Ministrstvo poročilo iz prejšnjega odstavka pripravi na
podlagi vprašalnika ali predloge, ki jo Komisija pošlje državam
članicam šest mesecev pred začetkom prvega obdobja, zajetega v poročilu.
(3) Ministrstvo poroča tudi o vseh ukrepih, sprejetih za
spodbujanje razvojnih dosežkov, ki zadevajo vpliv baterij in
akumulatorjev na okolje, zlasti o:
1. razvojnih dosežkih, ki vključujejo prostovoljne ukrepe
proizvajalcev za zmanjšanje količin težkih kovin in drugih nevarnih snovi v baterijah in akumulatorjih;
2. novih tehnologijah recikliranja in obdelave;
3. sodelovanju gospodarskih subjektov v sistemih okoljskega ravnanja;
4. raziskavah na teh področjih in
5. ukrepih za spodbujanje preprečevanja nastajanja odpadkov.
(4) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora Komisija
prejeti najpozneje v devetih mesecih po koncu triletnega obdobja, za katero velja, v primeru prvega poročila pa najpozneje
do 26. junija 2013.
XII. NADZOR
42. člen
(inšpektorji)
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka opravljajo
nadzor nad izvajanjem 5., 7. in 33. člena te uredbe tudi inšpektorji Tržnega inšpektorata Republike Slovenije.
43. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov je za prekršek kaznovan proizvajalec, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, če:
– v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena te uredbe daje
na trg baterije ali akumulatorje, ne glede na to, ali so vgrajene
v naprave ali ne, ki vsebujejo več kakor 0,0005% živega srebra
glede na celotno maso, ali prenosne baterije ali akumulatorje,
vključno z vgrajenimi v naprave, ki vsebujejo več kakor 0,002%
kadmija glede na celotno maso;
– ne zagotovi, da je v skladu s četrtim odstavkom 5. člena
te uredbe na zahtevo pristojnega inšpektorja omogočen vpo-
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gled v dokumentacijo o izpolnjevanju zahtev iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 5. člena te uredbe;
– ne zagotovi, da je v skladu s petim odstavkom 5. člena
te uredbe dokumentacija o izpolnjevanju zahtev iz prvega,
drugega in tretjega odstavka 5. člena te uredbe pridobljena od
izvornega proizvajalca baterij ali akumulatorjev in posredovana
pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo;
– ne zagotovi, da so v skladu s tretjim odstavkom 7. člena
te uredbe izpolnjene zahteve iz prvega in drugega odstavka
7. člena te uredbe, če daje prvič na trg na ozemlju Republike
Slovenije baterije ali akumulatorje, ki so vgrajeni v naprave;
– daje prenosne baterije in akumulatorje prvič na trg na
ozemlju Republike Slovenije, ne da bi na svoje stroške zagotovil zbiranje odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev od
končnih uporabnikov, distributerjev in izvajalcev javne službe
ter obdelavo in recikliranje tako zbranih odpadnih prenosnih
baterij in akumulatorjev v skladu s prvim odstavkom 11. člena
te uredbe,
– ne izpolnjuje svojih obveznosti na podlagi le enega
načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji ali le enega skupnega načrta ravnanja v skladu z drugim
odstavkom 11. člena;
– ne zagotovi, da mu v skladu s četrtim odstavkom
11. člena te uredbe zbiralec odpadnih prenosnih baterij in
akumulatorjev redno pošilja podatke o zbranih ter oddanih v
obdelavo in recikliranje odpadnih prenosnih baterijah in akumulatorjih oziroma da te podatke pošilja nosilcu skupnega načrta
ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji, če
je to skupni načrt ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami
in akumulatorji;
– ne prijavi ministrstvu v skladu s tretjim odstavkom
14. člena te uredbe vsake spremembe načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji, ki ima vpliv na
izpolnjevanje njegovih obveznosti po tej uredbi;
– ne zagotovi zbiranja odpadnih industrijskih baterij in
akumulatorjev od končnih uporabnikov ter obdelave in recikliranja zbranih odpadnih industrijskih baterij in akumulatorjev v
skladu s prvim odstavkom 20. člena te uredbe;
– ne izpolnjuje svojih obveznosti na podlagi le enega
načrta ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji ali le enega skupnega načrta ravnanja v skladu z drugim
odstavkom 20. člena;
– ne zagotovi, da mu v skladu s četrtim odstavkom
20. člena te uredbe zbiralec odpadnih industrijskih baterij in
akumulatorjev redno pošilja podatke o zbranih ter oddanih
v obdelavo in recikliranje odpadnih industrijskih baterijah in
akumulatorjih oziroma da te podatke pošilja nosilcu skupnega
načrta ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji, če je to skupni načrt ravnanja z odpadnimi industrijskimi
baterijami in akumulatorji;
– ne prijavi ministrstvu v skladu s tretjim odstavkom
23. člena te uredbe vsake spremembe načrta ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji, ki ima vpliv na
izpolnjevanje njegovih obveznosti po tej uredbi;
– ne zagotovi, da se v skladu s prvim odstavkom 25. člena
te uredbe odpadne industrijske baterije in akumulatorji prevzemajo od končnih uporabnikov brezplačno ne glede na njihovo
kemijsko sestavo ali izvor, ali če prevzem odpadne industrijske
baterije ali akumulatorja pogojuje z nakupom nove industrijske
baterije ali akumulatorja;
– zbira odpadne industrijske baterije in akumulatorje, ne
da bi pridobil odločbo ministrstva o vpisu v evidenco zbiralcev
odpadkov v skladu s tretjim odstavkom 25. člena te uredbe;
– ne zagotovi zbiranja odpadnih avtomobilskih baterij in
akumulatorjev od končnih uporabnikov ter oddaje v obdelavo in
recikliranje zbranih odpadnih avtomobilskih baterij in akumulatorjev v skladu s prvim odstavkom 26. člena te uredbe;
– ne izpolnjuje svojih obveznosti na podlagi le enega načrta ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji ali le enega skupnega načrta ravnanja v skladu z drugim
odstavkom 26. člena;
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– ne zagotovi, da mu v skladu s četrtim odstavkom
26. člena te uredbe zbiralec odpadnih avtomobilskih baterij
in akumulatorjev redno pošilja podatke o zbranih ter oddanih
v obdelavo in recikliranje odpadnih avtomobilskih baterijah in
akumulatorjih oziroma da te podatke pošilja nosilcu skupnega
načrta ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji, če je to skupni načrt ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji;
– ne prijavi ministrstvu v skladu s tretjim odstavkom
29. člena te uredbe vsake spremembe načrta ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji, ki ima vpliv
na izpolnjevanje njegovih obveznosti po tej uredbi;
– ne zagotovi, da se v skladu s prvim odstavkom 31. člena
te uredbe odpadne avtomobilske baterije in akumulatorji prevzemajo od končnih uporabnikov brezplačno ne glede na njihov izvor, ali če prevzem odpadne avtomobilske baterije ali
akumulatorja pogojuje z nakupom nove avtomobilske baterije
ali akumulatorja;
– zbira odpadne avtomobilske baterije in akumulatorje, ne
da bi pridobil odločbo ministrstva o vpisu v evidenco zbiralcev
odpadkov v skladu s tretjim odstavkom 31. člena te uredbe;
– ne zagotavlja obveščanja javnosti, zlasti končnih
uporabnikov, v skladu s prvim, drugim in četrtim odstavkom
32. člena te uredbe;
– ne zagotavlja financiranja vseh stroškov, ki nastanejo
zaradi informacijskih kampanj za obveščanje javnosti o zbiranju, obdelovanju in recikliranju odpadnih baterij in akumulatorjev v skladu s tretjim odstavkom 32. člena te uredbe;
– ne zagotovi, da so v skladu s prvim odstavkom 33. člena
te uredbe baterije akumulatorji in baterijski sklopi označeni z
znakom iz Priloge 2 te uredbe;
– ne zagotovi, da je v skladu z drugim odstavkom 33. člena
te uredbe na prenosnih in avtomobilskih baterijah in akumulatorjih navedena zmogljivost električnega vira v vidni, čitljivi in
neizbrisni obliki;
– ne zagotovi, da so v skladu s tretjim odstavkom 33. člena
te uredbe baterije, akumulatorji in gumbaste celice, ki vsebujejo
več kakor 0,0005% živega srebra, več kakor 0,002% kadmija
ali več kakor 0,004% svinca, označene s kemijskim simbolom
za ustrezno kovino, in sicer Hg, Cd ali Pb, pri čemer mora
biti simbol, ki označuje vsebnost težke kovine, natisnjen pod
znakom iz Priloge 2 te uredbe, na površini, ki je enaka vsaj eni
četrtini površine tega znaka;
– ne zagotovi, da v skladu s četrtim odstavkom 33. člena
te uredbe znak iz Priloge 2 te uredbe pokriva najmanj 3% površine največje ploskve baterije, akumulatorja ali baterijskega
sklopa in ne presega velikosti 5 x 5 cm, pri tem pa mora pri
valjastih celicah pokrivati znak iz Priloge 2 te uredbe najmanj
1,5% površine telesa baterije ali akumulatorja in ne sme presegati velikosti 5 x 5 cm;
– ne zagotovi, da so v skladu s petim odstavkom 33. člena
te uredbe baterije, akumulatorji ali baterijski sklopi, katerih površina znaka je manjša od 0,5 x 0,5 cm, označeni z znakom s
površino najmanj 1 x 1 cm, ki je natisnjen na embalaži;
– ne zagotovi, da so v skladu s šestim odstavkom 33. člena
te uredbe baterije, akumulatorji, gumbaste celice in baterijski
sklopi označeni s čitljivo oznako, natisnjeno na vidnem mestu
tako, da je ni mogoče izbrisati;
– v nasprotju s sedmim odstavkom 33. člena te uredbe
končnemu uporabniku prikazuje ob prodaji prenosnih baterij in
akumulatorjev stroške zbiranja, obdelave in recikliranja ločeno
od prodajne cene prenosnih baterij in akumulatorjev;
– ne zagotovi, da se v skladu z drugim odstavkom
35. člena:
1. omogoči obdelava in recikliranje odpadnih baterij in
akumulatorjev z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik in
2. baterije in akumulatorje, prevzete v skladu s to uredbo,
ki se jih da identificirati, vključno s tistimi, prevzetimi od izvajalcev obdelave odpadnih naprav v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadno električno in elektronske opreme, in tistimi,
prevzetimi od izvajalcev razgradnje izrabljenih motornih vozil v
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skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi motornimi
vozili, obdelajo in reciklirajo na način, ki ni v skladu s predpisi
na področju varstva okolja, predvsem glede zdravja ljudi, varstva in ravnanja z odpadki;
– ne posreduje poročila o ravnanju z odpadnimi prenosnimi, industrijskimi oziroma avtomobilskimi baterijami ministrstvu
za preteklo koledarsko leto v roku in obliki, ki jo objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh, v skladu s prvim odstavkom
40. člena te uredbe.
(2) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov je za prekršek
kaznovan izvorni proizvajalec, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, če:
– ne zagotovi, da se pri načrtovanju in proizvodnji naprav,
v katero so vgrajene baterije ali akumulatorji, v skladu s prvim
odstavkom 7. člena te uredbe odpadne baterije in akumulatorje
lahko vzame iz naprave in jih nadomesti z drugimi;
– ne zagotovi, da so k napravi, v katero so vgrajene baterije ali akumulatorji, v skladu z drugim odstavkom 7. člena
te uredbe priložena navodila, ki prikazujejo način varnega
jemanja baterij ali akumulatorjev iz naprave, in kjer je to primerno, obvešča končnega uporabnika o vrsti vgrajenih baterij
in akumulatorjev.
(3) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov je za prekršek
kaznovan končni uporabnik baterij ali akumulatorjev, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena te uredbe prepušča odpadne prenosne baterije in akumulatorje izvajalcu javne
službe kot mešani komunalni odpadek;
– ne prepušča odpadnih baterij in akumulatorjev distributerju prenosnih baterij in akumulatorjev, izvajalcu javne službe
v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov ali
v premičnih zbiralnicah ločeno zbranih nevarnih frakcij komunalnih odpadkov ali jih ne oddaja zbiralcu odpadnih prenosnih
baterij in akumulatorjev v skladu z drugim odstavkom 8. člena
te uredbe;
– ne hrani odpadnih prenosnih baterij ali akumulatorjev,
preden jih prepusti distributerju ali izvajalcu javne službe ali
odda zbiralcu odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, ločeno od drugih odpadkov v skladu s tretjim odstavkom 8. člena
te uredbe;
(4) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov je za prekršek
kaznovan izvajalec javne službe, če:
– ne zagotovi, da se v skladu s prvim odstavkom 9. člena
te uredbe mešani komunalni odpadki prevzamejo od povzročitelja odpadkov kot nevarni komunalni odpadki, če so v
mešanih komunalnih odpadkih odpadne prenosne baterije ali
akumulatorji;
– ne zagotovi, da je v skladu z drugim odstavkom 9. člena
te uredbe končnim uporabnikom za odpadne prenosne baterije
in akumulatorje, ki se razvrščajo med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov, dana možnost brezplačnega prepuščanja
v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov ali
v premični zbiralnici ločeno zbranih nevarnih frakcij komunalnih
odpadkov;
– ne oddaja zbranih odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev zbiralcu odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev
brez zahteve za plačilo zaradi morebitne vrednosti materialov
v njih v skladu s četrtim odstavkom 9. člena te uredbe;
– ne priznava stroškov ravnanja z odpadnimi prenosnimi
baterijami in akumulatorji ob oddaji odpadnih prenosnih baterij
in akumulatorjev zbiralcu prenosnih baterij in akumulatorjev in
pri obračunu teh stroškov ne upošteva meril iz prvega odstavka
19. člena te uredbe.
(5) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov je za prekršek kaznovan nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadnimi
baterijami in akumulatorji, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, če:
– ne prijavi ministrstvu v skladu s tretjim odstavkom
14. člena te uredbe vsake spremembe skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji, ki
ima vpliv na izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev prenosnih
baterij in akumulatorjev po tej uredbi;

Uradni list Republike Slovenije
– v skladu z devetim odstavkom 14. člena te uredbe ne
vodi evidence proizvajalcev prenosnih baterij in akumulatorjev,
ki so pristopili k izvajanju skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji, ali na zahtevo ministrstva ali pristojnega inšpektorja ne omogoči vpogleda vanjo;
– ne prijavi ministrstvu v skladu s tretjim odstavkom
23. člena te uredbe vsake spremembe skupnega načrta ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji, ki
ima vpliv na izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev industrijskih
baterij in akumulatorjev po tej uredbi;
– v skladu z devetim odstavkom 23. člena te uredbe ne
vodi evidence proizvajalcev industrijskih baterij in akumulatorjev, ki so pristopili k izvajanju skupnega načrta ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji, ali na zahtevo
ministrstva ali pristojnega inšpektorja ne omogoči vpogleda
vanjo;
– ne prijavi ministrstvu v skladu s tretjim odstavkom
29. člena te uredbe vsake spremembe skupnega načrta ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji, ki
ima vpliv na izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev avtomobilskih baterij in akumulatorjev po tej uredbi;
– v skladu z devetim odstavkom 29. člena te uredbe ne
vodi evidence proizvajalcev avtomobilskih baterij in akumulatorjev, ki so pristopili k izvajanju skupnega načrta ravnanja
z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji, ali na
zahtevo ministrstva ali pristojnega inšpektorja ne omogoči vpogleda vanjo;
– ne zagotavlja obveščanja javnosti, zlasti končnih
uporabnikov v skladu s prvim, drugim in četrtim odstavkom
32. člena te uredbe;
– ne posreduje v skladu s tretjim odstavkom 40. člena te
uredbe poročila o ravnanju z odpadnimi prenosnimi, industrijskimi oziroma avtomobilskimi baterijami ministrstvu za preteklo
koledarsko leto v roku in obliki, ki ju objavi ministrstvo na svojih
spletnih straneh;
– ne zagotovi, da v skladu s četrtim odstavkom 40. člena
te uredbe poročilo o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji v okviru skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi, industrijskimi ali avtomobilskimi baterijami ali akumulatorji
vsebuje tudi podatke o izpolnjevanju skupnega načrta ravnanja
z odpadnimi baterijami in akumulatorji.
(6) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov je za prekršek
kaznovan distributer, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne zagotovi v skladu s prvim odstavkom 10. člena te
uredbe brezplačnega prevzema odpadnih prenosnih baterij in
akumulatorjev na prodajnem mestu od kateregakoli končnega
uporabnika, ki mu jih želi prepustiti, tudi če končni uporabnik
prepušča odpadne prenosne baterije ali akumulatorje drugega
proizvajalca, kakor je proizvajalec prenosnih baterij in akumulatorjev, ki jih distributer prodaja na svojem prodajnem mestu,
ali če končni uporabnik nima namena kupiti prenosnih baterij
ali prenosnih akumulatorjev;
– ne uredi na prodajnem mestu v skladu z drugim odstavkom 10. člena te uredbe posebnih zabojnikov za ločeno
zbiranje in začasno skladiščenje prevzetih odpadnih prenosnih
baterij in akumulatorjev, pri tem pa morajo biti zabojniki ustrezne kakovosti in oblikovani ter vidno označeni, da so namenjeni
za prepuščanje odpadnih prenosnih baterij;
– ne namesti na vidnem mestu v skladu s tretjim odstavkom 10. člena te uredbe obvestila kupcem o možnosti
brezplačnega prepuščanja odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev na prodajnem mestu;
– ne oddaja prevzetih odpadnih baterij in akumulatorjev v
skladu s petim odstavkom 10. člena te uredbe zbiralcu odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev brez zahteve za plačilo
zaradi morebitne vrednosti materialov v njih;
– ne predloži evidenčnih listov o pošiljkah odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev v skladu s sedmim odstavkom
10. člena te uredbe ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na
njegovo zahtevo.
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(7) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov je za prekršek
kaznovan zbiralec odpadnih baterij in akumulatorjev, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne predloži evidenčnih listov o pošiljkah odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev v skladu s sedmim odstavkom
10. člena te uredbe ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na
njegovo zahtevo;
– v nasprotju s prvim odstavkom 16. člena te uredbe zbira
odpadne prenosne baterije in akumulatorje, ne da bi pridobil
odločbo ministrstva o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov v
skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
– ne zbira odpadnih baterij in akumulatorjev ter ne zagotavlja oddaje tistih v obdelavo, ki se jih da identificirati, v obdelavo
in recikliranje v obsegu in na način, ki je zanj določen v načrtu
ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji ali v skupnem
načrtu ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji, v skladu
s prvim odstavkom 17. člena te uredbe;
– ne prevzema odpadnih baterij in akumulatorjev v skladu
z drugim odstavkom 17. člena te uredbe od končnih uporabnikov, distributerjev in izvajalcev javne službe brez zahteve po
plačilu zaradi morebitnih stroškov, ki nastanejo pri zbiranju ter
oddaji v obdelavo in recikliranje prevzetih odpadnih baterij in
akumulatorjev;
– ne uredi enega ali več zbirnih centrov za zbiranje, razvrščanje in skladiščenje prevzetih odpadnih baterij in akumulatorjev v skladu z merili iz 18. člena te uredbe;
– ne priznava stroškov ravnanja z odpadnimi prenosnimi
baterijami in akumulatorji ob prevzemu odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev od izvajalca javne službe in pri obračunu
teh stroškov ne upošteva meril iz prvega odstavka 19. člena
te uredbe;
– v nasprotju s tretjim odstavkom 25. člena te uredbe zbira
odpadne industrijske baterije in akumulatorje, ne da bi pridobil
odločbo ministrstva o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov;
– v nasprotju s tretjim odstavkom 31. člena te uredbe
zbira odpadne avtomobilske baterije in akumulatorje, ne da
bi pridobil odločbo ministrstva o vpisu v evidenco zbiralcev
odpadkov;
– odpadnih baterij in akumulatorjev ne odda v obdelavo
in recikliranje v skladu s prvim odstavkom 35. člena te uredbe
le osebam, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za predelavo
odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki;
– ne vodi evidence o zbiranju odpadnih baterij in akumulatorjev v skladu s prvim odstavkom 38. člena te uredbe.
(8) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov je za prekršek kaznovan končni uporabnik brez predhodnega dobavitelja, ki je pravna oseba, ali samostojni podjetnik posameznik,
če ne zagotovi za baterije in akumulatorje, ki jih je sam
pridobil ali uvozil, potem ko postanejo odpadne baterije in
akumulatorji, ravnanja v skladu s prvim odstavkom 34. člena
te uredbe.
(9) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov je za prekršek
kaznovan izvajalec obdelave odpadnih baterij in akumulatorjev,
ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne zagotovi, da se v skladu s tretjim odstavkom 35. člena
te uredbe:
1. iz baterij in akumulatorjev odstranijo vse tekočine in
kisline in
2. v objektih za obdelavo baterije in akumulatorji obdelujejo in skladiščijo, vključno z začasnim skladiščenjem, na površini
z neprepustnimi tlemi in primernim prekritjem zaradi varstva
pred vremenskimi vplivi, ali v posebnih zabojnikih;
– v nasprotju s 36. členom te uredbe odstranjuje odpadne
industrijske in avtomobilske baterije in akumulatorje z odlaganjem na odlagališčih ali s sežiganjem.
(10) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov je za prekršek
iz prvega do devetega odstavka tega člena kaznovana tudi
odgovorna oseba proizvajalca, izvornega proizvajalca, končnega uporabnika, ki je pravna oseba, ali samostojni podjetnik
posameznik, izvajalca javne službe, nosilca skupnega načrta
ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji, distributerja,
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zbiralca odpadnih baterij in akumulatorjev, končnega uporabnika brez predhodnega dobavitelja, oziroma predelovalca ali
odstranjevalca odpadnih baterij in akumulatorjev.
XIII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
44. člen
(veljavnost potrdil o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov)
Osebe, ki so v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, pridobile potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov
za zbiranje odpadnih baterij in akumulatorjev, lahko nadaljujejo
zbiranje odpadnih baterij ali akumulatorjev do izteka roka veljavnosti potrdila.
45. člen
(uporaba obstoječega operativnega programa ravnanja
z odpadnimi baterijami in akumulatorji)
Do sprejetja operativnega programa varstva okolja na
področju ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih
odpadkov in operativnega programa varstva okolja ravnanja
z odpadnimi industrijskimi in avtomobilskimi baterijami in akumulatorji se uporabljajo smernice iz Operativnega programa
ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji za obdobje
od 2003 do konca 2006, ki ga je Vlada Republike Slovenije
sprejela 10. aprila 2003.
46. člen
(vpis obstoječih proizvajalcev v evidenco proizvajalcev baterij
in akumulatorjev)
Proizvajalci prenosnih, industrijskih in avtomobilskih baterij in akumulatorjev, vpisani v evidenco proizvajalcev prenosnih,
industrijskih ali avtomobilskih baterij in akumulatorjev v skladu z
12., 21. in 24. členom Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS,
št. 78/08), se najpozneje do 30. aprila 2010 po uradni dolžnosti
vpišejo v evidenco proizvajalcev baterij in akumulatorjev iz
39. člena te uredbe.
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47. člen
(postopki za vpis v evidenco proizvajalcev in vpis načrtov
oziroma skupnih načrtov)
Postopki za vpis v evidenco proizvajalcev prenosnih, industrijskih ali avtomobilskih baterij in akumulatorjev v skladu z
12., 21. in 24. členom Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS,
št. 78/08) ter postopki za vpis načrtov oziroma skupnih načrtov
ravnanja z odpadnimi prenosnimi, industrijskimi ali avtomobilskimi baterijami in akumulatorji v evidenco načrtov ravnanja z
odpadnimi prenosnimi, industrijskimi ali avtomobilskimi baterijami in akumulatorji v skladu s 14., 21. in 24. členom Uredbe o
ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in
akumulatorji (Uradni list. RS, št. 78/08), začeti pred uveljavitvijo
te uredbe, se zaključijo v skladu s to uredbo.
48.
(izračun stopnje zbiranja)
Stopnja zbiranja se za Republiko Slovenijo prvič izračuna
za koledarsko leto 2011.
49. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami
in akumulatorji (Uradni list RS, št. 78/08).
50. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-53/2009/7
Ljubljana, dne 14. januarja 2009
EVA 2009-2511-0080
Vlada Republike Slovenije
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
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PRILOGA 1
Spremljanje skladnosti s cilji zbiranja
Leto

Zbiranje
podatkov

2009

Prodaja
2009
(S1)
Prodaja
2010
(S2)
Prodaja
2011
(S3)
Prodaja
2012
(S4)

2010
2011
2012

2013
2014
2015
2016

2017
2018
2019
Itd.

Priloge

Prodaja
2013
(S5)
Prodaja
2014
(S6)
Prodaja
2015
(S7)
Prodaja
2016
(S8)
Prodaja
2017
(S9)
Prodaja
2018
(S10)
Itd.

Izračun
v letu
v letu -

Zahteve
glede
poročanja

-

v letu Zbiranje v letu Stopnja zbiranja
2011
(CR3)
=
(C3)
3*C3/(S1+S2+S3)
v letu Zbiranje v letu Stopnja zbiranja
2012
(CR4)
=
(C4)
3*C4/(S2+S3+S4)
(Postavljen cilj: 25 %)
v letu Zbiranje v letu Stopnja zbiranja
2013
(CR5)
=
(C5)
3*C5/(S3+S4+S5)
v letu Zbiranje v letu Stopnja zbiranja
2014
(CR6)
=
(C6)
3*C6/(S4+S5+S6)
v letu Zbiranje v letu Stopnja zbiranja
2015
(CR7)
=
(C7)
3*C7/(S5+S6+S7)
v letu Zbiranje v letu Stopnja zbiranja
2016
(CR8)
=
(C8)
3*C8/(S6+S7+S8)
(Postavljen cilj: 45 %)
v letu Zbiranje v letu Stopnja zbiranja
2017
(CR9)
=
(C9)
3*C9/(S7+S8+S9)
v letu Zbiranje v letu Stopnja zbiranja
2018
(CR10)
=
(C10)
3*C10/(S8+S9+S10)
Itd.
Itd.

CR4
CR5
CR6
CR7

CR8
CR9
CR10
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PRILOGA 2
Znak za ločeno zbiranje odpadnih baterij, akumulatorjev in baterijskih sklopov
Znak za »ločeno zbiranje« za vse odpadne baterije in akumulatorje je prečrtan
izvlečni zabojnik za odpadke, prikazan na sliki:
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112.

Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu
uveljavljanja spodbud za zaposlovanje
in davčne olajšave za investiranje v Pomurski
regiji v obdobju 2010 do 2015

Na podlagi 7. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski
regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja
spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave
za investiranje v Pomurski regiji v obdobju
2010 do 2015
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba podrobneje določa kriterije in pogoje za dodeljevanje državnih pomoči ter način uveljavljanja ugodnosti
iz 5. in 6. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v
obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09; v nadaljnjem
besedilu: zakon).
2. člen
(skladnost s pravili državnih pomoči)
Pri izvajanju te uredbe se upoštevajo merila in kriteriji
Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o
razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom
z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 800/2008/ES).
3. člen
(izrazi)
(1) »Zavezanec« po tej uredbi je davčni zavezanec po
Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS,
št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09 in 96/09) ali po Zakonu o dohodnini
(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09).
(2) Izraza »oprema« in »neopredmetena sredstva« imata
pomen kot ga določata Zakon o davku od dohodkov pravnih
oseb in Zakon o dohodnini.
(3) Izrazi »malo«, »srednje« in »veliko podjetje« imajo
pomen, kot ga določa Priloga 1 Uredbe 800/2008/ES.
(4) Za »začetno investicijo« se šteje vzpostavitev novega
obrata, širitev obstoječega obrata, diverzifikacija izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki, bistvena sprememba proizvodnega procesa v obstoječem obratu.
(5) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo pomen, ki
ga določajo predpisi o dodeljevanju državnih pomoči.
4. člen
(izključitev zaradi predhodne odločbe Komisije
Evropske unije)
Zavezanec ne more biti upravičen do ugodnosti iz 5. in
6. člena zakona, če je po stanju na zadnji dan obdobja, za katerega se sestavlja davčni obračun, naslovnik neporavnanega
dolga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Komisije Evropske
unije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s
skupnim trgom.
II. SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE
5. člen
(upravičeni stroški)
Upravičeni stroški iz prvega in drugega odstavka 5. člena
zakona so bruto plača in prispevki delodajalca za obvezno po-
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kojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno
zavarovanje, za obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti
in za zavarovanje za starševsko varstvo, uvedeni v skladu z
zakoni, ki urejajo to področje.
6. člen
(zmanjšanje davčne osnove)
Davčna olajšava za zaposlovanje iz prvega odstavka
5. člena zakona, ki se uveljavlja v obliki zmanjšanja davčne
osnove za 70 odstotkov stroškov prikrajšanega delavca, se nanaša na obračunane stroške bruto plače povečane za obvezne
prispevke delodajalca za prikrajšanega delavca.
7. člen
(prikrajšani delavci)
(1) Za prikrajšanega delavca se šteje vsaka brezposelna
oseba, ki:
– je najmanj šest mesecev prijavljena v vsaj eni evidenci
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem
besedilu: zavod) ali
– ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja ali splošnega srednjega izobraževanja ali
– je starejša od 50 let ali
– živi sama ter ima enega ali več vzdrževanih članov, kar
pomeni, da sama skrbi za enega ali več otrok, ki so mlajši od 26
let, če se redno šolajo, ali katerih zakonec je brezposeln, ali
– se bo zaposlila v dejavnosti (gospodarskem sektorju), v
kateri je neravnovesje med spoloma za vsaj 25 odstotkov višje
od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih v
Republiki Sloveniji, ali
– je pripadnik etnične manjšine.
(2) Zaposlitev prikrajšanega delavca pri zavezancu mora
predstavljati neto povečanje števila zaposlenih v primerjavi s
povprečjem v zadnjih 12 mesecih. Upravičene izjeme predstavljajo primeri nadomestitve izpraznjenih delovnih mest zaradi
prostovoljnega odhoda, nezmožnosti opravljanja dela, prostovoljnega skrajšanja delovnega časa, starostne upokojitve in
zaradi izredne odpovedi iz krivdnih razlogov na strani delavca,
razen iz razloga negativne ocene poskusnega dela.
8. člen
(zaposlovanje prikrajšanih delavcev)
(1) Do pomoči je upravičen zavezanec, ki s prikrajšanim delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas ali prikrajšanega delavca zaposli najmanj za dobo 12 mesecev. Olajšava se
lahko uveljavlja največ za prvih 12 mesecev po zaposlitvi.
(2) V primeru, da pred potekom 12 mesečnega obdobja
delavec odpove delovno razmerje, lahko zavezanec uveljavlja
olajšavo le za čas dejanskega dela delavca pri zavezancu. V
primeru, da zavezanec odpove delavcu delovno razmerje pred
potekom 12 mesečnega obdobja, ni upravičen do uveljavljanja
davčne olajšave za zaposlovanje. Pri ugotavljanju upravičenosti do pomoči zavezancu v primerih prekinitve delovnih razmerij
se uporablja četrti odstavek 40. člena Uredbe 800/2008/ES.
9. člen
(kumulacija pomoči pri spodbudah za zaposlovanje)
Najvišji dovoljen znesek državnih pomoči, dodeljenih v
skladu s 5. členom zakona, znaša 50 odstotkov stroškov plače
posameznega delavca, obračunanih za posamezno leto.
III. DAVČNA OLAJŠAVA ZA INVESTIRANJE
10. člen
(maksimalno dovoljena višina davčne olajšave
za investiranje po pravilih državnih pomoči)
Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v
skladu s prvim odstavkom 6. člena zakona v višini 70 odstotkov
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investiranega zneska, vendar ne več kot 30 odstotkov upravičenih stroškov naložb. Za srednja podjetja se tako določena
zgornja meja lahko poveča za 10 odstotnih točk, za mala podjetja pa za 20 odstotnih točk, razen za podjetja, ki poslujejo v
sektorju transporta.
11. člen
(posebni pogoji pri davčni olajšavi za investiranje
po pravilih državnih pomoči)
Oprema in neopredmetena sredstva se morajo uporabljati
izključno v podjetju, ki je prejelo državno pomoč. Olajšava se
lahko uveljavlja le za sredstva, ki se amortizirajo. Kupljena
morajo biti od tretje osebe po tržnih pogojih. Sredstva morajo
biti pripoznana kot opredmetena osnovna sredstva ali neopredmetena sredstva podjetja in morajo vsaj pet let ostati v velikem
podjetju in tri leta v malem ali srednjem podjetju, ki je prejelo
državno pomoč.
12. člen
(kumulacija pomoči pri spodbudah za investiranje)
Davčna olajšava za investiranje po tej uredbi se lahko sešteva z drugimi pomočmi, namenjenimi spodbudam za
investiranje, vključno s pomočmi de minimis, vendar le do
najvišjega dovoljenega zneska regionalnih državnih pomoči.
Najvišji dovoljeni znesek državnih pomoči, dodeljenih v skladu
s 6. členom zakona, je določen v 4. členu Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06,
70/07, 99/08 in 17/09).
IV. NAČINI UVELJAVLJANJA UGODNOSTI IN VRNITEV
DRŽAVNE POMOČI

Uradni list Republike Slovenije
15. člen
(dolžnost vrnitve državne pomoči)
(1) Zavezanec mora za znesek izkoriščene davčne ugodnosti povečati davčno obveznost:
– če je bila davčna olajšava uveljavljena na podlagi neresničnih podatkov,
– če je ugotovljena neupravičenost do državne pomoči ali
– če je zavezanec že prejel pomoč za isti namen.
(2) Znesek iz prejšnjega odstavka, za katerega mora
zavezanec zaradi neupravičenega uveljavljanja davčne olajšave povečati davčno obveznost, je enak zmanjšanju davčne
obveznosti pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb ali
pri obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
zaradi uveljavljanja olajšave v vseh letih uveljavljanja, vključno
z obrestmi, v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.
(3) Zavezanec mora znesek pomoči v obliki povrnjenih
prispevkov delodajalca vrniti v proračun Republike Slovenije v
30 dneh od poziva zavoda na vračilo z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva plačila dalje:
– če je bila pomoč dodeljena na podlagi neresničnih
podatkov,
– če je ugotovljena neupravičenost do državne pomoči ali
– če je zavezanec že prejel pomoč za isti namen.
(4) Za postopke iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek.
16. člen
(način vrnitve državne pomoči)
Zavezanec nakaže znesek iz tretjega odstavka prejšnjega člena na ustrezen vplačilni račun v skladu s Pravilnikom o
podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih
javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 138/06, 117/07,
120/07, 11/08, 41/08, 76/08, 124/08 in 32/09).

13. člen
(načina uveljavljanja davčnih olajšav)
(1) Zavezanec uveljavlja davčne olajšave v davčnem
obračunu.
(2) Zavezanec, ki uveljavlja davčno olajšavo za zaposlovanje, predloži kot prilogo k obračunu davka od dohodkov
pravnih oseb ali obračunu akontacije dohodnine od dohodka
iz dejavnosti tudi obrazec za uveljavljanje davčne olajšave
za zaposlovanje, ki je skupaj z metodologijo za izpolnjevanje
obrazca določen v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Zavezanec, ki uveljavlja davčno olajšavo za investiranje, predloži kot prilogo k obračunu davka od dohodkov
pravnih oseb ali obračunu akontacije dohodnine od dohodka
iz dejavnosti tudi obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za
investiranje, ki je skupaj z metodologijo za izpolnjevanje obrazca določen v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
14. člen
(načina uveljavljanja pomoči povračila prispevkov
delodajalcem)
(1) Delodajalec uveljavlja povrnitev plačanih prispevkov
delodajalca za socialno varnost iz proračuna Republike Slovenije v skladu z drugim odstavkom 5. člena zakona z vlogo, ki jo
vložijo pri pristojni območni službi zavoda v 30 dneh po preteku
drugega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi s prikrajšanim
delavcem. Obrazec vloge je določen v Prilogi 3, ki je sestavni
del te uredbe.
(2) O vlogi iz prejšnjega odstavka odloča zavod z odločbo,
izdano v upravnem postopku.
(3) Delodajalec lahko vloži vlogo iz prvega odstavka tega
člena že v 30 dneh po preteku prvega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi s prikrajšanim delavcem, vendar mora sredstva,
prejeta na podlagi te vloge, kasneje vrniti, če traja zaposlitev
prikrajšanega delavca manj kot dve leti.

V. NADZOR
17. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad uveljavljanjem davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje, ki jih zavezanec uveljavlja v obračunu
davka od dohodkov pravnih oseb ali v obračunu akontacije
dohodnine od dohodka iz dejavnosti, opravlja Davčna uprava
Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, in zakonom, ki ureja davčno službo.
(2) Za nadzor nad povračilom prispevkov delodajalcem
je pristojen zavod.
(3) Podatki o dodeljenih državnih pomočeh za ukrepe iz
zakona se evidentirajo v centralni bazi podatkov o dodeljenih
državnih pomočeh, v skladu s priglašenimi shemami državnih
pomoči.

VI. KONČNA DOLOČBA
18. člen
(uveljavitev in začetek uporabe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010.
Št. 00701-2/2010/6
Ljubljana, dne 14. januarja 2010
EVA 2009-1536-0026
Vlada Republike Slovenije
Katarina Kresal l.r.
Ministrica

Priloga

Davčna
številka
3

Bruto plača
EMŠO Izpolnjevanje meril Datum sklenitve zaposlenega in
za prikrajšanega
delovnega
prispevki
delavca
razmerja
delodajalca
4
5
6
7
70 odstotkov bruto
plače in prispevkov
delodajalca
8 = 7 * 0,7

Kraj opravljanja ekonomske aktivnosti_______________________

Znesek
koriščenja
davčne olajšave
9

Podpis odgovorne osebe:
8

Stran

V/na ……………………, dne ……………….
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Ime in priimek odgovorne osebe:

Izjavljam, da bom na podlagi poziva davčnega organa nemudoma predložil zahtevana dokazila.

Št.

Zaposlitev prikrajšanega delavca za koriščenje davčne olajšave mora predstavljati neto povečanje števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem v
zadnjih 12 mesecih.

Zavezanci, ki so delodajalci iz dejavnosti v sektorju premogovništva in družbe v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Uredba 800/2008/ES, ne morejo
uveljavljati te olajšave.

Najvišja dovoljena državna pomoč ne sme presegati 50 odstotkov stroškov plač posameznega prikrajšanega delavca. Višina državne pomoči se
izračuna tako, da se znesek koriščenja davčne olajšave za zaposlovanje po tej uredbi, ki jo zavezanec uveljavlja v davčnem obračunu (DDPO ali
DohDej), množi z davčno stopnjo iz davčnega obračuna.

* V siva polja se podatki ne vpisujejo.

Skupaj

Zap.
št.
1

Ime in priimek
prikrajšanega
delavca
2

Davčna številka___________________

_________________________________
(sedež oziroma naslov)

_________________________________
(firma in naziv oziroma ime in priimek)

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU

PRILOGA 1: OBRAZEC ZA UVELJAVLJANJE DAVČNE OLAJŠAVE ZA ZAPOSLOVANJE – POMURJE (5. člen Zakona
o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015)
Za obdobje od ____________ do ____________
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
OBRAZEC ZA UVELJAVLJANJE DAVČNE OLAJŠAVE ZA ZAPOSLOVANJE – POMURJE
(5. člen Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015)
Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za zaposlovanje – Pomurje izpolnjuje zavezanec, ki
uveljavlja olajšavo v skladu s 5. členom Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju
2010–2015 (v nadaljnjem besedilu: ZRPPR1015) in ima sedež ter dejansko opravlja ekonomsko
aktivnost na tem sedežu v Pomurski regiji. Pomurska regija po ZRPPR1015 obsega območja
občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad,
Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota,
Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti
Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej.
Zavezanec lahko uveljavlja to olajšavo v primeru, da zaposli prikrajšanega delavca za dobo
najmanj 12 mesecev. Prikrajšan delavec je vsaka brezposelna oseba, ki:
(a) je najmanj šest mesecev prijavljena v vsaj eni evidenci Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) ali
(b) ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega
izobraževanja ali splošnega srednjega izobraževanja ali
(c) je starejša od 50 let ali
(d) živi sama ter ima enega ali več vzdrževanih članov, kar pomeni, da sama skrbi za enega ali
več otrok, ki so mlajši od 26 let, če se redno šolajo, ali katerih zakonec je brezposeln, ali
(e) se bo zaposlila v dejavnosti (gospodarskem sektorju), v kateri je neravnovesje med spoloma
za vsaj 25 odstotkov višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih v
Republiki Sloveniji, ali
(f) je pripadnik etnične manjšine.
Davčna olajšava za zaposlovanje, ki jo zavezanec uveljavlja po ZRPPR1015 za posameznega
zaposlenega, se izključuje z olajšavo za zaposlovanje invalidov po drugih zakonih.
Zavezanec, ki uveljavlja to olajšavo, mora izpolniti ta obrazec in ga predložiti skupaj z davčnim
obračunom davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) oziroma davčnim obračunom akontacije
dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) – kot njun sestavni del, in na način, ki je določen
za predložitev DDPO in DohDej.
Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za zaposlovanje – Pomurje se izpolnjuje v eurih s
centi.
Stolpec 1 – Zaporedna številka
V stolpcu 1 je predhodno natisnjena zaporedna številka zaposlenega prikrajšanega delavca.
Stolpec 2 – Ime in priimek
Vpišeta se ime in priimek zaposlenega prikrajšanega delavca, za katerega zavezanec za davek
uveljavlja olajšavo.
Stolpec 3 – Davčna številka
Vpiše se davčna številka zaposlenega prikrajšanega delavca, za katerega zavezanec za davek
uveljavlja olajšavo.
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Stolpec 4 – EMŠO
Vpiše se enotna matična številka občana - zaposlenega prikrajšanega delavca, za katerega
zavezanec za davek uveljavlja olajšavo.
Stolpec 5 – Izpolnjevanje meril za prikrajšanega delavca
Pri vsakem prikrajšanem delavcu, za katerega zavezanec uveljavlja olajšavo, se označi, po
katerem merilu se šteje za prikrajšanega delavca. Če posamezni prikrajšani delavec izpolnjuje
več meril, se označijo vsa, ki jih ta delavec izpolnjuje. Merila so:
A – brezposelna oseba je najmanj šest mesecev prijavljena v vsaj eni evidenci zavoda,
B – brezposelna oseba je prijavljena v evidenci brezposelnih oseb in ni dosegla stopnje
srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja ali
splošnega srednjega izobraževanja,
C – brezposelna oseba je starejša od 50 let,
D – brezposelna oseba je živi sama ter ima enega ali več vzdrževanih članov, kar pomeni, da
sama skrbi za enega ali več otrok, ki so mlajši od 26 let, če se redno šolajo ali katerih zakonec
je brezposeln,
E – brezposelna oseba se bo zaposlila v dejavnosti (gospodarskem sektorju), v kateri je
neravnovesje med spoloma za vsaj 25 odstotkov višje od povprečnega neravnovesja v vseh
gospodarskih sektorjih v Republiki Sloveniji,
F – brezposelna oseba je pripadnik etnične manjšine.
Stolpec 6 – Datum sklenitve delovnega razmerja
Vpiše se datum sklenitve delovnega razmerja v obliki DD. MM. LL.
Stolpec 7 – Bruto plača zaposlenega in prispevki delodajalca
Vpiše se znesek obračunane bruto plače za tega zaposlenega prikrajšanega delavca in
prispevki delodajalca za tega delavca.
Stolpec 8 – 70 odstotkov bruto plače in prispevkov delodajalca
Vpiše se znesek 70 odstotkov bruto plače in prispevkov delodajalca, vpisanih v stolpcu 7.
Stolpec 9 – Znesek koriščenja davčne olajšave
Vpiše se sorazmerni znesek glede na dejansko koriščenje davčne olajšave v obračunu DDPO
oziroma DohDej. Sorazmerni znesek koriščene davčne olajšave za posameznega prikrajšanega
delavca se izračuna glede na delež bruto plače in prispevkov delodajalca posameznega
prikrajšanega delavca v skupnem znesku bruto plač in prispevkov delodajalca, za katere davčni
zavezanec uveljavlja davčno olajšavo (podatek iz stolpca 7 za posameznega delavca / vsoto
stolpca 7 * skupni znesek koriščenja davčne olajšave v DDPO/DohDej).
Skupni znesek stolpca 9 mora biti enak znesku koriščenja davčne olajšave v obračunu DDPO
oziroma DohDej.
Višina državne pomoči pri uveljavljanju davčne olajšave se določi tako, da je pomoč razlika med
zneskom davka brez olajšave in z olajšavo. Državna pomoč ne sme preseči najvišje dovoljene
intenzivnosti državnih pomoči. Najvišji dovoljen znesek državnih pomoči, dodeljenih v skladu s
5. členom ZRPPR1015, znaša 50 odstotkov stroškov plače posameznega delavca, obračunanih
za posamezno leto. Stroški plače delavca iz prvega odstavka 5. člena ZRPPR1015 vključujejo
bruto plačo in vse obvezne prispevke delodajalca.
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* V siva polja se podatki ne vpisujejo.

Skupaj

Znesek investicije v
davčnem obdobju
2

Znesek možne davčne olajšave (70 Znesek koriščenja davčne
odstotkov investiranega zneska)
olajšave
3 = 2*0,7
4

Zneski v eurih s centi

13

Kraj opravljanja ekonomske aktivnosti____________________________

3 / 15. 1. 2010

Nove začetne investicije v neopredmetena
sredstva

Nove začetne investicije v opremo

Vrsta investicije
1

Davčna številka:___________________

_________________________________
(sedež oziroma naslov)

Št.
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PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU

PRILOGA 2: OBRAZEC ZA UVELJAVLJANJE DAVČNE OLAJŠAVE ZA INVESTIRANJE – POMURJE (6. člen Zakona
o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015)
Za obdobje od ____________ do ____________

Stran
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V/na ……………………, dne ……………….

Podpis odgovorne osebe:

Izjavljam, da sem k zgoraj navedenim investicijam prispeval lastna sredstva najmanj v višini 25 odstotkov vrednosti teh investicij.

14

Zavezanci iz sektorjev premogovništva, jeklarstva, sintetičnih vlaken, pridelave kmetijskih proizvodov in ribištva ter družbe v težavah,
kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno
prečiščeno besedilo) in Uredba 800/2008/ES, ne morejo uveljavljati te olajšave.

Najvišja dovoljena državna pomoč pri velikih podjetjih ne sme presegati 30 odstotkov, pri srednjih 40 odstotkov in pri malih podjetjih
50 odstotkov vrednosti investicije. Državna pomoč se izračuna tako, da se znesek koriščenja davčne olajšave za investiranje po tej
uredbi, ki jo zavezanec uveljavlja v davčnem obračunu (DDPO ali DohDej), množi z davčno stopnjo iz davčnega obračuna.
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
OBRAZEC ZA UVELJAVLJANJE DAVČNE OLAJŠAVE ZA INVESTIRANJE – POMURJE
(6. člen Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015)
Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje – Pomurje izpolnjuje zavezanec, ki
uveljavlja olajšavo v skladu s 6. členom Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju
2010–2015 (v nadaljnjem besedilu: ZRPPR1015) in ima sedež ter dejansko opravlja ekonomsko
aktivnost na tem sedežu v Pomurski regiji. Pomurska regija po ZRPPR1015 obsega območja
občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad,
Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci,
Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž,
Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej.
Davčno olajšavo lahko koristi zavezanec za investiranje v novo začetne investicije v opremo in
neopredmetena sredstva, razen v opremo in neopredmetena sredstva iz drugega in tretjega
odstavka 55.a člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06,
56/08, 76/08, 5/09 in 96/09; v nadaljnjem besedilu: ZDDPO-2) in iz drugega in tretjega odstavka
66.a člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09; v
nadaljnjem besedilu: ZDoh-2). Za nove začetne investicije in neopredmetena sredstva se ne šteje
nakup prevozne opreme v sektorju transporta.
Davčna olajšava za investiranje, ki jo zavezanec uveljavlja po 6. členu ZRPPR1015, se izključuje
z olajšavo po 55.a členu ZDDPO-2 in 66.a členu ZDoh-2.
Zavezanec, ki uveljavlja to olajšavo, mora izpolniti ta obrazec in ga predložiti skupaj z davčnim
obračunom davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) oziroma davčnim obračunom akontacije
dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) – kot njun sestavni del, in na način, ki je določen
za predložitev DDPO in DohDej.
Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje – Pomurje se izpolnjuje v eurih s centri.
Stolpec 1 – Vrsta investicije
Izpisane so vrste investicij, v okviru katerih zavezanec izkazuje zneske vlaganj v opremo in
neopredmetena sredstva.
Stolpec 2 – Znesek investicije v davčnem obračunu
Vpiše se znesek vlaganj v nove začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva, za
katera zavezanec lahko uveljavlja davčno olajšavo v tem davčnem obdobju v skladu s 6. členom
ZRPPR1015, ločeno po posameznih vrstah investicij.
Stolpec 3 – Znesek možne davčne olajšave (70 odstotkov investiranega zneska)
Vpiše se 70 odstotkov investiranega zneska, vpisanega v stolpcu 2, ločeno po posameznih vrstah
investicij.
Stolpec 4 – Znesek koriščenja davčne olajšave
Vpiše se znesek koriščene davčne olajšave v obračunu DDPO oziroma DohDej, ki ne sme
presegati davčne osnove in največ do višine najvišje dovoljene državne pomoči. Najvišja
dovoljena državna pomoč pri velikih podjetjih ne sme presegati 30 odstotkov, pri srednjih 40
odstotkov in pri malih podjetjih 50 odstotkov vrednosti investicije. Pri opredelitvi velikosti podjetij
je treba upoštevati tretji odstavek 3. člen te uredbe.
Višina državne pomoči pri uveljavljanju davčne olajšave iz 10. člena te uredbe se določi tako, da
je višina državne pomoči razlika med zneskom davka brez olajšave in z olajšavo. Državna pomoč
ne sme preseči najvišje dovoljene intenzivnosti državnih pomoči.
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PRILOGA 3: VLOGA ZA POVRAČILO PRISPEVKOV DELODAJALCA NA PODLAGI
5. ČLENA ZAKONA O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI REGIJI ZA OBDOBJE 2010–2015
PODATKI O DELODAJALCU
Naziv delodajalca:
Naslov:
Občina sedeža:
Telefon:
Matična številka:

Priimek in ime odgovorne osebe:
e-mail:
Fax.:
Identifikacijska številka (ID za DDV) oziroma
davčna številka:

Banka:
Šifra dejavnosti:

Transakcijski račun:
Število zaposlenih: ___ za NČ in ___ za DČ

PODATKI O PRIKRAJŠANEM DELAVCU/KI
Ime in priimek prikrajšanega delavce/ke:
EMŠO:
Datum zaposlitve:
Ciljna skupina ob zaposlitvi (obkrožite številko pred ustrezno ciljno skupino):
1. je brezposelna oseba, ki je vsaj šest mesecev prijavljena v vsaj eni evidenci Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje
2. je brezposelna oseba, ki ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja,
srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja oziroma splošnega srednjega
izobraževanja
3. je brezposelna oseba in je starejša od 50 let
4. je brezposelna oseba in živi sama ter ima enega ali več vzdrževanih članov, kar pomeni,
da sama skrbi za enega ali več otrok, ki so mlajši od 26 let, če se redno šolajo, ali katerih
zakonec je brezposeln
5. je brezposelna oseba in se bo zaposlila v dejavnosti (gospodarskem sektorju), kjer je
neravnovesje med spoloma za vsaj 25 odstotkov višje od povprečnega neravnovesja v
vseh gospodarskih sektorjih v Republiki Sloveniji,
6. je brezposelna oseba in pripadnik etnične manjšine
V skladu s kriteriji za povračilo prispevkov delodajalca se zahtevajo naslednje priloge:
–
fotokopija pogodbe o zaposlitvi, sklenjene med prikrajšano osebo in delodajalcem,
–
dokazila o izplačilu vseh bruto plač delavcu v času, za katerega se uveljavlja povračilo
prispevkov, podpisanega tudi s strani delavca (fotokopije plačilnih list in obrazec z
izjavo o plačanih prispevkih delodajalca na izplačane plače obr. PPD - I).
Datum: ___________________
Ime in priimek kontaktne osebe:
__________________________
Telefon (_____) _____________
Telefax (____) ______________

ŽIG

Odgovorna oseba:
Ime in priimek: ______________
Podpis: ____________________
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PODATKI O ŠTEVILU ZAPOSLENIH
Zaposlitev prikrajšanega delavca za koriščenje davčne olajšave mora predstavljati neto
povečanje števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem v zadnjih 12 mesecih. Vlagatelj to
dokazuje z izpolnitvijo sledečih podatkov:
1. Število zaposlenih pri vlagatelju (delodajalcu) na dan oddaje vloge na javni razpis za
spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb:
2. Število zaposlenih pri vlagatelju (delodajalcu) pred 12 meseci (v primeru da vlagatelj še ne
posluje polnih 12 mesecev, se upoštevajo dejanski meseci poslovanja).
3. V kolikor je pri delodajalcu v trenutku oddaje vloge število zaposlenih manjše kot pred
12. meseci, le-ta navede razloge, zaradi katerih je posamezno delovno mesto postalo prosto:
a) prostovoljni odhod _____,
b) nezmožnost opravljanja dela _____,
c) prostovoljno skrajšanje delovnega časa _____,
d) starostna upokojitev _____,
e) izredna odpoved iz krivdnih razlogov na strani delavca, razen iz razloga negativne ocene
poskusnega dela _____,
f) ostalo (npr. iztek pogodbe za določen čas itd.):___________________
Razloge prenehanja je potrebno navesti za vsako posamezno zaposlitev! V primeru
zmanjšanja števila zaposlenih za npr. tri osebe, je potrebno navesti tri razloge prenehanja ali
isti razlog trikrat, npr. 3x upokojitev.
Izjavljamo, da nismo prejeli niti nismo v postopku za pridobitev drugih javnih sredstev za
zaposlitev oseb, katerih višina bi, skupaj s pridobljenimi sredstvi po tem zakonu, presegla
50 odstotkov bruto plače (II. bruto) navedene osebe, za katero pravico uveljavljamo.
Priloga k Obrazcu Vloga: potrdilo davčnega urada o poravnanih vseh davkih in drugih
obveznih dajatvah v Republiki Sloveniji, ki ob vložitvi vloge ne sme biti starejše od 30 dni.

ŽIG

IME IN PRIIMEK ODGOVORNE OSEBE:
_________________________________
Podpis: ___________________________

V______________, dne: ___________
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Priloga k vlogi za povračilo prispevkov delodajalca na podlagi 5. člena
Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015
Dokazila:
–
podpisana in izpolnjena Izjava o plačanih prispevkih, ki so predmet povračila
Delodajalec:
Naslov:

Priimek in ime odgovorne osebe:

Ime in priimek prikrajšane osebe za katero uveljavljamo povračilo prispevkov:
____________________________________, EMŠO:

IZJAVA O VIŠINI PLAČANIH PRISPEVKOV DELODAJALCA
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da smo za plače, prikazane na plačilnih
listah, ki so sopodpisane s strani zaposlenega delavca, plačali prispevke delodajalca v višini:
Višina bruto plače (I. bruto)
Višina prispevkov delodajalca na
izplačano plačo (16,1 odstotka)
Plačilna lista št. 1
Plačilna lista št. 2
Plačilna lista št. 3
(…*)
Skupaj:
(*) Izjavo ustrezno razširite glede na obdobje, za katerega uveljavljate povračilo plačanih
prispevkov delodajalca.
Strinjamo se, da bo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje preverjal dejansko višino
plačanih prispevkov.

ŽIG

IME IN PRIIMEK ODGOVORNE OSEBE:
_________________________________
Podpis: ___________________________

V______________, dne: ___________
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IZJAVA PRIKRAJŠANE OSEBE
Spodaj podpisani (ime in priimek, naslov) izjavljam, da živim sam(a) ter da imam enega ali
več vzdrževanih članov. Sam skrbim za (število otrok), ki so mlajši od 26 let, ki se redno
šolajo.
Moj zakonec __je / _____ni______brezposelna oseba.
V______________, dne: ___________
Podpis: ___________________________
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113.

Št.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o plačah direktorjev v javnem sektorju

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah
direktorjev v javnem sektorju

B017106 pravosodni
organ (PO)

direktor

»

52
«.

Št. 00714-39/2009/4
Ljubljana, dne 7. januarja 2010
EVA 2009-3111-0008
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

114.
direktor AGEN

57
«

se doda novo besedilo, ki se glasi:
direktor AGEN

57

«.

2. člen
V prilogi II uredbe se besedilo:

B017106 pravosodni
organ (PO)

45

«.

B017392 Nacionalna agencija
Republike Slovenije
za kakovost v visokem
šolstvu (NAKVIS)

»

generalni sekretar/
sekretar/direktor PO

54

Za besedilom:

B017392 Agencija za javni nadzor nad revidiranjem
(AJNR)
»

337

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

1. člen
V Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni
list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06,
37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09 in 91/09; v
nadaljnjem besedilu: uredba) se v prilogi I črta besedilo
»
B017367 Sekretariat Sveta
RS za visoko šolstvo
(SSRSVŠ)

Stran

nadomesti z besedilom, ki se glasi:

»

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo,
107/09 – odl. US in 98/09 – ZIUZGK) izdaja Vlada Republike
Slovenije

3 / 15. 1. 2010 /

generalni sekretar/
sekretar PO

45

52
«

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov

Na podlagi prvega odstavka 33. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 102/07 – ZDRad in 110/09) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načrtu
razporeditve radiofrekvenčnih pasov
1. člen
V Uredbi o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov
(Uradni list RS, št. 107/04 in 99/08) se v Prilogi I:
– v pasu 59–59,3 GHz pri »FIKSNA« črta zapis opombe
5.556A in doda zapis »MEDSATELITSKA 5.556A«, tako da se
celotni zapis glasi:

»
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
FIKSNA
59–59,3 GHz

MEDSATELITSKA

5.556A

MOBILNA

5.558

RADIOLOKACIJSKA

5.559

STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
– v pasu 155,5–158,5 GHz številska navedba opombe
5.562F v spodnji vrstici črta, tako da se celotni zapis glasi:

»

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)

«;

5.562F

FIKSNA
155,5–158,5 GHz

MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)

5.562B

5.149, 5.562G
«.
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2. člen
V Prilogi II se za opombo 5.208A doda opomba 5.208B s
pripadajočim besedilom, ki se glasi:
»5.208B

V radiofrekvenčnih pasovih: 137–138 MHz, 387–
390 MHz, 400,15–401 MHz, 1 452–1 492 MHz,
1 525–1 610 MHz, 1 613,8–1 626,5 MHz, 2 655–
2 690 MHz, 21,4–22,0 GHz veljajo določbe Resolucije 739 (Rev.WRC‑07). (WRC‑07)«.

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00723-2/2010/4
Ljubljana, dne 14. januarja 2010
EVA 2009-3211-0029
Vlada Republike Slovenije
Katarina Kresal l.r.
Ministrica

115.

Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev evropske
kohezijske politike v Republiki Sloveniji
v programskem obdobju 2007–2013

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvi Uredbe o izvajanju postopkov
pri porabi sredstev evropske kohezijske politike
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2007–2013
1. člen
V Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09 in 40/09)
se v 11. členu doda novi šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov se pri
prednostni usmeritvi »regionalni razvojni programi v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013« kot instrument javni razpis
za izbor operacij šteje javni poziv, ki ga posredniško telo
izvede v skladu z uredbo, ki ureja dodeljevanje regionalnih
spodbud.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-1/2010/5
Ljubljana, dne 14. januarja 2010
EVA 2010-1536-0001
Vlada Republike Slovenije
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
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MINISTRSTVA
116.

Pravilnik o delu Odbora za priznanja Republike
Slovenije za poslovno odličnost

Na podlagi 7. člena Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo in 92/07), po predhodnem pozitivnem
mnenju Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno
odličnost z dne 4. 11. 2009, izdaja minister za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

PRAVILNIK
o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije
za poslovno odličnost
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik podrobneje določa:
– pravice, dolžnosti in način delovanja Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljnjem
besedilu: odbor);
– način opravljanja strokovnih in administrativnih del Urada Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu:
urad) za odbor;
– obliko in vsebino javnega razpisa za zbiranje prijav (v
nadaljevanju vlog) za priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljnjem besedilu: priznanje);
– sestavo, pristojnosti in naloge ocenjevalne komisije (v
nadaljnjem besedilu: komisija);
– merila in sistem ocenjevanja;
– obliko, material in znake na skulpturi ter vsebino listine,
s katero se izkazuje priznanje;
– slovesno podelitev priznanj;
– varovanje zaupnih podatkov.
II. PRAVICE, DOLŽNOSTI IN NAČIN DELOVANJA ODBORA
2. člen
(pravice in dolžnosti odbora)
Člani odbora imajo naslednje pravice in dolžnosti, ki jih
praviloma izvajajo na rednih sejah:
– določajo pogoje in merila za ugotavljanje poslovne
odličnosti in izbor dobitnikov priznanja;
– objavljajo javne razpise za zbiranje vlog za priznanje
skupaj s terminskim planom izvedbe;
– imenujejo ocenjevalno komisijo;
– odločajo o predlogih za dobitnike priznanja;
– podeljujejo priznanje;
– sprejmejo poročilo o delu odbora in ga predložijo Vladi
Republike Slovenije;
– Vladi Republike Slovenije dajejo priporočila o spremembah in izboljšavah v zvezi s priznanjem;
– pripravljajo in izvajajo strategijo uvajanja poslovne odličnosti na področjih, ki jih vodijo ter razvoj priznanja v Republiki
Sloveniji;
– usklajujejo promocijske aktivnosti za širjenje uporabe
modela odličnosti na področjih, ki jih zastopajo in sprejemajo
letni načrt teh aktivnosti;
– širijo dobre prakse na področju odličnosti, tako v lastni
organizaciji kot organizacijah, na katere imajo neposreden
ali posreden vpliv in opravljajo druge naloge v skladu s tem
pravilnikom.
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3. člen
(način delovanja odbora)
(1) Člani odbora izmed sebe izvolijo predsednika in največ
tri podpredsednike. Odbor dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje
in vodi njegov predsednik, v njegovi odsotnosti pa eden od
podpredsednikov.
(2) Član odbora ne more sodelovati in glasovati pri obravnavi točk, pri katerih lahko nastopi nasprotje interesov (kot npr.
sodelovanje v postopku kot prijavitelj, ocenjevalec ipd.).
4. člen
(zapisnik seje odbora)
O poteku sej odbora se vodi zapisnik. V zapisnik se obvezno vpišejo rezultati glasovanja.
5. člen
(novinarska konferenca o dobitnikih priznanj)
Pred svečano podelitvijo priznanj predsednik odbora skliče novinarsko konferenco za predstavnike sredstev javnega
obveščanja. Na novinarski konferenci predsednik odbora seznani predstavnike sredstev javnega obveščanja o finalistih in
dobitnikih priznanja, pri čemer se novinarje pozove, da o dobitnikih priznanja obvestijo javnost šele po končani podelitvi.

III. NAČIN DELOVANJA URADA
6. člen
(način delovanja urada)
Urad opravlja strokovna in administrativna dela za odbor
tako, da zlasti:
– skrbi za prenos prakse evropske nagrade za kakovost
v slovenski prostor;
– pripravlja predloge javnih razpisov za zbiranje vlog za
priznanje skupaj s predlogi terminskih planov izvedbe posameznega procesa ocenjevanja v postopku priznanja Republike
Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljnjem besedilu: PRSPO), kjer se določijo roki;
– organizira in izvaja izobraževanje novih in obstoječih
ocenjevalcev;
– pripravi seznam kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za
ocenjevalce;
– skladno s terminskim planom in po potrditvi odbora odpošlje prijaviteljem pisna poročila o rezultatih ocenjevanja;
– skladno s terminskim planom izdela poročilo o izvedenih
postopkih in ga predloži odboru;
– predstavniki urada se udeležujejo srečanj s tega področja na nacionalnem in mednarodnem nivoju,
– opravlja druge naloge v skladu s tem pravilnikom.
IV. JAVNI RAZPIS
7. člen
(javni razpis in pisna namera za sodelovanje)
(1) Odbor objavi javni razpis za zbiranje vlog za priznanje
v sredstvih javnega obveščanja vsako leto. Skladno z rokom
navedenim v terminskem planu, potencialni prijavitelji izrazijo
pisno namero za sodelovanje v postopku.
(2) Rok za predložitev vloge za priznanje je določen v
terminskem planu, ki je priloga javnemu razpisu.
8. člen
(pisna namera za sodelovanje)
V pisni nameri za sodelovanje potencialni prijavitelj
poda:
– firmo in sedež ter sedež morebitnih podružnic;
– podatke o kontaktni osebi;
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– skupno število zaposlenih, dejavnost in številko vpisa
v sodni register;
– oznako kategorije priznanja, za katero se prijavlja;
– informacijo o tem, ali naj se izvede neodvisen obisk
ocenjevalne skupine na lokaciji, če ne bodo izbrani za obisk v
okviru postopka PRSPO;
– podatke o odgovorni osebi, njen lastnoročni podpis,
datum in žig.
9. člen
(javni razpis)
(1) Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– predmet javnega razpisa z navedbo dokumentov v
skladu s katerimi se morajo pripraviti vloge za priznanje in
navedbo osnovnih pogojev in meril, po katerih se izberejo
dobitniki priznanja;
– obvezne sestavine vloge za priznanje;
– terminski plan aktivnosti;
– skladno s terminskim planom naveden rok, do katerega morajo potencialni prijavitelji predložiti pisno namero za
sodelovanje v postopku in rok do katerega morajo potencialni
prijavitelji predložiti vloge za priznanje;
– višino sredstev, ki jih morajo prijavitelji plačati ob predložitvi vloge za priznanje;
– določbo o možnosti izvedbe neodvisnega obiska ocenjevalne skupine na lokaciji;
– naslov, na katerega je treba pisne namere in vloge za
priznanje poslati;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
(2) Vloge za priznanje morajo biti poslane v zaprti ovojnici,
ovojnica pa mora biti označena z napisom: “Ne odpiraj – priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost”.
10. člen
(komisija za odpiranje vlog)
(1) Odpiranje prejetih vlog za priznanja vodi komisija za
odpiranje vlog, ki jo na predlog urada imenuje odbor za dobo
treh let. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana
ter dva nadomestna člana. Predsednika izvolijo izmed sebe
člani komisije.
(2) Če je član komisije v nasprotju interesov glede posameznega prijavitelja, se pri vpogledu in presoji ustreznosti te
vloge izloči.
11. člen
(zapisnik komisije za odpiranje vlog)
(1) O odpiranju vlog mora komisija za odpiranje vlog voditi
zapisnik o ugotovitvah, ki vsebuje predvsem:
– predmet javnega razpisa;
– kraj in čas odpiranja vlog;
– imena navzočih članov komisije za odpiranje vlog;
– imena oziroma nazive prijaviteljev;
– vrstni red odpiranja vlog;
– ugotovitve o pravočasnosti vlog ter seznam vlog, ki se
sprejmejo v postopek za priznanje.
(2) Prijavitelja, ki je oddal nepopolno vlogo, komisija za
odpiranje vlog pisno pozove, da odpravi pomanjkljivosti. Pri tem
ga opozori, da njegova vloga ne bo obravnavana, če ustrezne
dopolnitve ne bo posredoval v roku 8 delovnih dni od dneva
prejema obvestila.
(3) Prijavitelja, ki je oddal neustrezno vlogo glede na zahteve javnega razpisa, komisija za odpiranje vlog pisno obvesti
o zavrženju vloge v roku 8 dni od dneva odpiranja vlog.
12. člen
(seznanitev o ugotovitvah komisije za odpiranje vlog)
(1) Urad pisno obvesti posameznega prijavitelja o končnih
ugotovitvah komisije za odpiranje vlog ter o izbranih ocenjevalnih skupinah.
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(2) Prijavitelji potrdijo sestavo ocenjevalnih skupin oziroma zahtevajo spremembo, vendar ne več kot enkrat v istem postopku. Urad po prejemu potrditve ocenjevalnih skupin s strani
prijaviteljev, posreduje sprejete vloge komisiji v ocenjevanje ter
postopkovno usklajuje njeno delo.
13. člen
(omejitve za prijave na javni razpis)
Dobitniki priznanja se ne morejo prijaviti naslednji dve leti
po prejemu priznanja.
14. člen
(pilotni projekt)
(1) Za namen učenja in priprave novih potencialnih prijaviteljev za prijavo na javni razpis za priznanje, se lahko izvede
pilotni projekt PRSPO. Pilotni projekt se lahko izvede na pobudo in v sodelovanju ter ob finančni podpori ministrstva, ki je
pretežno pristojno za vsebino oziroma koordinacijo področja
delovanja prijaviteljev, na katere se pilotni projekt nanaša.
(2) Za izvedbo pilotnega projekta se smiselno uporabljajo
določila tega pravilnika, ki urejajo potek rednega postopka za
priznanje, pri čemer vsi udeleženci v projektu prejmejo diplome
za sodelovanje.
V. SESTAVA, PRISTOJNOSTI IN NALOGE KOMISIJE
1. Sestava komisije
15. člen
(razsodniška skupina, vodilni ocenjevalci in ocenjevalci)
(1) Komisijo sestavljajo razsodniška skupina, vodilni ocenjevalci in ocenjevalci.
(2) Razsodniško skupino sestavljajo predsednik, podpredsednik in pet članov razsodnikov. Predsednika in podpredsednika izvolijo razsodniki izmed sebe. Podpredsednik opravlja
naloge predsednika v njegovi odsotnosti. Razsodniško skupino
imenuje odbor na podlagi predloga urada za obdobje treh let,
pri čemer so lahko člani ponovno imenovani.
(3) Kandidate za vodilne ocenjevalce in kandidate za ocenjevalce imenuje odbor za obdobje treh let na predlog urada
ob predhodnem soglasju z razsodniško skupino. Ocenjevalci
morajo vsako leto ponovno kandidirati v komisiji.
16. člen
(pogoji za imenovanje članov komisije)
(1) Člani komisije so izbrani izmed vodstvenih delavcev in
strokovnjakov z znanjem in izkušnjami na področju odličnosti
poslovanja v zasebnem in javnem sektorju.
(2) Pogoji za imenovanje članov komisije so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba oziroma izobrazba,
pridobljena po študijskem programu prve stopnje v skladu z
zakonom, ki ureja visoko šolstvo;
– najmanj dveletne izkušnje s področja vodenja;
– aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika;
– opravljeno ustrezno usposabljanje za ocenjevalce na
uradu;
– najmanj 5 let delovne dobe.
(3) Šteje se, da ocenjevalci, ki v zadnjih dveh letih sodelujejo kot ocenjevalci v okviru evropske nagrade za odličnost,
izpolnjujejo pogoje za imenovanje v komisijo.
17. člen
(merila za izbiro članov komisije)
(1) Merila, ki se uporabljajo pri izbiri članov komisije,
vključujejo obseg in raznolikost izkušenj, zunanji nastop, sto-
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pnjo specializacije, strokovno poznavanje kakovosti in načel
poslovne odličnosti na področju poslovanja.
(2) Merila za pridobitev statusa razsodnika so:
– javni ugled oziroma javno delovanje na področju kakovosti in poslovne odličnosti (strokovni ali znanstveni članki,
predavanja, vodenje ali upravljanje strokovnih društev, pohvale
oziroma priznanja);
– ugled organizacije, kjer je zaposlen;
– praktične strokovne izkušnje pri vodenju vsaj enega
uspešnega projekta izboljšave organizacije;
– praktične izkušnje pri vodenju presoj oziroma ocenjevanj.
(3) Merila za pridobitev statusa vodilnega ocenjevalca:
– strokovnost za ocenjevanje posameznih meril priznanja;
– dokazana ustrezna strokovna znanja za ocenjevanje po
zgledu evropske nagrade za kakovost;
– izkušnje na področju vodenja ljudi ali projektov;
– praktične izkušnje pri vodenju vsaj enega uspešnega
projekta izboljševanja organizacije;
– praktične izkušnje pri vodenju presoj oziroma ocenjevanj;
– specialist za vsaj enega od meril priznanja.
(4) Merila za pridobitev statusa ocenjevalca so:
– strokovnost za ocenjevanje posameznih meril priznanja;
– dokazana ustrezna strokovna znanja za ocenjevanje po
zgledu evropske nagrade za kakovost;
– izkušnje na področju vodenja ljudi ali projektov.
18. člen
(omejitve za izbiro ocenjevalcev)
(1) Ocenjevalci se v tekočem letu udeležijo ustreznega
usposabljanja za obstoječe ocenjevalce kot pogoj za imenovanje v ocenjevalno komisijo.
(2) V primeru, da ocenjevalci v obdobju dveh let zapored
ne sodelujejo v postopku ocenjevanja vlog za priznanje, morajo
ponovno opraviti usposabljanje za nove ocenjevalce.
(3) Ocenjevalec, ki izpolnjuje pogoje iz 16. in 17. člena
tega pravilnika in je v ocenjevalno komisijo vključen prvič, dobi
status novinca (ocenjevalec‑novinec), v naslednjem postopku
ocenjevanja pa dobi status ocenjevalca.
(4) V komisijo se kot ocenjevalec‑pripravnik lahko vključi tudi kandidat, ki ne izpolnjuje pogojev iz druge ali pete
alineje drugega odstavka 16. člena tega pravilnika. V primeru, da je ocenjevalec‑pripravnik dvakrat zaporedoma (v
skladu z 21. členom tega pravilnika) ocenjen najmanj prav
dobro s strani vodilnega ocenjevalca, se mu dodeli status
ocenjevalca.
(5) Naloge in obveznosti ocenjevalcev‑pripravnikov ter
ocenjevalcev‑novincev so enake ostalim ocenjevalcem v komisiji.
19. člen
(sestava ocenjevalnih skupin)
(1) Izmed članov komisije se tvorijo ocenjevalne skupine za ocenjevanje posameznih prijaviteljev, ki so sestavljene
iz enega vodilnega ocenjevalca in najmanj dveh ocenjevalcev.
(2) Pri sestavi ocenjevalnih skupin se upoštevajo naslednje zahteve:
– da ni nasprotovanja interesov med ocenjevalcem in
prijaviteljem;
– da je skupina čim bolj uravnotežena glede na znanje,
izobrazbo in izkušnje njenih članov,
– da se upošteva dejavnost (panoga) posameznega prijavitelja.
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2. Pristojnosti in naloge komisije
20. člen
(vloga komisije)
Komisija opravi strokovni pregled vlog, sprejetih v postopek za priznanje in jih oceni na podlagi dokazov o izpolnjevanju
pogojev in meril, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
21. člen
(naloge razsodniške skupine, vodilnih ocenjevalcev
in ocenjevalcev)
(1) Naloge razsodniške skupine so, da v sodelovanju z
uradom:
– predlaga ocenjevalne skupine;
– pregleduje rezultate ocenjevanja;
– izbira prijavitelje za obiske lokacij;
– pregleduje poročila o obiskih in
– pripravi predloge finalistov in dobitnikov priznanja.
(2) Vsak razsodnik se je dolžan podrobno seznaniti z
vlogami in končnimi poročili za prijavitelje, ki so mu dodeljene v
obravnavo v postopku ocenjevanja. Z vsako vlogo in poročilom
se morata podrobno seznaniti najmanj dva razsodnika.
(3) Predlog dobitnikov priznanja pripravi razsodniška skupina na podlagi ocen ocenjevalnih skupin skladno s terminskim
planom in ga preko urada posreduje v potrditev odboru. Predlog podpiše predsednik razsodniške skupine.
(4) Naloge vodilnih ocenjevalcev so, da:
– pregledujejo, dajejo pripombe in ocenjujejo vloge;
– vodijo postopek ocenjevanja posamezne vloge in so
strokovno odgovorni za pravilnost in metodološko neoporečnost ocene in vsebine;
– vodijo usklajevalne sestanke, skupine za obisk lokacije
ter pripravijo poročila za prijavitelje in razsodnike;
– pisno ocenijo delo ocenjevalcev v skupini.
(5) Naloge ocenjevalcev so, da:
– pregledujejo, dajejo pripombe in ocenjujejo vloge;
– so strokovno odgovorni za pravilnost svoje ocene in
njene vsebine;
– sodelujejo pri ocenjevanjih na usklajevalnih sestankih
in pri obiskih lokacije;
– sodelujejo pri pripravi poročil za prijavitelje in razsodnike
ter
– pisno ocenijo delo vodilnega ocenjevalca in delo ocenjevalcev v skupini.
22. člen
(naloge vodilnih ocenjevalcev in ocenjevalcev)
Naloge vodilnih ocenjevalcev in ocenjevalcev v okviru
ocenjevalnih skupin se podrobneje določijo v navodilih za ocenjevanje vlog, ki jih izda urad v sodelovanju z razsodniško
skupino ter skladno s prakso evropske nagrade za kakovost.
3. Stopnje ocenjevanja v postopku
23. člen
(stopnje ocenjevanja v postopku – splošno)
(1) Komisija izdela oceno na podlagi postopka ocenjevanja, ki sestoji iz več stopenj, in sicer:
– 1. stopnja – ocenjevanje vlog;
– 2. stopnja – usklajevalni sestanek;
– 3. stopnja – morebitni obisk lokacije in morebitno uskladitev ocenjevanja vloge po izvedenem obisku;
– 4. stopnja – končni pregled razsodnikov in uskladitev z
vodilnimi ocenjevalci.
(2) Stopnje od 1 do 3 izvedejo za posamezne vloge za to
določene ocenjevalne skupine. Stopnja 3 se izvede, če tako
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odloči razsodniška skupina. Stopnjo 4 za vse vloge in ocenjevalne skupine izvede razsodniška skupina.
24. člen
(ocenjevanje vlog)
Naloga posamezne ocenjevalne skupine pri ocenjevanju
vlog je, da vsako vlogo samostojno pregleda in izdela oceno,
upoštevajoč pogoje in merila v postopku.
25. člen
(usklajevalni sestanek)
(1) Usklajevalni sestanek pomeni usklajevanje ocen in
ugotovitev med člani skupine.
(2) Ocenjevalci morajo:
– izdelati pisne pripombe in številčne rezultate ocenjevanja za vsa merila in dele meril;
– sodelovati z vodilnim ocenjevalcem in drugimi ocenjevalci pri načrtovanju usklajevalnega ocenjevanja;
– izvajati naloge pred usklajevalnim ocenjevanjem, ki jim
jih je dodelil vodilni ocenjevalec;
– sodelovati v usklajevalnem ocenjevanju, ki ga vodi vodilni ocenjevalec, da dosežejo soglasje glede pripomb, vprašanj
za obisk lokacije in številčnih rezultatov ocenjevanja;
– sodelovati pri pripravi poročila prijavitelju, če ni bil izbran
za obisk lokacije;
– sodelovati pri pripravi poročila za razsodnike.
(3) Vodilni ocenjevalec mora:
– izdelati pisne pripombe in številčne rezultate ocenjevanja za vsa merila in dele meril;
– izvesti usklajevalni sestanek ter doseči skupno usklajeno oceno;
– napisati poročilo prijavitelju, če ni bil izbran za obisk
lokacije;
– napisati poročilo za razsodnike.
(4) Razsodnik mora:
– preveriti postopek, uporabljen pri ocenjevanju;
– pregledati rezultate ocenjevanja;
– izbrati prijavitelje za obisk lokacije.
(5) Po zaključenih usklajevalnih sestankih razsodniki izberejo vloge z višjimi rezultati ocenjevanja za obisk lokacije. Pisne
pripombe z usklajevalnih sestankov se uporabijo kot podlaga
za poročilo prijaviteljem, ki niso bili izbrani za obisk lokacije.
26. člen
(obisk lokacije in uskladitev ocenjevanja vloge)
(1) Obisk lokacije prijavitelja se izvede v primeru, da
tako odloči razsodniška skupina. Praviloma ga izvede ocenjevalna skupina v isti sestavi, kot usklajevalni sestanek,
najmanj pa z vodilnim ocenjevalcem in še dvema ocenjevalcema.
(2) Na predhodno izraženo željo prijavitelja v pisni
nameri za sodelovanje v postopku za priznanje, se lahko
izvede neodvisen obisk na lokaciji pri tistih prijaviteljih, ki v
postopku PRSPO niso bili izbrani za obisk. Rezultati takšnega obiska se v postopku ne upoštevajo, stroške obiska pa
krije prijavitelj.
(3) Namen obiska lokacije je razjasnitev in preveritev
vprašanj, nastalih pri usklajevalnih sestankih. Po obisku
lokacije mora ocenjevalna skupina pripraviti pisno poročilo,
ki ga predloži razsodnikom.
27. člen
(uskladitev ocenjevanja vloge po izvedenem obisku)
(1) Pri obisku na lokaciji morajo vodilni ocenjevalci:
– predlagati in uskladiti metodologijo pristopa za obisk
lokacije s člani skupine;
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– pozvati člane skupine k oblikovanju mnenja o predlaganih temah;
– s pomočjo članov skupine izbrati organizacijske enote
na lokaciji, ki jih bo skupina obiskala;
– v sodelovanju s člani skupine in kontaktno osebo prijavitelja ter v skladu z navodili urada urediti vse potrebno za
izvedbo obiska lokacije;
– voditi obiske lokacije;
– voditi aktivnosti članov skupine, zlasti glede prepoznavanja ključnih vprašanj za razjasnitev in preverjanje, razvoja
strategije obravnavanja vprašanj, dajanja zadolžitev ocenjevalcem in zagotavljanja, da bodo vsa ključna vprašanja primerno
obravnavana;
– zbirati in narediti sintezo pisnih informacij ocenjevalcev;
– izpolniti in predložiti zahtevane pisne delovne liste z
vprašanji za obisk lokacije;
– pisno poročati o terminu in poteku in udeležbi obiska
na lokaciji;
– pripraviti poročilo razsodnikom in končno poročilo (s
povratnimi informacijami) za prijavitelja.
(2) Pri obisku na lokaciji morajo ocenjevalci:
– sodelovati pri načrtovanju obiska lokacije, vključno z
določanjem vprašanj in strategije za njihovo obravnavanje;
– sodelovati pri obisku lokacije;
– vsebinsko prispevati k temu, da skupina razjasni in
preveri vsa ključna vprašanja;
– izdelati pisno informacijo, ki jo zahteva vodilni ocenjevalec;
– prispevati k poročilu za razsodnike;
– prispevati k poročilu za prijavitelja.
(3) Pri obisku na lokaciji morajo razsodniki:
– preveriti postopek, uporabljen pri ocenjevanju;
– pregledati vloge prijaviteljev in poročila o obisku lokacije
ter vse druge pripadajoče informacije o prijavitelju.
(4) Obiska na lokaciji se lahko udeleži tudi predstavnik
urada ali član razsodniške skupine.
28. člen
(poročilo o obisku na lokaciji)
Poročilo o obisku na lokaciji je sestavljeno iz ocenjevalnega zvezka z obiska na lokaciji, zapiskov o ugotovitvah,
eventuelno popravljene ocene z vidnimi odstopanji glede na
oceno pred obiskom ter spisek ocen vseh ocenjevalcev z upoštevanjem ugotovitev o obisku lokacije.
29. člen
(končno poročilo s povratnimi informacijami za prijavitelja)
Sestavine poročila s povratnimi informacijami so ključne
teme, ki obsegajo seznam ključnih prednosti in priložnosti za
izboljšave skupno in po posameznih merilih ter povzetek ocenjevanja z utemeljitvami, ki obsega razpon točk po posameznih
merilih in delih meril ter skupno.
30. člen
(končni pregled razsodnikov)
(1) Razsodniki morajo:
– pregledati vse vidike postopka ocenjevanja;
– pregledati vloge prijaviteljev, poročila o obisku lokacije
in vse druge ustrezne informacije o prijavitelju;
– se po potrebi posvetovati z vodilnimi ocenjevalci;
– predlagati odboru finaliste in dobitnike priznanj;
– izvesti končni pregled poročil za prijavitelje.
(2) Vodilni ocenjevalci in ocenjevalci morajo biti na voljo
razsodnikom in uradu, da se po potrebi z njimi posvetujejo
glede problemov ali razjasnijo vprašanja.
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31. člen
(povračilo stroškov za delo komisije)
Člani komisije so upravičeni do povračila stroškov v zvezi
z individualnim ocenjevanjem vlog prijaviteljev in ocenjevanjem
vlog prijaviteljev na usklajevalnem sestanku ter izvedenimi
obiski na lokacijah. Povračilo stroškov prejmejo ocenjevalci na
podlagi poročil o izvedenih aktivnostih ocenjevanja v postopku
in po potrditvi odbora. Medsebojna razmerja med komisijo in
uradom so za vsak postopek PRSPO posebej opredeljena v
posamičnih dogovorih o sodelovanju.

VI. MERILA IN SISTEM OCENJEVANJA
32. člen
(kriteriji in merila ter sistem ocenjevanja)
Za ocenjevanje v postopku za priznanje se upoštevajo kriteriji in merila ter sistem ocenjevanja v okviru evropske nagrade
za kakovost, ki jih pripravlja Evropski sklad za upravljanje kakovosti, ki jih odbor vsako leto posebej določi v javnem razpisu
za zbiranje vlog za priznanja. Dostopni so na uradu.
33. člen
(izbira finalistov – splošno)
Razsodniki dobijo v pregled ločene spiske prijaviteljev,
ki so bili obiskani na lokaciji z vso spremno dokumentacijo,
in sicer po kategorijah in po padajočem vrstnem redu ocen.
Prijavitelji so razpoznavni po številčnih oznakah.
34. člen
(izbira finalistov – načela)
Razsodniki, ki sodelujejo v postopku izbora, morajo upoštevati naslednja načela:
– kar največja uporaba načela razprave oziroma soglasja;
– pri doseganju soglasja in odločanju sodeluje največje
možno število razsodnikov;
– vnaprej je treba odpraviti nasprotovanja interesov;
– razsodnik ne sme glasovati v zvezi s prijaviteljem, če ni
bil prisoten vsaj na polovici razprav o vlogi.
35. člen
(izbira finalistov)
Razsodniki začnejo postopek izbire najprej za prijavitelja
z najnižjim rezultatom.
Če večina razsodnikov glasuje “proti”, se prijavitelja izloči
iz obravnave. Razsodniki nato obravnavajo naslednjega kandidata z višjim rezultatom ocenjevanja. Če večina razsodnikov
glasuje “za”, se ta prijavitelj in vsi, ki imajo višji rezultat in so
zato v seznam uvrščeni nad njim, izberejo za obravnavo.
36. člen
(izbira finalistov – nasprotovanje interesov)
Nasprotovanje interesov udeleženih v postopku ocenjevanja se izraža v naslednjem:
1. neposredna povezava (na primer: poslovno razmerje,
nedavna zaposlitev, zakonska zveza, izven zakonska skupnost
ali krvno sorodstvo s ključnim predstavnikom prijavitelja v ravni
ali stranski vrsti do vštetega četrtega kolena oziroma svaštvo
do drugega kolena, individualno svetovanje s področja kakovosti in odličnosti poslovanja);
2. članstvo v poslovodnih organih, poslovni delež, delnice oziroma druge pravice, ki dajejo upravičenje pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več
kot 20%;
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3. poslovni konkurenti organizacij, s katerimi obstajajo
neposredne povezave ali lastništvo;
4. druga razmerja in okoliščine, ki kažejo na nasprotje
interesov.
37. člen
(izbira finalistov – razprava o nagrajencih)
(1) Razsodniki odločajo o vsebini predloga finalistov in
nagrajencev na razpravi, ki jo vodi predsednik razsodniške
skupine. Pred razpravo morajo razsodniki pregledati vloge
in poročila za vse prijavitelje, ki so bili pregledani z obiskom
lokacije, razen za tiste, za katere obstaja nasprotovanje
interesov.
(2) Razsodniki obravnavajo prijavitelje ločeno v vsaki
od kategorij priznanja. Znotraj ene kategorije se najprej
razpravlja o prijaviteljih, ki imajo največ nasprotovanj. Ko
se objavi številko prijavitelja, morajo razsodniki, ki imajo
nasprotovanja interesov, zapustiti prostor za toliko časa,
dokler nista končana razprava in odločanje v zvezi s tem
prijaviteljem.
(3) Razprava o prijaviteljih traja, dokler vsi sodelujoči
razsodniki ne zaključijo, da je bil primer ustrezno obravnavan. Ob zaključku razprave se za prijavitelja izvede izločevalno glasovanje. Prijavitelj je izločen iz nadaljnje obravnave
le, če tako glasujejo vsi sodelujoči razsodniki (tj. tisti, ki ne
uveljavljajo nobenega tipa nasprotovanja interesov).
(4) Ko so obravnavani vsi prijavitelji iz ene kategorije priznanja, se skliče razsodnike, ki niso imeli nikakršnih
nasprotovanj, da razpravljajo in glasujejo o preostalih prijaviteljih. Prijavitelj, ki prejme najmanjše število glasov, je
izločen iz nadaljnje obravnave. Če je prijavitelj izločen, se
razsodniki, ki nimajo več nasprotovanja, pridružijo razsodniški skupini.
(5) Proces glasovanja se ponavlja, tako da je z enim
glasovanjem izločen po en prijavitelj, število glasujočih razsodnikov pa se postopoma veča.
(6) Vsi razsodniki, ki ne uveljavljajo nobenega tipa
nasprotovanja v zvezi s preostalimi prijavitelji, glasujejo o
končnem predlogu. Odločitve so sprejete z večino glasov
prisotnih razsodnikov.
VII. PRIZNANJE
38. člen
(opis priznanja)
(1) Priznanje je sestavljeno iz listine in skulpture.
(2) Listina vsebuje:
– naziv podeljevalca priznanja, to je “Vlada Republike
Slovenije, Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno
odličnost”;
– naziv prejemnika priznanja;
– ime priznanja, to je “Priznanje Republike Slovenije za
poslovno odličnost”;
– kategorijo priznanja;
– datum sklepa odbora.
(3) Skulptura je pozlačena bronasta plastika na podstavku
iz masivnega kristalnega stekla. Plastika ima obliko plamena,
v katerem so nakazane človeške figure. Skulptura je izvirne
oblike, čiste rešitve in nezamenljivosti. Omogoča jasno razpoznavnost s slovensko odličnostjo v domačem prostoru in v
mednarodni skupnosti.
(4) Skulptura ima naslednje razpoznavne znake:
– ime priznanja;
– letnico.
(5) Narejena je tako, da se lahko vsako leto reproducira v
toliko primerkih, kolikor je kategorij za priznanje.
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39. člen
(posebni dosežki)
(1) Odbor lahko na predlog razsodniške skupine podeli
prijaviteljem diplome za sodelovanje za določen nivo doseženih
točk ali posebne dosežke.
(2) Odbor lahko na predlog urada podeli članom ocenjevalne komisije diplome za poseben prispevek pri razvoju
poslovne odličnosti.

VIII. SLOVESNA PODELITEV PRIZNANJ
40. člen
(podelitev)
Priznanja se podelijo enkrat letno, skladno s sprejetim
terminskim načrtom.
41. člen
(slovesnost)
(1) Predsednik odbora razglasi sklep odbora o dobitnikih
priznanja na slovesni podelitvi priznanj.
(2) Ob razglasitvi se za vsakega dobitnika prebere utemeljitev. Odbor določi program in potek slovesnosti, na kateri
se podelijo priznanja.

IX. VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV
42. člen
(zaupnost podatkov)
Imena prijaviteljev, komentarje in informacije o ocenjevanju, pridobljene med pregledom vlog, obravnavajo vsi v
postopek vključeni posamezniki, kot zaupne informacije in
varujejo njihovo tajnost. Take informacije so dostopne samo
tistim posameznikom, ki so neposredno vključeni v postopek
ocenjevanja. Odbor in drugi vpleteni posamezniki ne smejo
razkriti nikakršnih informacij o nobeni vlogi brez predhodnega
pisnega dovoljenja prijavitelja. Odbor zagotovi, da se vloge in
informacije v njih obravnavajo kot zaupne.

X. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
43. člen
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika,
se dokončajo v skladu s Pravilnikom o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS,
št. 82/06).
44. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 82/06).
45. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-34/2009
Ljubljana, dne 8. januarja 2010
EVA 2009-3211-0033
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah

Za izvrševanje 74., 140. do 142., 145. do 149. ter 204. in
207. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 –
uradno prečiščeno besedilo) in 22., 23., 25. do 27. ter 31. in
32. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS,
št. 30/02) izdaja minister za promet

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o čolnih in plavajočih napravah
1. člen
V Pravilniku o čolnih in plavajočih napravah (Uradni list
RS, št. 25/08) se črta drugi odstavek 19. člena.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji
odstavek.
2. člen
V 50. členu se v točki 3.b) napovedni stavek spremeni
tako, da se glasi:
»čoln za javni prevoz do 12 potnikov:«.
3. člen
Besedilo 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na predpise o usposobljenosti za upravljanje s
čolni sme upravljati na morju:
1. javni čoln oseba, ki ima potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, na čolnu pa mora biti še ena oseba, ki ima
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
2. čoln za gospodarski namen dolžine nad 12 metrov
ali čoln za javni prevoz do 12 potnikov, ki pluje v nacionalni
plovbi, oseba, ki ima potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, na čolnu pa mora biti še ena oseba, stara najmanj
16 let,
3. čoln za gospodarski namen dolžine nad 12 metrov
ali čoln za javni prevoz do 12 potnikov, ki pluje v mednarodni
plovbi, oseba, ki ima potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, na čolnu pa mora biti še ena oseba ki ima potrdilo o
usposobljenosti za voditelja čolna.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-197/2009/14
Ljubljana, dne 5. januarja 2010
EVA 2009-2411-0026
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

118.

Odredba o določitvi objektov in okolišev
objektov Centra za oskrbo Gotenica
ter ukrepih za njihovo varovanje

Na podlagi 15. člena Zakona o policiji (Uradni list RS,
št. 66/09 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za
notranje zadeve

Uradni list Republike Slovenije
ODREDBO
o določitvi objektov in okolišev objektov Centra
za oskrbo Gotenica ter ukrepih za njihovo
varovanje
1. člen
Ta odredba določa objekte in okoliše objektov Centra
za oskrbo Gotenica (v nadaljnjem besedilu: center), ki so zaradi izvajanja izobraževanja, izpopolnjevanja, usposabljanja,
skladiščenja in arhiviranja posebnega pomena za opravljanje
nalog policije.
2. člen
Med objekte iz prejšnjega člena sodijo objekti in infrastruktura, ki so v lasti Republike Slovenije in v upravljanju
Ministrstva za notranje zadeve. Nahajajo se v Gotenici, Mrzlem
Studencu in Grčaricah ter so namenjeni:
1. namestitvi, izpopolnjevanju in usposabljanju ter prehrani policistov,
2. vadbenim poligonom in vadbiščem,
3. infrastrukturi centra,
4. upravljanju, vzdrževanju in varovanju centra,
5. hranjenju arhivskega in filmskega gradiva,
6. skladiščenju materialno-tehničnih sredstev in druge
opreme.
3. člen
Okoliši objektov centra so funkcionalna zemljišča, ki obsegajo:
1. parcele, vpisane v katastrski občini Gotenica:
3, 20/3, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/6, 26/7, 26/8, 26/12,
26/14, 26/19, 37/1, 37/2, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6,
42/7, 69/1, 76, 94, 201/2, 216/2, 216/3, 216/4, 250/1, 250/2,
277/2, 284/74, 284/75, 284/77, 284/78, 284/79, 284/81,
284/100, 284/101, 284/102, 284/105, 284/106, 298/2, 298/3,
298/4, 802/2, 813/1, 813/2, 827/3, 828/3, 829/3, 846, 848, 853,
860/2, 862/2, 862/3, 863/2, 866, 867, 868/1, 868/2, 870/1, 871,
872/2, 874, 875/2, 876, 877, 879/3, 881, 882, 883/2, 884/1,
884/2, 886/1, 887/1, 887/2, 887/3, 893, 894, 900/1, 900/4,
900/5, 900/6, 900/7, 906, 918/2, 926/2, 927/1, 934/1, 935/2,
951/2, 966/1, 977, 985, 988/1, 989/1, 991, 997, 998, 999/1,
999/2, 1000, 1003/7, 1003/8, 1003/9, 1003/12, 1007/4, 1011,
1016, 1017, 1018/2, 1020, 1021/2, 1038/2, 1081/53, 1091/2,
1099/2, 1116/6, 1149/6, 1164/2, 1359/3, 1430/3, 1431/2, 1431/5,
1433/3, 1434/6, 1435/1, 1435/2, 1456/4, 1510/2, 1510/3,
1528/1, 1530/1, 1543/3, 1545/3, 1614/2, 1629/2, 1629/3,
1629/4, 1630/2, 1630/3, 1630/4, 1631/42, 1631/44, 1631/45,
1631/47, 2438/3, 2662/1, 2670/2, 2686/1, 2686/12, 2686/2,
2686/13, 2686/14, 2686/16, 2688/2, 2689/6, 2689/8, 2692/3,
2692/4, 2692/6, 2692/8, 2692/12, 2692/41, 2698/1, 2698/2,
2698/3, 2698/5, 2702/5, 2702/7, 2702/8, 2703/2, 2703/3,
2703/4, 2704/3, 2704/5, 2704/6, 2707/2, 2708/2, 2708/4,
2708/6, 2708/7, 2708/8, 2708/10, 2708/11, 2708/12, 2711/1,
2711/3, 2711/4, 2711/5, 2712, 2714, 2716, 2717, 2720, 2721,
2723, 2726, 2727, 2728, 2730, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736,
2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2745, 2748, 2750, 2752,
2755, 2758, 2759, 2760, 2763, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769,
2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779,
2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788/1,
2788/2, 2789, 2790, *35/3, *38, *76/1, *130, *144, *145, *147,
*165, *170, *171, *173, *174, *175, *176, *178, *181, *182/1,
*184, *186, *189, *194, *195, *197, *198, *199, *204, 26/5, 28,
31/1, 33/2, 36, 42/8, 42/9, 63/2, 66/2, 67, 68/2, 69/2, 70/2, 70/3,
71/1, 71/4, 72/2, 72/3, 72/4, 73/2, 73/3, 73/5, 74/1, 74/3, 74/5,
75/1, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 186/2, 187, 188,
204/2, 205/1, 205/2, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 214, 216/1,
225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 249, 250/3,
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251, 252, 253, 257, 258, 260, 274, 276/2, 277/1, 277/3, 298/5,
815/1, 816/1, 818/1, 818/2, 819/1, 819/4, 819/5, 822/1, 822/3,
823/1, 823/3, 827/1, 827/5, 828/1, 834/5, 845/2, 858/2, 863/1,
864, 879/1, 895/2, 898/1, 900/2, 900/3, 910/1, 910/3, 911/1,
911/2, 912/1, 913/1, 914/1, 915/1, 915/2, 916/1, 916/2, 917,
918/1, 919, 920, 921, 922, 923, 924/2, 925/1, 925/2, 926/1,
927/2, 930/1, 930/2, 931, 933/1, 933/2, 934/2, 934/3, 935/1,
936, 937, 938/2, 939/2, 940/2, 942, 943, 944/2, 965/2, 965/3,
966/2, 967, 968/1, 968/2, 969, 970, 971, 972/1, 974/2, 975/2,
982/2, 983/1, 984/2, 986/1, 988/2, 989/2, 1001/1, 1002/1,
1002/2, 1003/3, 1003/4, 1003/5, 1003/6, 1004/1, 1007/1,
1007/2, 1007/3, 1008, 1009/1, 1009/2, 1009/4, 1009/8, 1010/1,
1010/2, 1010/3, 1018/1, 1019/1, 1388, 1389, 1390, 1391,
1392, 1393, 1533/2, 1534/1, 1535/1, 1536/1, 1537/1, 1538/1,
1539/1, 1540/1, 1541/1, 1542/1, 1543/4, 1543/5, 2662/2,
2663/2, 2666/1, 2667/1, 2667/3, 2668/1, 2668/3, 2669/1,
2669/3, 2670/1, 2670/3, 2673/1, 2673/3, 2674/1, 2674/3,
2675/1, 2675/3, 2676/1, 2676/2, 2676/4, 2677/1, 2677/3,
2678/1, 2678/2, 2678/3, 2678/5, 2679, 2680, 2681/2, 284/85,
284/86, 284/87, 284/83, 284/84, 284/89, 284/90, 284/91,
284/95, 284/96, 284/92, 284/93, 284/94, 407/2, 1154/3, 1154/4,
1164/7, 1164/8, 1630/12, 1431/3, 189/2, 190/2, 191/2, 192/2,
193/2, 194/2, 196/2, 197/2, 198/2, 199/2, 200/2, 202/2, 203/2,
204/4, 254, 255/1, 256/1, 259/1, 261/1, 262/2, 263/2, 264/1,
265/1, 266/2, 271/2, 271/3, 276/3, 276/5, 282/2, 282/4, 298/7,
298/8, 815/6, 815/9, 820/2, 821/2, 824/2, 825/2, 826/2, 829/5,
830/4, 832/5, 833/5, 834/7, 835/5, 836/4, 838/2, 839/2, 856/1,
857/1, 858/4, 859/2, 862/4, 950/4, 1003/15, 1003/16, 1003/18,
1003/20, 1003/21, 1003/22, 1003/23, 1003/24, 1510/5, 1518/6,
1530/4, 1544/5, 1545/5, 1546/6, 1547/6;
2. parceli, vpisani v katastrski občini Koče:
1141/115, 1141/116;
3. parcela, vpisana v katastrski občini Grčarice:
1702/2.
4. člen
(1) Med okoliše objektov centra sodijo tudi zemljišča v
katastrski občini Gotenica, ki jih je Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije dal v zakup Ministrstvu za notranje
zadeve za opravljanje vadbene dejavnosti, in sicer:
725/1, 726/1, 729/1, 730/1, 734/1, 734/2, 735/1, 736/1,
739, 740, 743, 744, 747, 748, 752/1, 753/1, 804, 805, 806, 808,
809, 810, 811/1, 816/3, 817, 820, 821, 824, 825, 826, 829/1,
830/1, 831, 832/1, 833/1, 834/2, 834/3, 835/1, 836/1, 838, 839,
856, 857, 858/1, 859, 860/1, 862/1, 945, 946/1, 946/2, 946/3,
947, 948/1, 948/2, 949/1, 949/2, 950/1, 950/2, 951/1, 952/1,
952/2, 954, 957, 958, 959, 960, 1003/1, 1003/2, 1003/10,
1022/1, 1023/2, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030,
1036, 1037/1, 1145/28, 1145/29, 1145/34, 1145/35, 1145/41,
1145/42, 1145/43, 1145/47, 1147/1, 1147/2, 1148/1, 1150, 1151,
1152, 1153, 1154/1, 1154/2, 1158, 1159, 1161/1, 1162/1, 1163,
1164/1, 1164/6, 1166, 1167, 1173, 1174, 1198, 1212/1, 1212/2,
1212/3, 1241, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275,
1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285,
1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1294, 1295, 1296,
1298, 1304, 1306/2, 1307/2, 1308, 1310, 1311, 1312, 1313,
1314, 1315/2, 1316/2, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1355/2,
1356/2, 1357/2, 1358/2, 1360/2, 1370/2, 1371/2, 1372/2, 1373,
1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1387, 1394, 1395,
1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1408, 1409,
1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419,
1420, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427/2, 1428, 1430/1,
1430/4, 1431/1, 1431/4, 1431/6, 1433/2, 1434/1, 1434/2,
1434/3, 1434/4, 1437, 1438, 1439/1, 1439/2, 1440/1, 1440/2,
1441, 1442, 1443, 1445, 1446, 1447/1, 1447/2, 1449, 1450,
1452/1, 1452/2, 1453, 1454, 1455, 1456/2, 1456/3, 1456/5,
1457, 1458, 1459/1, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465,
1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1472/1, 1473/1, 1474/1, 1475/1,
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1475/3, 1476/1, 1476/3, 1477/1, 1477/3, 1478/1, 1478/3, 1479,
1480, 1482/1, 1482/3, 1483/1, 1483/3, 1484/1, 1484/3, 1485/1,
1485/3, 1486/1, 1486/3, 1487/1, 1487/3, 1488/1, 1488/3,
1489/1, 1489/3, 1490/1, 1490/3, 1491/1, 1491/3, 1492/1,
1492/3, 1493/1, 1493/3, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498/1,
1499/1, 1499/3, 1500/1, 1500/3, 1501/1, 1501/3, 1502/1,
1502/3, 1503/1, 1503/3, 1504/1, 1504/3, 1505/2, 1506/1,
1507, 1508/2, 1508/3, 1508/4, 1508/6, 1509/1, 1509/3, 1510/1,
1511/1, 1511/3, 1512/1, 1512/3, 1513, 1514/1, 1515, 1516/1,
1517, 1518/1, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525,
1526, 1527/1, 1528/2, 1529/1, 1544/1, 1544/3, 1607/1, 1614/1,
1630/9.
(2) Med okoliše objektov centra sodijo tudi zemljišča v
katastrski občini Gotenica, ki jih je Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije dal v souporabo Ministrstvu za
notranje zadeve za opravljanje vadbene dejavnosti, in sicer:
749, 802/1, 803/1, 803/2, 1156, 1165, 1168, 1169, 1170,
1171, 1172, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182,
1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192,
1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, 1203/1,
1204, 1205, 1206, 1207, 1210, 1211, 1213, 1214, 1215, 1216,
1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226,
1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236,
1237, 1238, 1239, 1240, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247,
1248, 1249, 1251, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260,
1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1293, 1309,
1319, 1321, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330,
1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339,
1340, 1341, 1342, 1350/1, 1350/2, 1351, 1352, 1353, 1433/1,
1436/1, 1545/1, 1546/1, 1547/1, 1548/1, 1548/4, 1549/1,
1549/2, 1550/1, 1550/2, 1551/1, 1551/2, 1552/1, 1552/2,
1553/1, 1553/2, 1554/1, 1554/2, 1555/1, 1555/2, 1556/1,
1556/2, 1557/1, 1557/2, 1558/1, 1559, 1560, 1561, 1562,
1563/1, 1563/2, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570,
1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580,
1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590,
1591/1, 1592, 1596, 1597, 1598, 1601, 1602, 1604/1, 1604/2,
1606/2, 1608.
5. člen
(1) Zaradi varovanja objektov in okolišev objektov policija
izvaja ukrepe operativnega, tehničnega in fizičnega varovanja.
(2) Operativno varovanje obsega patruljiranje, opazovanje in zbiranje informacij z namenom spremljanja vseh pojavov
in dogodkov v varovanem območju.
(3) Tehnično varovanje obsega sistem protivlomnega in
protipožarnega varovanja, videonadzora, fizične ograde ter
sistema, ki omogoča kontrolo vstopa-izstopa in zadrževanja
v centru oziroma posameznih objektih.
(4) Fizično varovanje obsega neposredno, stalno ali občasno fizično prisotnost policistov v objektih in okoliših objektov
centra.
6. člen
(1) Objekti in okoliši objektov se varujejo po stopnjah varovanja, ki jih določata pomembnost objekta ali okoliša objekta
in njegova stopnja ogroženosti.
(2) Stopnja varovanja pomeni količino in vrsto varnostnih
ukrepov za posamezne objekte in okoliše objektov.
(3) Obseg in vrsto varnostnih ukrepov za posamezne
stopnje varovanja določi generalni direktor policije z načrtom
varovanja.
7. člen
Način vstopanja v objekte in na območje okolišev objektov ter gibanje v objektih in okoliših določi generalni direktor
policije.

Stran

346 /

Št.

3 / 15. 1. 2010

8. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba
o določitvi objektov in okolišev objektov Vadbenega centra
Gotenica ter ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS,
št. 116/00).
9. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad
nem listu Republike Slovenije.
Št. 240-65/2009/13 (29-02)
Ljubljana, dne 28. decembra 2009
EVA 2009-1711-0038
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

119.

Odredba o določitvi cene osnove plačila
za koncesijo za rabo vode za vzrejo avtohtonih
morskih rib za leto 2010

Na podlagi prvega odstavka 10. člena Uredbe o koncesijah za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib na območju
Piranskega zaliva (Uradni list RS, št. 124/06) izdaja minister
za okolje in prostor

ODREDBO
o določitvi cene osnove plačila za koncesijo
za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib
za leto 2010
1. člen
Cena osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo
1 kg avtohtonih morskih rib za leto 2010 znaša 11,38 eurov.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad
nem listu Republike Slovenije.
Št. 01401-23/2009
Ljubljana, dne 4. januarja 2010
EVA 2009-2511-0132
Karl Erjavec l.r.
Minister
za okolje in prostor

120.

Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo
za stekleničenje podzemne vode za leto 2010

Na podlagi 8. člena:
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih
virov Pivovarna Union V-3, V-4, V-6 in V-8 za stekleničenje in
proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 36/05),
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira DANA – D-1/02 za stekleničenje in proizvodnjo pijač
(Uradni list RS, št. 36/05 in 122/07),
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Maks-2/04 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS,
št. 66/05 in 122/07),
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Zverovje Z-2/03 za proizvodnjo pijač (Uradni list
RS, št. 66/05),
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– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih
virov G-9/78, G-10/95, V-3/66-70 in K-2a/86 za proizvodnjo pijač
(Uradni list RS, št. 68/05),
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih
virov ZB 1, ZB 2, ZB 3, ZB 4, ZB 5, ZB 6 in ZB 7 Lurd za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 46/05),
– Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira VČM-1/100 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS,
št. 46/05),
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Romih 2/90 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS,
št. 47/05),
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Č-1 nad Črnivcem za proizvodnjo pijač (Uradni list
RS, št. 47/05),
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih
virov P1/91 in P2/92 v Radomljah za proizvodnjo pijač (Uradni
list RS, št. 47/05 in 122/07),
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira ŽV-1/02 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 47/05),
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Alpinum 1/04 za stekleničenje in proizvodnjo pijač (Uradni
list RS, št. 93/05),
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz izvira
Golobovec nad Podbrdom za stekleničenje in proizvodnjo pijač
(Uradni list RS, št. 119/07),
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine
RgS-2/88 za stekleničenje in proizvodnjo pijač (Uradni list RS,
št. 119/07) in
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine
KOV-1 za stekleničenje in proizvodnjo pijač (89/08)
izdaja minister za okolje in prostor

ODREDBO
o določitvi višine plačila za koncesijo za
stekleničenje podzemne vode za leto 2010
1. člen
Višina plačila za koncesijo za 1.000 litrov stekleničene
podzemne vode za leto 2010 znaša 1,829 eurov.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad
nem listu Republike Slovenije.
Št. 01401-20/2009
Ljubljana, dne 4. januarja 2010
EVA 2009-2511-0133
Karl Erjavec l.r.
Minister
za okolje in prostor

121.

Odredba o določitvi prodajne vrednosti za eno
tono školjk za leto 2010

Na podlagi četrtega odstavka 9. člena:
– Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na I., II. in III. parceli gojitvenega območja Sečovlje (Uradni list RS, št. 97/04 in
89/08),
– Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na IX. in XI. parceli gojitvenega območja Sečovlje (Uradni list RS, št. 68/05 in
62/08),
četrtega odstavka 10. člena:
– Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na I., II. in III. parceli gojitvenega območja Debeli Rtič (Uradni list RS, št. 53/05
in 68/08); in
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prvega odstavka 16. člena:
– Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na IV., V., VI., VII.,
VIII., X., XII., XIII. in XIV. parceli gojitvenega območja Sečovlje
(Uradni list RS, št. 117/05, 68/08 in 105/08),
– Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na I., II., III., IV.,
V. in VI. parceli gojitvenega območja Strunjan (Uradni list RS,
št. 38/08)
izdaja minister za okolje in prostor

ODREDBO
o določitvi prodajne vrednosti za eno tono školjk
za leto 2010
1. člen
Prodajna vrednost za eno tono školjk za leto 2010 znaša
500 eurov.

Št.

Karl Erjavec l.r.
Minister
za okolje in prostor

122.

Odredba o določitvi povprečne cene toplote,
ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega
kurilnega olja, za leto 2010

Na podlagi 8. člena:
– Uredbe o koncesiji za odvzem termalne vode iz
vodnega vira Ce-2/95 za potrebe kopališč in ogrevanje
prostorov, namenjenih turistični dejavnosti (Uradni list RS,
št. 125/04),
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin
B-2/59, VB-4/74 in VB-5/75 za dejavnost kopališč in naravnih
zdravilišč (Uradni list RS, št. 39/07 in 122/07),
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin
K-1/67, K-2/70, V-1/72, V-3/75 in V-4/84 za dejavnost kopališč
in naravnih zdravilišč (Uradni list RS, št. 119/07),
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin
P-1/73, P-2/88 in P-3/05 za dejavnost kopališč in naravnih
zdravilišč (Uradni list RS, št. 119/07) in
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine
JAN-1/04 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč (Uradni
list RS, št. 104/08)
izdaja minister za okolje in prostor
ATC
B01AA07
C01EB10
C01CA24
R03AK01
P02CA03
A02AB01
N04BB01
J04AA01
N04BC07
H01BA06

*
*

*

nelastniško ime
acenokumarol
adenozin
adrenalin
adrenalin, racemni
albendazol
aluminijev hidroksid
amantadin
aminosalicilna kislina
apomorfin
argipresin
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ODREDBO
o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane
z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja,
za leto 2010
1. člen
Cena povprečne prodajne vrednosti 1000 kJ toplote, ki
nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto
2010 znaša 0,018 eurov.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad
nem listu Republike Slovenije.
Št. 01401-21/2009
Ljubljana, dne 4. januarja 2010
EVA 2009-2511-0136
Karl Erjavec l.r.
Minister
za okolje in prostor

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad
nem listu Republike Slovenije.
Št. 01401-17/2009
Ljubljana, dne 4. januarja 2010
EVA 2009-2511-0135
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123.

Odredba o Seznamu nujno potrebnih zdravil
za uporabo v humani medicini

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 15. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) minister za
zdravje objavlja

ODREDBO
o Seznamu nujno potrebnih zdravil za uporabo
v humani medicini
1. člen
(1) Ta odredba določa seznam nujno potrebnih zdravil
za uporabo v humani medicini, poimenovanih z mednarodnimi
nelastniškimi imeni, ki:
– nimajo dovoljenja za promet,
– so na podlagi zadnjih strokovnih dognanj nujno potrebna za zagotavljanje izvajanja zdravstvenega varstva ljudi v
Republiki Sloveniji,
– so pridobila dovoljenje za uvoz oziroma vnos pri organu,
pristojnem za zdravila, in
– se lahko izdajajo tudi na zdravniški recept v lekarnah,
kolikor v tem seznamu ni določeno drugače.
(2) Seznam nujno potrebnih zdravil ne vsebuje zdravil, ki
jih klinike oziroma inštituti uporabljajo v primerih iz 2. ali 4. točke
drugega odstavka 77. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS,
št. 31/06 in 45/08).
2. člen
Seznam nujno potrebnih zdravil iz prejšnjega člena
vsebuje:
farmacevtska oblika
tableta
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje, peresnik
inhalacijska raztopina pod tlakom
peroralna suspenzija; tableta
tableta
kapsula
peroralni prašek
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
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ATC
S01FA01
A03BA01

*

M03BX01

Uradni list Republike Slovenije

nelastniško ime

farmacevtska oblika

atropin

kapljice za oko

atropinijev sulfat

raztopina za injiciranje

baklofen

tableta

V08BA

*

barijev sulfat

prašek za suspenzijo

J01CE08

*

benzatinijev benzilpenicilinat

prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

busulfan

tableta

L01AB01
A03BB01

butilskopolamin

raztopina za injiciranje

J04AB01

*

cikloserin

kapsula

H01BA02

dezmopresin

pršilo za nos

N05BA01

diazepam

rektalna raztopina

N07BB01

disulfiram

tableta

J01AA02

doksiciklin

tableta

etambutol

kapsula

etomidat

raztopina za injiciranje

N03AD01

etosuksimid

sirup; kapsula

N03AB02

fenitoin

tableta

N03AA02

fenobarbital

tableta

H02AB09

hidrokortizon

tableta
raztopina za injiciranje

J04AK02
N01AX07

*

B03BA03

*

hidroksokobalaminijev acetat ali hidroklorid

J06BB09

*

humani imunoglobulini proti citomegalovirusu raztopina za infundiranje

J06BB04

*

humani imunoglobulini proti hepatitisu tipa B

J06BB03

*

humani imunoglobulini proti noricam/pasavcu raztopina za injiciranje

J04AC01

raztopina za infundiranje

izoniazid

tableta

J04AB30

*

kapreomicin

raztopina za injiciranje

N01AX03

*

ketamin

raztopina za injiciranje

klobazam

tableta

N05BA09
J01CF02

kloksacilin

kapsula

J01CF02

*

kloksacilin

prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje

C02AC01

*

klonidin

raztopina za injiciranje

klortalidon

tableta

lidokain, paraformaldehid, m-krezol

pasta

litij

tableta s podaljšanim sproščanjem

C03BA04
A01AD11

*

N05AN01
B05XB03

*

lizinijev acetilsalicilat

raztopina za injiciranje

N05BA06

*

lorazepam

raztopina za injiciranje

A06AD04

*

magnezijev sulfat

raztopina za injiciranje

P02CA01

mebendazol

peroralna suspenzija; tableta

A07EC02

mesalazin

tableta s prirejenim sproščanjem

C02AB01

metildopa

tableta

G02AB01

metilergometrin

peroralna raztopina

N06BA04

metilfenidat

tableta

L01BA01

metotreksat

tableta

G03XB01

mifepriston

tableta

A02BB01

misoprostol

tableta

N02AA01

*

morfinijev sulfat

raztopina za injiciranje

V03AB15

*

nalokson

raztopina za injiciranje

naproksen

peroralna suspenzija

natrijev fluorid

tableta; dentalna raztopina; gel

neostigmin

raztopina za injiciranje

nitrofurantoin

tableta; tableta ali kapsula s podaljšanim sproščanjem; peroralna suspenzija

M01AE02
A01AA01
N07AA01
G04AC01

*
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nelastniško ime

farmacevtska oblika

C01CA03

*

noradrenalin

raztopina za injiciranje

G03FB01

*

norgestrel in estrogen

raztopina za injiciranje

S01HA02

*

oksibuprokain

raztopina za injiciranje

A01AA03

olaflur

gel; dentalna raztopina

J04AK01

pirazinamid

tableta

A11HA02

piridoksin

tableta

piridostigmin

tableta

piritramid

raztopina za injiciranje

primidon

tableta

N07AA02
N02AC03

*

N03AA03
J04AD01

protionamid

tableta

J01GA01

*

streptomicin

raztopina za injiciranje

M03AB01

*

suksametonij

raztopina za injiciranje

sulfafurazol

kapljice za oko

tiamin

tableta

tiamijinev hidroklorid

raztopina za injiciranje

tiogvanin

tableta

tiopental

raztopina za injiciranje

J01GB01

tobramicin

raztopina za inhaliranje

N04AA01

triheksifenidil

tableta

J05AB14

valganciklovir

tableta

S01AB02
A11DA01
A11DA01

*

L01BB03
N05CA19

*

Stran
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* Označena zdravila se v lekarnah izdajajo le pravnim in fizičnim osebam, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in jih uporabljajo
v okviru svojih zdravstvenih storitev.

3. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o
Seznamu nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini
(Uradni list RS, št. 92/09).

ODREDBO
o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari
domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami
Pravilnika o elektromagnetni združljivosti

4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(vsebina)

Št. 715-0024/2009
Ljubljana, dne 14. decembra 2009
EVA 2009-2711-0080
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

1. člen
(1) Ta odredba določa seznam standardov, katerih uporaba
ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami Pravilnika
o elektromagnetni združljivosti (Uradni list RS, št. 132/06).
(2) Seznam standardov iz prejšnjega odstavka je določen
v Prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
(razveljavitev)
Z dnem začetka veljavnosti te odredbe preneha veljati Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami pravilnika, ki ureja elektromagnetno
združljivost (Uradni list RS, št. 18/09).
3. člen

124.

Odredba o seznamu standardov, katerih
uporaba ustvari domnevo o skladnosti
proizvodov z zahtevami Pravilnika
o elektromagnetni združljivosti

Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, (Uradni list RS, št. 99/04
– prečiščeno besedilo) in v zvezi z drugim odstavkom 7. člena Pravilnika o elektromagnetni združljivosti (Uradni list RS,
št. 132/06) izdaja minister za gospodarstvo

(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-32/2009-8
Ljubljana, dne 19. decembra 2010
EVA 2009-2111-0295
dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo

priloga

Opomba 3

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

EN 50065-1:1991
+A1:1992
+A2:1995
+A3:1996
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(1. 7. 2008)

(1. 10. 2004)

(1. 4. 2003)

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti
Opomba 1
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EN 50065-2-1:2003/
A1:2005

Amendment A1:2005 to
EN 50065-2-1:2003

SIST EN 50065-2-1:2004/ Dopolnilo A1:2006 k standardu
A1:2006
SIST EN 50065-2-1:2004

Signalling on low-voltage electrical EN 50065-1:2001
installations in the frequency range
3 kHz to 148,5 kHz – Part 1:
General requirements, frequency
bands and electromagnetic
disturbances

Oznaka referenčnega
standarda

Signalling on low-voltage electrical EN 50065-2-1:2003
installations in the frequency
range 3 kHz to 148, 5 kHz – Part
2-1: Immunity requirements for
mains communications equipment
and systems operating in the
range of frequencies 95 kHz to
148, 5 kHz and intended for use in
residential, commercial and light
industrial environments

Signalizacija po nizkonapetostnih
električnih napeljavah v
frekvenčnem območju od 3 kHz do
148,5 kHz – 1. del: Splošne
zahteve, frekvenčni pasovi in
elektromagnetne motnje

SIST EN 50065-1:2003

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

SIST EN 50065-2-1:2004 Signalizacija po nizkonapetostnih
električnih napeljavah v
frekvenčnem območju od 3 kHz do
148,5 kHz – 2-1. del: Zahteve za
odpornost omrežne
komunikacijske opreme in
sistemov, ki obratujejo v
frekvenčnem območju od 95 kHz
do 148,5 kHz in so namenjeni za
uporabo v stanovanjskih,
komercialnih in lahkoindustrijskih
okoljih

Naslov standarda

Št.

Oznaka standarda
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katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami Pravilnika o elektromagnetni združljivosti
(Uradni list RS, št. 132/06)

SEZNAM STANDARDOV,

PRILOGA
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Kabelski razdelilni sistemi za
televizijske, zvokovne in
interaktivne večpredstavnostne
signale – 2. del: Elektromagnetna
združljivost opreme

Cable networks for television
signals, sound signals and
interactive services – Part 2:
Electromagnetic compatibility for
equipment

Amendment A1:2005 to
EN 50065-2-3:2003

SIST EN 50065-2-3:2004/ Dopolnilo A1:2006 k standardu
A1:2006
SIST EN 50065-2-3:2004

EN 50083-2:2001

EN 50065-2-3:2003/
A1:2005

EN 50083-2:1995
+A1:1997
Opomba 2.1

Opomba 3

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Opomba 3

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(1. 1. 2004)

(1. 7. 2008)

(1. 8. 2004)

(1. 7. 2008)

(1. 10. 2004)

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

Št.

SIST EN 50083-2:2003

Signalling on low-voltage electrical EN 50065-2-3:2003
installations in the frequency
range 3 kHz to 148, 5 kHz – Part
2-3: Immunity requirements for
mains communications equipment
and systems operating in the
range of frequencies 3 kHz to 95
kHz and intended for use by
electricity suppliers and
distributors

SIST EN 50065-2-3:2004 Signalizacija po nizkonapetostnih
električnih napeljavah v
frekvenčnem območju od 3 kHz do
148,5 kHz – 2-3. del: Zahteve za
odpornost omrežne
komunikacijske opreme in
sistemov, ki obratujejo v
frekvenčnem območju od 3 kHz do
95 kHz in so namenjeni za
uporabo pri dobaviteljih električne
energije in distributorjih

EN 50065-2-2:2003/
A1:2005

Amendment A1:2005 to
EN 50065-2-2:2003

Oznaka referenčnega
standarda

SIST EN 50065-2-2:2004/ Dopolnilo A1:2006 k standardu
A1:2006
SIST EN 50065-2-2:2004

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Signalling on low-voltage electrical EN 50065-2-2:2003
installations in the frequency
range 3 kHz to 148, 5 kHz – Part
2-2: Immunity requirements for
mains communications equipment
and systems operating in the
range of frequencies 95 kHz to
148, 5 kHz and intended for use in
industrial environments

Naslov standarda

SIST EN 50065-2-2:2004 Signalizacija po nizkonapetostnih
električnih napeljavah v
frekvenčnem območju od 3 kHz do
148,5 kHz – 2-2. del: Zahteve za
odpornost omrežne
komunikacijske opreme in
sistemov, ki obratujejo v
frekvenčnem območju od 95 kHz
do 148,5 kHz in so namenjeni za
uporabo v industrijskih okoljih

Oznaka standarda
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Railway applications –
Electromagnetic compatibility –
Part 3-1: Rolling stock – Train and
complete vehicle

EN 50121-3-1:2006

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Opomba 3

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

EN 50083-2:2001
z dopolnilom
Opomba 2.1

Opomba 3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1. 7. 2009

1. 7. 2009

1. 7. 2009

1. 11. 2011

(1. 10. 1999)

(1. 4. 2009)

(1. 4. 2008)

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

3 / 15. 1. 2010

SIST EN 50121-3-1:2007 Železniške naprave –
Elektromagnetna združljivost –
3-1. del: Vozna sredstva – Vlak in
celotno vozilo

Railway applications –
EN 50121-2:2006
Electromagnetic compatibility –
Part 2: Emission of the whole
railway system to the outside world

Železniške naprave –
Elektromagnetna združljivost –
2. del: Sevanje celotnega
železniškega sistema v okolje

SIST EN 50121-2:2007

EN 50121-1:2006

Railway applications –
Electromagnetic compatibility –
Part 1: General

EN 50090-2-2:1996/
A2:2007

Železniške naprave –
Elektromagnetna združljivost –
1. del: Splošno

Amendment A2:2007 to
EN 50090-2-2:1996

SIST EN 50090-2-2:1998/ Dopolnilo A2:2007 k standardu
A2:2007
SIST EN 50090-2-2:1998

EN 50090-2-2:1996

EN 50083-2:2006

EN 50083-2:2001/
A1:2005

Oznaka referenčnega
standarda

SIST EN 50121-1:2007

Home and Building Electronic
Systems (HBES) – Part 2-2:
System overview – General
technical requirements

Cable networks for television
signals, sound signals and
interactive services -- Part 2:
Electromagnetic compatibility for
equipment

Kabelska omrežja za televizijske
signale, zvokovne signale in
interaktivne storitve – 2. del:
Elektromagnetna združljivost
opreme

SIST EN 50083-2:2006

SIST EN 50090-2-2:1998 Stanovanjski in stavbni elektronski
sistemi (HBES) – 2-2. del:
Sistemski pregled – Splošne
tehnične zahteve

Amendment A1:2005 to
EN 50083-2:2001

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Dopolnilo A1:2006 k standardu
SIST EN 50083-2:2003

Naslov standarda
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Naslov standarda

Oznaka referenčnega
standarda

EN 50130-4:1995/
A1:1998
EN 50130-4:1995/
A2:2003

Amendment A1:1998 to
EN 50130-4:1995
Amendment A2:2003 to
EN 50130-4:1995

Dopolnilo A1:1999 k standardu
SIST EN 50130-4:1997

Dopolnilo A2:2003 k standardu
SIST EN 50130-4:1997

Elektronski taksimetri

SIST EN 50130-4:1997/
A1:1999

SIST EN 50130-4:1997/
A2:2003

SIST EN 50148:1997

EN 50148:1995

(1. 9. 2007)
(15. 12. 1995)

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

(1. 1. 2001)

(1. 1. 2001)

1. 7. 2009

1. 7. 2009

1. 7. 2009

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

Opomba 3

Opomba 3

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

Electronic taximeters

EN 50130-4:1995

Alarm systems – Part 4:
Electromagnetic compatibility –
Product family standard: Immunity
requirements for components of
fire, intruder and social alarm
systems

Alarmni sistemi – 4. del:
Elektromagnetna združljivost –
Standard za družino proizvodov –
Zahteve za odpornost sestavnih
delov požarnih, vlomnih in javnih
alarmnih sistemov

SIST EN 50130-4:1997

EN 50121-5:2006

Railway applications –
Electromagnetic compatibility –
Part 5: Emission and immunity of
fixed power supply installations
and apparatus

Železniške naprave –
Elektromagnetna združljivost –
5. del: Sevanje in odpornost
stabilnih močnostnih napajalnih
inštalacij in naprav

SIST EN 50121-5:2007

EN 50121-4:2006

Railway applications –
Electromagnetic compatibility –
Part 4: Emission and immunity of
the signalling and
telecommunications apparatus

Železniške naprave –
Elektromagnetna združljivost –
4. del: Sevanje in odpornost
signalnih in telekomunikacijskih
naprav

Railway applications –
EN 50121-3-2:2006
Electromagnetic compatibility –
Part 3-2: Rolling stock – Apparatus

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

SIST EN 50121-4:2007

SIST EN 50121-3-2:2007 Železniške naprave –
Elektromagnetna združljivost –
3-2. del: Vozna sredstva –
Naprave

Oznaka standarda
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Electromagnetic compatibility –
Electrical apparatus for the
detection and measurement of
combustible gases, toxic gases or
oxygen
Electromagnetic compatibility –
Electrical apparatus for the
detection and measurement of
combustible gases, toxic gases or
oxygen
Electromagnetic compatibility –
Road traffic signal systems –
Product standard

Low-voltage switchgear and
EN 50295:1999
controlgear – Controller and device
interface systems – Actuator
Sensor interface (AS-i)
Electromagnetic compatibility
(EMC) – Product family standard
for machine tools – Part 1:
Emission

Elektromagnetna združljivost –
Električne naprave za odkrivanje in
merjenje vnetljivih plinov, strupenih
plinov ali kisika

Elektromagnetna združljivost –
Električne naprave za odkrivanje in
merjenje vnetljivih plinov, strupenih
plinov ali kisika

Elektromagnetna združljivost –
Cestnoprometni signalni sistemi –
Standard za proizvod

Nizkonapetostne stikalne naprave
– Krmilniki in sistemi vmesnikov
naprav – Vmesnik zaznavala
prožila (aktuatorja)

Elektromagnetna združljivost
(EMC) – Skupinski standard za
obdelovalne stroje – 1. del:
Oddajanje motenj

SIST EN 50270:2000

SIST EN 50270:2007

SIST EN 50293:2002

SIST EN 50295:2001

SIST EN 50370-1:2007

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

EN 50270:1999
Opomba 2.1

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(1. 2. 2008)

(1. 12. 1999)

(1. 4. 2003)

(1. 6. 2009)

(1. 10. 2001)

(1. 8. 2002)

(1. 4. 2007)

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

3 / 15. 1. 2010

EN 50370-1:2005

EN 50293:2000

EN 50270:2006

EN 50270:1999

EN 50263:1999

Electromagnetic compatibility
(EMC) – Product standard for
measuring relays and protection
equipment

Elektromagnetna združljivost
(EMC) – Standard za proizvod za
merilne releje in zaščitno opremo

SIST EN 50263:2001

EN 50240:2004

Oznaka referenčnega
standarda

Electromagnetic compatibility
(EMC) – Product standard for
resistance welding equipment

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Elektromagnetna združljivost
(EMC) – Produktni standard za
opremo za uporovno varjenje

Naslov standarda
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Elektromagnetna združljivost
(EMC) – Skupinski standard za
obdelovalne stroje – 2. del:
Odpornost

Naslov standarda

Amendment A1:2007 to
EN 50428:2005
Electricity metering equipment
(a.c.) – Part 1: General
requirements, tests and test
conditions – Metering equipment
(class indexes A, B and C)

Dopolnilo A1:2007 k standardu
SIST EN 50428:2006

Oprema za merjenje električne
energije (a.c.) – 1. del: Splošne
zahteve, preskušanje in preskusni
pogoji – Merilna oprema (razredni
indeksi A, B in C)

SIST EN 50428:2006/
A1:2007

SIST EN 50470-1:2007

EN 50412-2-1:2005

EN 50370-2:2003

Oznaka referenčnega
standarda

EN 50470-1:2006

EN 50428:2005/A1:2007

Switches for household and similar EN 50428:2005
fixed electrical installations –
Collateral standard – Switches and
related accessories for use in
home and building electronic
systems (HBES)

Stikala za gospodinjstva in
podobne nepremične električne
inštalacije – Spremljevalni
standard – Stikala in pripadajoči
pribor za uporabo elektronskih
sistemov doma in v stavbah

Power line communication
apparatus and systems used in
low-voltage installations in the
frequency range 1,6 MHz to 30
MHz – Part 2-1: Residential,
commercial and industrial
environment – Immunity
requirements

Electromagnetic compatibility
(EMC) – Product family standard
for machine tools – Part 2:
Immunity

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

SIST EN 50428:2006

SIST EN 50412-2-1:2006 Komunikacijske naprave in sistemi
elektroenergetskih vodov za
nizkonapetostne inštalacije v
frekvenčnem območju 1,6 MHz do
30 MHz – 2-1. del: Stanovanja,
poslovni prostori in industrijska
okolja – Zahteve za odpornost

SIST EN 50370-2:2003

Oznaka standarda

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Opomba 3

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(1. 5. 2009)

1. 10. 2010

(1. 1. 2008)

(1. 4. 2008)

(1. 11. 2005)

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti
Opomba 1
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Amendment A1:1999 to
EN 55011:1998
(CISPR 11:1997/A1:1999)
Amendment A2:2002 to
EN 55011:1998
(CISPR 11:1997/A2:2002)
Industrial, scientific and medical
(ISM) radio-frequency equipment Electromagnetic disturbance
characteristics – Limits and
methods of measurement
(CISPR 11:2003 (modified) +
A1:2004 (modified))
Amendment A2:2007 to
EN 55011:2007
(CISPR 11:2003/A2:2006)

Dopolnilo A1:2000 k standardu
SIST EN 55011:2000
(CISPR 11:1997/A1:1999)

Dopolnilo A2:2003 k standardu
SIST EN 55011:2000
(CISPR 11:1997/A2:2002)

Industrijska, znanstvena in
medicinska (ISM) radiofrekvenčna
oprema – Karakteristike
občutljivosti za radijske motnje Mejne vrednosti in merilne metode
(CISPR 11:2003 (spremenjen) +
A1:2004 (spremenjen))

Dopolnilo A2:2007 k standardu
SIST EN 55011:2007
(CISPR 11:2003/A2:2006)

SIST EN 55011:2000/
A1:2000

SIST EN 55011:2000/
A2:2003

SIST EN 55011:2007

SIST EN 55011:2007/
A2:2007

Opomba 3

EN 55011:1998
z dopolnili
Opomba 2.1

Opomba 3

Opomba 3

EN 55011:1991
+A1:1997
+A2:1996
Opomba 2.1

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1. 11. 2009

1. 11. 2009

(1. 10. 2005)

(1. 8. 2002)

(1. 1. 2001)

1. 4. 2011

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

3 / 15. 1. 2010

EN 55011:2007/
A2:2007

EN 55011:2007

EN 55011:1998/
A2:2002

EN 55011:1998/
A1:1999

Industrial, scientific and medical
EN 55011:1998
(ISM) radio-frequency equipment –
Radio disturbance characteristics –
Limits and methods of
measurement
(CISPR 11:1997, modified)

Industrijska, znanstvena in
medicinska (ISM) radiofrekvenčna
oprema – Karakteristike
občutljivosti na radijske motnje –
Mejne vrednosti in merilne metode
(CISPR 11:1997, spremenjen)

SIST EN 55011:2000

Oznaka referenčnega
standarda

Electrical installations for lighting
EN 50490:2008
and beaconing of aerodromes –
Technical requirements for
aeronautical ground lighting control
and monitoring systems – Units for
selective switching and monitoring
of individual lamps

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Električne inštalacije za svetilne in
navigacijske naprave na letališčih
– Tehnične zahteve za sisteme
krmiljenja in kontrole navigacijskih
naprav na letališčih – Enote za
selektivno preklapljanje in nadzor
posamezne luči

Naslov standarda
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Sound and television broadcast
receivers and associated
equipment – Radio disturbance
characteristics – Limits and
methods of measurement
(CISPR 13:2001, modified)

Zvokovni in radiodifuzijski
sprejemniki – Karakteristike
občutljivosti na radijske motnje –
Omejitve in merilne metode
(CISPR 13:2001, spremenjen)

Dopolnilo A1:2004 k standardu
SIST EN 55013:2002
(CISPR 13:2001/A1:2003)

SIST EN 55013:2002

SIST EN 55013:2002/
A1:2004

EN 55013:2001/
A1:2003

EN 55013:2001

Opomba 3

EN 55013:1990
+A12:1994
+A13:1996
+A14:1999
Opomba 2.1

EN 55012:2002
z dopolnilom
Opomba 2.1

Opomba 3

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(1. 4. 2006)

(1. 9. 2004)

1. 9. 2010

(1. 3. 2008)

(1. 2. 2005)

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

Št.

Amendment A1:2003 to
EN 55013:2001
(CISPR 13:2001/A1:2003)

Vehicles, boats and internal
EN 55012:2007
combustion engines – Radio
Opomba 8
disturbance characteristics – Limits
and methods of measurement for
the protection of off-board
receivers
(CISPR 12:2007)

Vozila, plovila in naprave, ki jih
poganjajo motorji z notranjim
zgorevanjem – Karakteristike
občutljivosti za radijske motnje –
Mejne vrednosti in merilne metode
za zaščito sprejemnikov, ki niso
neposredno vgrajeni
(CISPR 12:2007)

SIST EN 55012:2008

EN 55012:2002/
A1:2005

Amendment A1:2005 to
EN 55012:2002
(CISPR 12:2001/A1:2005)

Dopolnilo A1:2005 k standardu
SIST EN 55012:2003
(CISPR 12:2001/A1:2005)

SIST EN 55012:2003/
A1:2005

Oznaka referenčnega
standarda

Vehicles, boats and internal
EN 55012:2002
combustion engine driven devices Opomba 8
– Radio disturbance characteristics
– Limits and methods of
measurement for the protection of
receivers except those installed in
the vehicle/boat/device itself or in
adjacent vehicles/boats/devices
(CISPR 12:2001)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Vozila, plovila in naprave, ki jih
poganjajo motorji z notranjim
zgorevanjem – Karakteristike
občutljivosti na radijske motnje –
Omejitve in merilne metode za
zaščito sprejemnikov, ki niso
neposredno vgrajeni v
vozila/plovila/naprave ali v
sosednja vozila/plovila/naprave
(CISPR 12:2001)

Naslov standarda

SIST EN 55012:2003

Oznaka standarda
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Amendment A2:2006 to
EN 55013:2001
(CISPR 13:2001/A2:2006)
Electromagnetic compatibility –
Requirements for household
appliances, electric tools and
similar apparatus – Part 1:
Emission
(CISPR 14-1:2000)
Amendment A1:2001 to
EN 55014-1:2000
(CISPR 14-1:2000/A1:2001)
Amendment A2:2002 to
EN 55014-1:2000
(CISPR 14-1:2000/A2:2002)
Electromagnetic compatibility –
Requirements for household
appliances, electric tools and
similar apparatus – Part 1:
Emission
(CISPR 14-1:2005)
Electromagnetic compatibility –
Requirements for household
appliances, electric tools and
similar apparatus – Part
2:Immunity – Product family
standard
(CISPR 14-2:1997)

Elektromagnetna združljivost –
Zahteve za (električne)
gospodinjske aparate, električna
ročna orodja in podobne aparate –
1. del: Oddajanje
(CISPR 14-1:2000)

Dopolnilo A1:2002 k standardu
SIST EN 55014-1:2001
(CISPR 14-1:2000/A1:2001)

Dopolnilo A2:2003 k standardu
SIST EN 55014-1:2001
(CISPR 14-1:2000/A2:2002)

Elektromagnetna združljivost –
Zahteve za (električne)
gospodinjske aparate, električna
ročna orodja in podobne aparate –
1. del: Oddajanje
(CISPR 14-1:2005)

Elektromagnetna združljivost –
Zahteve za (električne)
gospodinjske aparate, električna
ročna orodja in podobne aparate –
2. del: Odpornost proti motnjam –
Standard za proizvod
(CISPR 14-2:1997)

SIST EN 55014-1:2001

SIST EN 55014-1:2001/
A1:2002

SIST EN 55014-1:2001/
A2:2003

SIST EN 55014-1:2007

SIST EN 55014-2:1997

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

EN 55104:1995
Opomba 2.1

EN 55014-1:2000
z dopolnili
Opomba 2.1

Opomba 3

Opomba 3

EN 55014-1:1993
+A1:1997
+A2:1999
Opomba 2.1

Opomba 3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(1. 1. 2001)

1. 9. 2009

(1. 10. 2005)

(1. 10. 2004)

(1. 8. 2003)

(1. 3. 2009)

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti
Opomba 1
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EN 55014-2:1997

EN 55014-1:2006

EN 55014-1:2000/
A2:2002

EN 55014-1:2000/
A1:2001

EN 55014-1:2000

EN 55013:2001/
A2:2006

Oznaka referenčnega
standarda

Št.

Dopolnilo A2:2007 k standardu
SIST EN 55013:2002
(CISPR 13:2001/A2:2006)

Naslov standarda
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Limits and methods of
measurement of radio disturbance
characteristics of electrical lighting
and similar equipment
(CISPR 15:2000)

Amendment A2:2002 to
EN 55015:2000
(CISPR 15:2000/A2:2002)
Limits and methods of
measurement of radio disturbance
characteristics of electrical lighting
and similar equipment
(CISPR 15:2005)
Amendment A1:2007 to
EN 55015:2006
Sound and television broadcast
receivers and associated
equipment – Immunity
characteristics – Limits and
methods of measurement
(CISPR 20:2002)

Mejne vrednosti in metode
merjenja karakteristik občutljivosti
na radijske motnje električne
razsvetljave in podobne opreme
(CISPR 15:2000)

Dopolnilo A1:2003 k standardu
SIST EN 55015:2001
(CISPR 15:2000/A1:2001)

Dopolnilo A2:2003 k standardu
SIST EN 55015:2001
(CISPR 15:2000/A2:2002)

Mejne vrednosti in metode
merjenja karakteristik občutljivosti
za radijske motnje električne
razsvetljave in podobne opreme
(CISPR 15:2005)

Dopolnilo A1:2007 k standardu
SIST EN 55015:2007

Zvokovni in radiodifuzijski
sprejemniki s pripadajočo opremo
– Karakteristike odpornosti proti
motnjam – Mejne vrednosti in
metode merjenja
(CISPR 20:2002)

SIST EN 55015:2001

SIST EN 55015:2001/
A1:2003

SIST EN 55015:2001/
A2:2003

SIST EN 55015:2007

SIST EN 55015:2007/
A1:2007

SIST EN 55020:2003

Amendment A1:2001 to
EN 55015:2000
(CISPR 15:2000/A1:2001)

Amendment A1:2001 to
EN 55014-2:1997
(CISPR 14-2:1997/A1:2001)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Dopolnilo A1:2002 k standardu
SIST EN 55014-2:1997
(CISPR 14-2:1997/A1:2001)

Naslov standarda

SIST EN 55014-2:1997/
A1:2002

Oznaka standarda

EN 55020:1994
+ A11:1996
+ A12:1999
+ A13:1999
+ A14:1999
Opomba 2.1

Opomba 3

EN 55015:2000
z dopolnili
Opomba 2.1

Opomba 3

Opomba 3

EN 55015:1996
+A1:1997
+A2:1999
Opomba 2.1

Opomba 3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(1. 12. 2006)

1. 5. 2010

1. 9. 2009

(1. 10. 2005)

(1. 12. 2004)

(1. 8. 2003)

(1. 12. 2004)

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

Št.

EN 55020:2002

EN 55015:2006/
A1:2007

EN 55015:2006

EN 55015:2000/
A2:2002

EN 55015:2000/
A1:2001

EN 55015:2000

EN 55014-2:1997/
A1:2001

Oznaka referenčnega
standarda

Uradni list Republike Slovenije

3 / 15. 1. 2010 /
Stran

359

EN 55020:2002
z dopolnili
Opomba 2.1

EN 55022:1994
+ A1:1995
+ A2:1997
Opomba 2.1
Opomba 3

EN 55020:2007

Information technology equipment EN 55022:1998
– Radio disturbance characteristics
– Limits and methods of
measurement
(CISPR 22:1997, modified)
EN 55022:1998/
A1:2000
EN 55022:1998/
A2:2003

Sound and television broadcast
receivers and associated
equipment – Immunity
characteristics – Limits and
methods of measurement
(CISPR 20:2006)

Amendment A1:2000 to
EN 55022:1998
(CISPR 22:1997/A1:2000)
Amendment A2:2003 to
EN 55022:1998
(CISPR 22:1997/A2:2002)

Information technology equipment EN 55022:2006
– Radio disturbance characteristics
– Limits and methods of
measurement
(CISPR 22:2005, modified)

Zvokovni in radiodifuzijski
sprejemniki s pripadajočo opremo
– Karakteristike odpornosti proti
motnjam – Mejne vrednosti in
metode merjenja
(CISPR 20:2006)

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

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

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

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

SIST EN 55022:2000

SIST EN 55022:2000/
A1:2001

SIST EN 55022:2000/
A2:2003

SIST EN 55022:2007

EN 55022:1998
z dopolnili
Opomba 2.1

1. 10. 2009

1. 10. 2011

1. 10. 2011

1. 10. 2011

1. 12. 2009

(1. 2. 2008)

(1. 12. 2006)

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

3 / 15. 1. 2010

Opomba 3

Opomba 3

SIST EN 55020:2007

EN 55020:2002/
A2:2005

Amendment A2:2005 to
EN 55020:2002
(CISPR 20:2002/A2:2005)

Opomba 3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Dopolnilo A2:2005 k standardu
SIST EN 55020:2003
(CISPR 20:2002/A2:2005)

EN 55020:2002/
A1:2003

Oznaka referenčnega
standarda

SIST EN 55020:2003/
A2:2005

Amendment A1:2003 to
EN 55020:2002
(CISPR 20:2002/A1:2002)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Dopolnilo A1:2004 k standardu
SIST EN 55020:2003
(CISPR 20:2002/A1:2002)

Naslov standarda

360 /

SIST EN 55020:2003/
A1:2004

Oznaka standarda

Stran
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EN 55024:1998/
A2:2003

Amendment A2:2003 to
EN 55024:1998
(CISPR 24:1997/A2:2002)
Electromagnetic compatibility –
Product family standard for audio,
video, audio-visual and
entertainment lighting control
apparatus for professional use –
Part 1: Emission
Electromagnetic compatibility –
Product family standard for audio,
video, audio-visual and
entertainment lighting control
apparatus for professional use –
Part 2: Immunity

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

Elektromagnetna združljivost –
Standard za proizvod za aparate
za regulacijo osvetlitve avdio,
video, avdiovizualnih in
zabaviščnih naprav za
profesionalno uporabo – 1. del:
Oddajanje

Elektromagnetna združljivost –
Standard za proizvod za aparate
za regulacijo osvetlitve avdio,
video, avdiovizualnih in
zabaviščnih naprav za
profesionalno uporabo – 2. del:
Odpornost proti motnjam

SIST EN 55024:2000/
A2:2003

SIST EN 55103-1:1998

SIST EN 55103-2:1998

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

(1. 9. 1999)

(1. 9. 1999)

(1. 12. 2005)

(1. 10. 2004)

(1. 7. 2001)

1. 10. 2010

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

Št.

EN 55103-2:1996

EN 55103-1:1996

Opomba 3

EN 55024:1998/
A1:2001

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

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

SIST EN 55024:2000/
A1:2003

Opomba 3

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Information technology equipment EN 55024:1998
– Immunity characteristics – Limits
and methods of measurement
(CISPR 24:1997, modified)

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

Opomba 3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

SIST EN 55024:2000

EN 55022:2006/
A1:2007

Oznaka referenčnega
standarda

Amendment A1:2007 to
EN 55022:2006

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Dopolnilo A1:2008 k standardu
SIST EN 55022:2007

Naslov standarda

SIST EN 55022:2007/
A1:2008

Oznaka standarda
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Low-voltage switchgear and
controlgear assemblies – Part 1:
Type-tested and partially typetested assemblies
(IEC 60439-1:1999)

Sklopi nizkonapetostnih stikalnih
naprav – 1. del: Tipsko preskušeni
in delno tipsko preskušeni sklopi
(IEC 60439-1:1999)

SIST EN 60439-1:2000

Amendment A2:2001 to
EN 60669-2-1:2000
(IEC 60669-2-1:1996/A2:1999,
modified)

Switches for household and similar EN 60669-2-1:2004
fixed electrical installations – Part
2-1: Particular requirements –
Electronic switches
(IEC 60669-2-1:2002, modified)

SIST EN 60669-2-1:2001/ Dopolnilo A2:2003 k standardu
A2:2003
SIST EN 60669-2-1:2001
(IEC 60669-2-1:1996/A2:1999,
spremenjen)

SIST EN 60669-2-1:2005 Stikala za gospodinjstva in
podobne nepremične električne
inštalacije – 2-1. del: Posebne
zahteve – Elektronska stikala
(IEC 60669-2-1:2002, spremenjen)

EN 60669-2-1:2000/
A2:2001

Switches for household and similar EN 60669-2-1:2000
fixed electrical installations – Part
2-1:Particular requirements –
Electronic switches
(IEC 60669-2-1:1996; modified +
A1:1997; modified)

SIST EN 60669-2-1:2001 Stikala za gospodinjstvo in
podobne trajne električne
inštalacije – Del 2-1: Posebne
zahteve – 1. podpoglavje:
Elektronska stikala
(IEC 60669-2-1:1996; spremenjen
+ A1:1997; spremenjen)

1. 7. 2009

(1. 10. 2005)

(1. 10. 2005)

(1. 8. 2002)

3 / 15. 1. 2010

EN 60669-2-1:2000
z dopolnilom
Opomba 2.1

Opomba 3

EN 60669-2-1:1996
+ A11:1997
Opomba 2.1

EN 60439-1:1994
+ A11:1996
Opomba 2.1

(1. 6. 2002)

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

Št.

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

362 /

EN 60439-1:1999

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

Varnost strojev – Električna
oprema strojev – 31. del: Posebne
zahteve za šivalne stroje, enote in
sisteme
(IEC 60204-31:1998)

Oznaka referenčnega
standarda

SIST EN 60204-31:1999

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran
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Amendment A17:2000 to
EN 60730-1:1995
Automatic electrical controls for
household and similar use – Part
1: General requirements
(IEC 60730-1:1999, modified)

Dopolnilo A17:2001 k standardu
SIST EN 60730-1:1997

Avtomatska električna krmilja za
uporabo v gospodinjstvu in za
podobno uporabo – 1. del: Splošne
zahteve
(IEC 60730-1:1999, spremenjen)

SIST EN 60730-1:1997/
A17:2001

SIST EN 60730-1:2001

Amendment A11:1996 to
EN 60730-1:1995

Dopolnilo A11:1999 k standardu
SIST EN 60730-1:1997

SIST EN 60730-1:1997/
A11:1999

Automatic electrical controls for
household and similar use – Part
1: General requirements
(IEC 60730-1:1993, modified)

Avtomatska električna krmilja za
uporabo v gospodinjstvu in za
podobno uporabo – 1. del: Splošne
zahteve
(IEC 60730-1:1993, spremenjen)

SIST EN 60730-1:1997

EN 60730-1:2000

EN 60730-1:1995
z dopolnili

Opomba 3

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

–

EN 60669-2-3:1996
Opomba 2.1

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

–

–

(1. 10. 2002)

(1. 1. 1998)

(1. 6. 1999)

(1. 6. 1999)

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

Št.

EN 60730-1:1995/
A17:2000

EN 60730-1:1995/
A11:1996

EN 60730-1:1995

Switches for household and similar EN 60669-2-3:1997
fixed electrical installations – Part
2-3: Particular requirements –
Time-delay switches (TDS)
(IEC 669-2-3:1997)

Oznaka referenčnega
standarda

SIST EN 60669-2-3:1997 Stikala za gospodinjstvo in
podobne trajne električne
inštalacije – 2-3. del: Posebne
zahteve – Časovno zakasnilna
stikala (TDS)
(IEC 669-2-3:1997)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Switches for household and similar EN 60669-2-2:1997
fixed electrical installations – Part
2: Particular requirements –
Section 2: Electromagnetic
remote-control switches (RCS)
(IEC 669-2-2:1996)

Naslov standarda

SIST EN 60669-2-2:1997 Stikala za gospodinjstvo in
podobne trajne električne
inštalacije – 2. del: Posebne
zahteve – 2. oddelek:
Elektromagnetno daljinsko
krmiljena stikala (RCS)
(IEC 669-2-2:1996)

Oznaka standarda
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Amendment A1:2004 to
EN 60730-2-5:2002
(IEC 60730-2-5:2000/A1:2004
modified)
Amendment A11:2005 to
EN 60730-2-5:2002

SIST EN 60730-2-5:2002/ Dopolnilo A1:2005 k standardu
A1:2005
SIST EN 60730-2-5:2002
(IEC 60730-2-5:2000/A1:2004
spremenjen)

SIST EN 60730-2-5:2002/ Dopolnilo A11:2005 k standardu
A11:2005
SIST EN 60730-2-5:2002

Amendment A2:2008 to
EN 60730-1:2000
(IEC 60730-1:1999/A2:2007,
modified)
Automatic electrical controls for
household and similar use – Part
2-5: Particular requirements for
automatic electrical burner control
systems
(IEC 60730-2-5:2000; modified)

Dopolnilo A2:2009 k standardu
SIST EN 60730-1:2001
(IEC 60730-1:1999/A2:2007,
spremenjen)

SIST EN 60730-1:2001/
A2:2009

Amendment A16:2007 to
EN 60730-1:2000

SIST EN 60730-2-5:2002 Avtomatska električna krmilja za
uporabo v gospodinjstvu in za
podobno uporabo – 2. del:
Posebne zahteve za avtomatske
električne krmilne sisteme
(regulatorje) gorilnikov
(IEC 60730-2-5:2000; spremenjen)

Dopolnilo A16:2007 k standardu
SIST EN 60730-1:2001

SIST EN 60730-1:2001/
A16:2007

Amendment A1:2004 to
EN 60730-1:2000
(IEC 60730-1:1999/A1:2003,
modified)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Opomba 3

EN 60730-2-5:1995
Opomba 2.1

–

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

–

(1. 12. 2008)

(1. 12. 2008)

1. 6. 2011

1. 6. 2010

–

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

3 / 15. 1. 2010

EN 60730-2-5:2002/
A11:2005

EN 60730-2-5:2002/
A1:2004

EN 60730-2-5:2002

EN 60730-1:2000/
A2:2008

EN 60730-1:2000/
A16:2007

EN 60730-1:2000/
A1:2004

Oznaka referenčnega
standarda

Št.

Dopolnilo A1:2005 k standardu
SIST EN 60730-1:2001
(IEC 60730-1:1999/A1:2003,
spremenjen)

Naslov standarda

364 /

SIST EN 60730-1:2001/
A1:2005

Oznaka standarda

Stran
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Amendment A1:1997 to
EN 60730-2-6:1995
(IEC 60730-2-6:1991/A1:1994,
modified)
Automatic electrical controls for
household and similar use – Part
2-6: Particular requirements for
automatic electrical pressure
sensing controls including
mechanical requirements
(IEC 60730-2-6:2007)
Automatic electrical controls for
household and similar use – Part
2:Particular requirements for
timers and time switches
(IEC 60730-2-7:1990, modified)
Amendment A1:1997 to
EN 60730-2-7:1991
(IEC 60730-2-7:1990/A1:1994,
modified)

SIST EN 60730-2-6:1997 Dopolnilo A1:1998 k standardu
A1:1998
SIST EN 60730-2-6:1997
(IEC 60730-2-6:1991/A1:1994,
spremenjen)

SIST EN 60730-2-6:2009 Avtomatske električne krmilne
naprave za uporabo v
gospodinjstvu in za podobno
uporabo – 2-6. del: Posebne
zahteve za avtomatske električne,
na tlak občutljive naprave, vključno
z mehanskimi zahtevami
(IEC 60730-2-6:2007)

SIST EN 60730-2-7:1995 Avtomatska električna krmilja za
uporabo v gospodinjstvu in za
podobno uporabo – 2. del:
Posebne zahteve za časovne
releje in časovna stikala
(IEC 60730-2-7:1990, spremenjen)

SIST EN 60730-2-7:1995/ Dopolnilo A1:1998 k standardu
A1:1998
SIST EN 60730-2-7:1995
(IEC 60730-2-7:1990/A1:1994,
spremenjen)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Automatic electrical controls for
household and similar use – Part
2: Particular requirements for
automatic electrical pressure
sensing controls including
mechanical requirements
(IEC 60730-2-6:1991, modified)

Naslov standarda

SIST EN 60730-2-6:1997 Avtomatska električna krmilja za
uporabo v gospodinjstvu in za
podobno uporabo – 2. del:
Posebne zahteve za avtomatične
električne regulatorje z
zaznavanjem tlaka, vključno z
mehanskimi lastnostmi
(IEC 60730-2-6:1991, spremenjen)

Oznaka standarda

EN 60730-1:1995
z dopolnili
Opomba 2.3

–

EN 60730-2-6:1995
z dopolnilom
Opomba 2.1

(1. 1. 2004)

1. 7. 2011

–

(15. 12. 2003)

–

–

EN 60730-1:1995
z dopolnili
Opomba 2.3

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

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

EN 60730-2-7:1991/
A1:1997

EN 60730-2-7:1991

EN 60730-2-6:2008

EN 60730-2-6:1995/
A1:1997

EN 60730-2-6:1995

Oznaka referenčnega
standarda
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Automatic electrical controls for
household and similar use – Part
2-9: Particular requirements for
temperature sensing controls
(IEC 60730-2-9:2000, modified)
Amendment A1:2003 to
EN 60730-2-9:2002
(IEC 60730-2-9:2000/A1:2002,
modified)
Amendment A2:2005 to
EN 60730-2-9:2002
(IEC 60730-2-9:2000/A2:2004,
modified)

SIST EN 60730-2-9:2002 Avtomatska električna krmilja za
uporabo v gospodinjstvu in za
podobno uporabo – 2-9 del:
Posebne zahteve za temperaturne
regulatorje
(IEC 60730-2-9:2000, spremenjen)

SIST EN 60730-2-9:2002/ Dopolnilo A1:2004 k standardu
A1:2004
SIST EN 60730-2-9:2002
(IEC 60730-2-9:2000/A1:2002,
spremenjen)

SIST EN 60730-2-9:2002/ Dopolnilo A2:2005 k standardu
A2:2005
SIST EN 60730-2-9:2002
(IEC 60730-2-9:2000/A2:2004,
spremenjen)

Opomba 3

Opomba 3

EN 60730-2-9:1995
+ A1:1996
+ A2:1997
Opomba 2.1

Opomba 3

EN 60730-2-8:1995
+ A1:1997
+A2:1997
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(1. 12. 2007)

(1. 12. 2008)

(1. 12. 2008)

(1. 12. 2008)

(1. 12. 2008)

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

3 / 15. 1. 2010

EN 60730-2-9:2002/
A2:2005

EN 60730-2-9:2002/
A1:2003

EN 60730-2-9:2002

EN 60730-2-8:2000/
A1:2003

Amendment A1:2003 to
EN 60730-2-8:2002
(IEC 60730-2-8:2000/A1:2002;
modified)

Oznaka referenčnega
standarda

SIST EN 60730-2-8:2002/ Dopolnilo A1:2003 k standardu
A1:2003
SIST EN 60730-2-8:2002
(IEC 60730-2-8:2000/A1:2002;
spremenjen)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Automatic electrical controls for
EN 60730-2-8:2002
household and similar use – Part
2-8: Particular requirements for
electrically operated water valves,
including mechanical requirements
(IEC 60730-2-8:2000; modified)

Naslov standarda

366 /

SIST EN 60730-2-8:2002 Avtomatska električna krmilja za
uporabo v gospodinjstvu in za
podobno uporabo – 2-8. del:
Posebne zahteve za električne
vodne ventile, vključno z
mehanskimi lastnostmi
(IEC 60730-2-8:2000; spremenjen)

Oznaka standarda

Stran
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Avtomatske električne krmilne
naprave za uporabo v
gospodinjstvu in za podobno
uporabo – 2-11. del: Posebne
zahteve za regulatorje energije
(IEC 60730-2-11:1993)

Dopolnilo A1:1998 k standardu
SIST EN 60730-2-11:1996
(IEC 60730-2-11:1993/A1:1994,
spremenjen)

Dopolnilo A11:2005 k standardu
SIST EN 60730-2-11:1996

Avtomatska električna krmilja za
uporabo v gospodinjstvu in za
podobno uporabo – 2-13. del:
Posebne zahteve za krmilja za
zaznavanje vlažnosti
(IEC 60730-2-13:1995)

Dopolnilo A11:2005 k standardu
SIST EN 60730-2-13:1999

Avtomatska električna krmilja za
uporabo v gospodinjstvu in za
podobno uporabo – 2-14. del:
Posebne zahteve za električna
prožila (aktuatorje)
(IEC 60730-2-14:1995,
spremenjen)

SIST EN 60730-2-11:
1996/
A1:1998

SIST EN 60730-2-11:
1996/
A11:2005

SIST EN 60730-2-13:
1999

SIST EN 60730-2-13:
1999/
A11:2005

SIST EN 60730-2-14:
1998

Naslov standarda

SIST EN 60730-2-11:
1996

Oznaka standarda

Oznaka referenčnega
standarda

EN 60730-2-14:1997

EN 60730-2-13:1998/
A11:2005

EN 60730-2-13:1998

EN 60730-2-11:1993/
A11:2005

EN 60730-2-11:1993/
A1:1997

EN 60730-1:1995
z dopolnili
Opomba 2.3

Opomba 3

EN 60730-1:1995
z dopolnili
Opomba 2.3

Opomba 3

(1. 6. 2004)

(1. 2. 2009)

(1. 8. 2001)

(1. 3. 2009)

(1. 7. 2000)

–

–

EN 60730-1:1995
z dopolnili
Opomba 2.3

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

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

Automatic electrical controls for
household and similar use – Part
2-14: Particular requirements for
electric actuators
(IEC 60730-2-14:1995, modified)

Amendment A11:2005 to
EN 60730-2-13:1998

Automatic electrical controls for
household and similar use – Part
2-13: Particular requirements for
humidity sensing controls
(IEC 60730-2-13:1995)

Amendment A11:2005 to
EN 60730-2-11:1993

Amendment A1:1997 to
EN 60730-2-11:1993
(IEC 60730-2-11:1993/A1:1994,
modified)

Automatic electrical controls for
EN 60730-2-11:1993
household and similar use – part 2:
particular requirements for energy
regulators
(IEC 60730-2-11:1993)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku
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Low-voltage switchgear and
EN 60947-1:2004
controlgear – Part 1: General rules Opomba 6
(IEC 60947-1:2004)

Nizkonapetostne stikalne naprave
– 1. del: Splošna pravila
(IEC 60947-1:2004)

SIST EN 60947-1:2004

EN 60945:2002

Maritime navigation and
radiocommunication equipment
and systems – General
requirements – Methods of testing
and required test results
(IEC 60945:2002)

EN 60870-2-1:1996

EN 60730-2-18:1999

Pomorska navigacijska in
radiokomunikacijska oprema in
sistemi – Splošne zahteve –
Preskusne metode in zahtevani
rezultati preskušanj
(IEC 60945:2002)

Telecontrol equipment and
systems – Part 2: Operating
conditions – Section 1: Power
supply and electromagnetic
compatibility
(IEC 870-2-1:1995)

Automatic electrical controls for
household and similar use – Part
2: Particular requirements for
automatic electrical water and air
flow sensing controls, including
mechanical requirements
(IEC 60730-2-18:1997; modified)

EN 60730-2-14:1997/
A1:2001

Oznaka referenčnega
standarda

SIST EN 60945:2003

SIST EN 60870-2-1:1997 Oprema in sistemi daljinskega
vodenja – 2. del: Obratovalni
pogoji – 1. oddelek: Napajanje in
elektromagnetna združljivost
(IEC 870-2-1:1995)

Avtomatska električna krmilja za
uporabo v gospodinjstvu in za
podobno uporabo – 2. del:
Posebne zahteve za avtomatične
električne regulatorje z
zaznavanjem pretoka vode in
zraka, vključno z mehanskimi
lastnostmi
(IEC 60730-2-18:1997;
spremenjen)

SIST EN 60730-2-18:
2000

Amendment A1:2001 to
EN 60730-2-14:1997
(IEC 60730-2-14:1995/A1:2001,
modified)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

(1. 4. 2007)

(1. 10. 2005)

(1. 9. 1996)

(1. 4. 2002)

(1. 7. 2008)

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

3 / 15. 1. 2010

EN 60947-1:1999
+ A2:2001
Opomba 2.1

EN 60945:1997
Opomba 2.1

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

EN 60730-1:1995
z dopolnili
Opomba 2.3

Opomba 3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

Dopolnilo A1:2002 k standardu
SIST EN 60730-2-14:1998
(IEC 60730-2-14:1995/A1:2001,
spremenjen)

Naslov standarda
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SIST EN 60730-2-14:
1998/
A1:2002

Oznaka standarda

Stran
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Low-voltage switchgear and
controlgear –Part 3: Switches,
disconnectors, switchdisconnectors and fusecombination units
(IEC 60647-3:1999)

Nizkonapetostne stikalne in
krmilne naprave – 3. del: Stikala,
ločilniki, ločilna stikala in stikalni
aparati z varovalkami
(IEC 60647-3:1999)

Dopolnilo A1:2002 k standardu
SIST EN 60947-3:1998
(IEC 60647-3:1999/A1:2001)

SIST EN 60947-3:2000

SIST EN 60947-3:1998/
A1:2002
Low-voltage switchgear and
controlgear – Part 4-1: Contactors
and motor-starters –
Electromechanical contactors and
motor-starters
(IEC 60947-4-1:2000)

EN 60947-4-1:2001

EN 60947-3:1999/
A1:2001

EN 60947-3:1999

EN 60947-2:2006

–

Opomba 3

EN 60947-3:1992
+A1:1995
Opomba 2.1

EN 60947-2:2003

EN 60947-2:1996
+A1:1997
+A2:2001
Opomba 2.1

EN 60947-1:2004
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(1. 3. 2004)

(1. 1. 2002)

1. 7. 2009

(1. 6. 2006)

1. 7. 2010

–

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

Št.

SIST EN 60947-4-1:2002 Nizkonapetostne stikalne naprave
– 4-1. del: Kontaktorji in motorski
zaganjalniki –Elektromehanski
kontaktorji in motorski zaganjalniki
(IEC 60947-4-1:2000)

Low-voltage switchgear and
controlgear – Part 2: Circuitbreakers
(IEC 60947-2:2006)

Nizkonapetostne stikalne naprave
– 2. del: Odklopniki
(IEC 60947-2:2006)

SIST EN 60947-2:2006

Amendment A1:2001 to
EN 60947-3:1999
(IEC 60647-3:1999/A1:2001)

Low-voltage switchgear and
controlgear –Part 2: Circuitbreakers
(IEC 60947-2:2003)

Nizkonapetostne stikalne naprave
– 2. del: Odklopniki
(IEC 60947-2:2003)

SIST EN 60947-2:2003

EN 60947-2:2003

Low-voltage switchgear and
EN 60947-1:2007
controlgear – Part 1: General rules Opomba 6
(IEC 60947-1:2007)

Nizkonapetostne stikalne naprave
– 1. del: Splošna pravila
(IEC 60947-1:2007)

Oznaka referenčnega
standarda

SIST EN 60947-1:2007

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda
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Amendment A2:2005 to
EN 60947-4-1:2001
(IEC 60947-4-1:2000/A2:2005)
Low-voltage switchgear and
controlgear – Part 4-2: Contactors
and motor-starters – AC
semiconductor motor controllers
and starters
(IEC 60947-4-2:1999)
Amendment A1:2002 to
EN 60947-4-2:2000
(IEC 60947-4-2:1999/A1:2001)
Amendment A2:2006 to
EN 60947-4-2:2000
(IEC 60947-4-2:1999/A2:2006)
Low-voltage switchgear and
controlgear – Part 4-3: Contactors
and motor-starters – AC
semiconductor controllers and
contractors for non-motor loads
(IEC 60947-4-3:1999)
Amendment A1:2006 to
EN 60947-4-3:2000
(IEC 60947-4-3:1999/A1:2006)

SIST EN 60947-4-1:2002/ Dopolnilo A2:2006 k standardu
A2:2006
SIST EN 60947-4-1:2002
(IEC 60947-4-1:2000/A2:2005)

SIST EN 60947-4-2:2000 Nizkonapetostne stikalne naprave
– 4-2. del: Kontaktorji in motorski
zaganjalniki – Polprevodniški
krmilniki in zaganjalniki motorjev
na izmenični tok
(IEC 60947-4-2:1999)

SIST EN 60947-4-2:2000/ Dopolnilo A1:2002 k standardu
A1:2002
SIST EN 60947-4-2:2000
(IEC 60947-4-2:1999/A1:2001)

SIST EN 60947-4-2:2000/ Dopolnilo A2:2007 k standardu
A2:2007
SIST EN 60947-4-2:2000
(IEC 60947-4-2:1999/A2:2006)

SIST EN 60947-4-3:2000 Nizkonapetostne stikalne (in
krmilne) naprave – 4-3. del:
Kontaktorji in zaganjalniki motorjev
– Polprevodniški krmilniki in
kontaktorji za nemotorske
obremenitve na izmenični tok
(IEC 60947-4-3:1999)

SIST EN 60947-4-3:2000/ Dopolnilo A1:2007 k standardu
A1:2007
SIST EN 60947-4-3:2000
(IEC 60947-4-3:1999/A1:2006)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Opomba 3

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Opomba 3

Opomba 3

EN 60947-4-2:1996
+A2:1998
Opomba 2.1

Opomba 3

EN 60947-4-1:1992
z dopolnili
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1. 11. 2009

(1. 12. 2002)

1. 12. 2009

(1. 3. 2005)

(1. 12. 2002)

(1. 7. 2008)

(1. 10. 2005)

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

3 / 15. 1. 2010

EN 60947-4-3:2000/
A1:2006

EN 60947-4-3:2000

EN 60947-4-2:2000/
A2:2006

EN 60947-4-2:2000/
A1:2002

EN 60947-4-2:2000

EN 60947-4-1:2001/
A2:2005

EN 60947-4-1:2001/
A1:2002

Oznaka referenčnega
standarda

Št.

Amendment A1:2002 to
EN 60947-4-1:2001
(IEC 60947-4-1:2000/A1:2002)

Naslov standarda
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SIST EN 60947-4-1:2002/ Dopolnilo A1:2003 k standardu
A1:2003
SIST EN 60947-4-1:2002
(IEC 60947-4-1:2000/A1:2002)

Oznaka standarda

Stran
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Low-voltage switchgear and
controlgear – Part 5-2: Control
circuit devices and switching
elements – Proximity switches
(IEC 60947-5-2:1997; modified)
Amendment A2:2004 to
EN 60947-5-2:1998
(IEC 60947-5-2:1997/A2:2003)
Low-voltage switchgear and
controlgear – Part 5-2: Control
circuit devices and switching
elements – Proximity switches
Low-voltage switchgear and
controlgear – Part 5-3: Control
circuit devices and switching
elements – Requirements for
proximity devices with defined
behaviour under fault conditions
(PDF)
(IEC 60947-5-3:1999)

SIST EN 60947-5-2:2000 Nizkonapetostne stikalne naprave
– 5-2. del: Krmilne naprave in
stikalni elementi – Bližinska stikala
(IEC 60947-5-2:1997; spremenjen)

SIST EN 60947-5-2:2000/ Dopolnilo A2:2004 k standardu
A2:2004
SIST EN 60947-5-2:2000
(IEC 60947-5-2:1997/A2:2003)

SIST EN 60947-5-2:2009 Nizkonapetostne stikalne in
krmilne naprave – 5-2. del: Krmilne
naprave in stikalni elementi –
Približevalna stikala

SIST EN 60947-5-3:2000 Nizkonapetostne stikalne naprave
– 5-3. del: Krmilne naprave in
stikalni elementi – Zahteve za
bližinske naprave z določenim
ponašanjem ob okvarnih razmerah
(PDF)
(IEC 60947-5-3:1999)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Low-voltage switchgear and
controlgear – Part 5-1: Control
circuit devices and switching
elements – Electromechanical
control circuit devices
(IEC 60947-5-1:2003)

Naslov standarda

SIST EN 60947-5-1:2005 Nizkonapetostne stikalne in
krmilne naprave – 5-1. del: Krmilne
naprave in stikalni elementi –
Elektromehanske krmilne naprave
(IEC 60947-5-1:2003)

Oznaka standarda

EN 60947-5-3:1999

EN 60947-5-2:2007

EN 60947-5-2:1998/
A2:2004

EN 60947-5-2:1998

EN 60947-5-1:2004

Oznaka referenčnega
standarda

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

EN 60947-5-2:1998
z dopolnilom
Opomba 2.1

Opomba 3

EN 60947-5-2:1997
Opomba 2.1

EN 60947-5-1:1997
+ A12:1999
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(1. 5. 2002)

1. 11. 2010

(1. 2. 2007)

(1. 10. 2001)

(1. 5. 2007)

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti
Opomba 1
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Low-voltage switchgear and
controlgear – Part 5-6: Control
circuit devices and switching
elements – DC interface for
proximity sensors and switching
amplifiers (NAMUR)
(IEC 60947-5-6:1999)
Low-voltage switchgear and
controlgear – Part 5-7: Control
circuit devices and switching
elements – Requirements for
proximity devices with analogue
output
(IEC 60947-5-7:2003)
Low-voltage switchgear and
controlgear – Part 5-9: Control
circuit devices and switching
elements – Flow rate switches
(IEC 60947-5-9:2006)
Low-voltage switchgear and
controlgear – Part 6-1: Multiple
function equipment – Transfer
switching equipment
(IEC 60947-6-1:2005)

SIST EN 60947-5-6:2000 Nizkonapetostne stikalne (in
krmilne) naprave – 5-6. del:
Naprave krmilnih tokokrogov in
stikalni elementi bližinskih
zaznaval – Enosmerni vmesnik za
bližinska zaznavala in stikalne
ojačevalnike (NAMUR)
(IEC 60947-5-6:1999)

SIST EN 60947-5-7:2003 Nizkonapetostne stikalne naprave
– 5-7. del: Krmilne naprave in
stikalni elementi – Zahteve za
bližinske naprave z analognim
izhodom
(IEC 60947-5-7:2003)

SIST EN 60947-5-9:2008 Nizkonapetostne stikalne in
krmilne naprave – 5-9. del: Krmilne
naprave in stikalni elementi –
Stikala za hitrost pretoka
(IEC 60947-5-9:2006)

SIST EN 60947-6-1:2006 Nizkonapetostne stikalne naprave
– 6-1. del: Večfunkcijska oprema –
Oprema za samodejno predajanje
stikanja
(IEC 60947-6-1:2005)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

EN 60947-6-1:1991
+ A2:1997
Opomba 2.1

–

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

EN 50227:1997
Opomba 2.1

Opomba 3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

–

(1. 10. 2008)

(1. 9. 2006)

(1. 1. 2003)

(1. 3. 2008)

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

3 / 15. 1. 2010

EN 60947-6-1:2005

EN 60947-5-9:2007

EN 60947-5-7:2003

EN 60947-5-6:2000

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

Oznaka referenčnega
standarda

Št.

Amendment A1:2005 to
EN 60947-5-3:1999
(IEC 60947-5-3:1999/A1:2005)

Naslov standarda
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SIST EN 60947-5-3:2000/ Dopolnilo A1:2005 k standardu
A1:2005
SIST EN 60947-5-3:2000
(IEC 60947-5-3:1999/A1:2005)

Oznaka standarda

Stran
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Amendment A1:2006 to
EN 60947-8:2003
(IEC 60947-8:2003/A1:2006)
Arc welding equipment – Part 10:
Electromagnetic compatibility
(EMC) requirements
(IEC 60974-10:2002; modified)
Arc welding equipment – Part 10:
Electromagnetic compatibility
(EMC) requirements
(IEC 60974-10:2007)

Dopolnilo A1:2007 k standardu
SIST EN 60947-8:2003
(IEC 60947-8:2003/A1:2006)

Naprave za obločno varjenje –
10. del: Zahteve elektromagnetne
združljivosti (EMC)
(IEC 60974-10:2002; spremenjen)

Oprema za obločno varjenje –
10. del: Zahteve za
elektromagnetno združljivost
(EMC)
(IEC 60974-10:2007)

SIST EN 60947-8:2003/
A1:2007

SIST EN 60974-10:2003

SIST EN 60974-10:2008

Low-voltage switchgear and
controlgear – Part 8: Control units
for built-in thermal protection
(PTC) for rotating electrical
machines
(IEC 60947-8:2003)

Nizkonapetostne stikalne naprave
– 8. del: Krmilne enote za vgrajeno
toplotno zaščito (PTC) rotacijskih
električnih strojev
(IEC 60947-8:2003)

SIST EN 60947-8:2003

Amendment A1:2007 to
EN 60947-6-2:2003

SIST EN 60947-6-2:2003/ Dopolnilo A1:2007 k standardu
A1:2007
SIST EN 60947-6-2:2003

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Low-voltage switchgear and
controlgear – Part 6-2: Multiple
function equipment – Control and
protective switching devices (or
equipment) (CPS)
(IEC 60947-6-2:2002)

Naslov standarda

SIST EN 60947-6-2:2003 Nizkonapetostne stikalne naprave
– 6-2. del: Večfunkcijska oprema –
Krmilne in zaščitne stikalne
naprave (ali oprema) (CPS)
(IEC 60947-6-2:2002)

Oznaka standarda

EN 60974-10:2003
Opomba 2.1

EN 50199:1995
Opomba 2.1

Opomba 3

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Opomba 3

EN 60947-6-2:1993
+A1:1997
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1. 12. 2010

(1. 3. 2006)

1. 10. 2009

(1. 7. 2006)

1. 3. 2010

(1. 9. 2005)

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

Št.

EN 60974-10:2007

EN 60974-10:2003

EN 60947-8:2003/
A1:2006

EN 60947-8:2003

EN 60947-6-2:2003/
A1:2007

EN 60947-6-2:2003

Oznaka referenčnega
standarda
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Amendment A2:2005 to
EN 61000-3-3:1995
(IEC 61000-3-3:1994/A2:2005)
Electromagnetic compatibility
(EMC) – Part 3-11: Limits –
Limitation of voltage changes,
voltage fluctuations and flicker in
public low-voltage supply systems
– Equipment with rated current <=
75 A and subject to conditional
connection
(IEC 61000-3-11:2000)

SIST EN 61000-3-3:1997/ Dopolnilo A2:2006 k standardu
A2:2006
SIST EN 61000-3-3:1997
(IEC 61000-3-3:1994/A2:2005)

SIST EN 61000-3-11:
2001

EN 61000-3-11:2000

EN 61000-3-3:1995/
A2:2005

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Opomba 3

Opomba 3

EN 60555-3:1987
+ A1:1991
Opomba 2.2

EN 61000-3-2:2000
+ A2:2005
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(1. 11. 2003)

(1. 9. 2008)

(1. 5. 2004)

(1. 1. 2001)

(1. 2. 2009)

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

3 / 15. 1. 2010

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

Amendment A1:2001 to
EN 61000-3-3:1995
(IEC 61000-3-3:1994/A1:2001)

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

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

Electromagnetic compatibility
EN 61000-3-3:1995
(EMC) – Part 3-3: Limits –
Limitation of voltage changes,
voltage fluctuations and flicker in
public low-voltage supply systems,
for equipment with rated current <=
16 A per chase
(IEC 1000-3-3:1994)

EN 61000-3-2:2006

Oznaka referenčnega
standarda

SIST EN 61000-3-3:1997 Elektromagnetna združljivost
(EMC) – 3-3. del: Omejitve –
Omejitve kolebanja napetosti in
flikerja v nizkonapetostnih
napajalnih sistemih za opremo z
naznačenim tokom do vključno
16 A
(IEC 1000-3-3:1994)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Electromagnetic compatibility
(EMC) – Part 3-2: Limits – Limits
for harmonic current emissions
(equipment input current <= 16 A
per phase)
(IEC 61000-3-2:2005)

Naslov standarda

374 /

SIST EN 61000-3-2:2006 Elektromagnetna združljivost
(EMC) – 3-2. del: Mejne vrednosti
– Mejne vrednosti za oddajanje
harmonskih tokov (vhodni tok
opreme do vključno 16 A na fazo)
(IEC 61000-3-2:2005)

Oznaka standarda

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

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

EN 61000-6-1:2007

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

EN 61000-6-1:2001

EN 61000-3-12:2005

Oznaka referenčnega
standarda

SIST EN 61000-6-1:2007 Elektromagnetna združljivost
(EMC) – 6-1. del: Osnovni
standardi – Odpornost v
stanovanjskih, poslovnih in manj
zahtevnih industrijskih okoljih
(IEC 61000-6-1:2005)

Electromagnetic compatibility
(EMC) – Part 3-12: Limits – Limits
for harmonic currents produced by
equipment connected to public
low-voltage systems with input
current > 16 A and <= 75 A per
phase
(IEC 61000-3-12:2004)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Electromagnetic compatibility
(EMC) – Part 6-1: Generic
standards – Immunity for
residential, commercial and lightindustrial environments
(IEC 61000-6-1:1997)

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

Naslov standarda

SIST EN 61000-6-1:2002 Elektromagnetna združljivost
(EMC) – 6-1. del: Splošni standardi
– Odpornost proti motnjam v
stanovanjskih, poslovnih in
lahkoindustrijskih okoljih
(IEC 61000-6-1:1997)

SIST EN 61000-3-12:
2005

Oznaka standarda

EN 61000-6-2:2001
Opomba 2.1

EN 61000-6-1:2001
Opomba 2.1

EN 50082-1:1997
Opomba 2.1

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(1. 6. 2008)

1. 12. 2009

(1. 7. 2004)

(1. 2. 2008)

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti
Opomba 1
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Amendment A11:2004 to
EN 61000-6-3:2001
Electromagnetic compatibility
(EMC) – Part 6-3: Generic
standards – Emission standard for
residential, commercial and lightindustrial environments
(IEC 61000-6-3:2006)
Electromagnetic compatibility
(EMC) – Part 6-4: Generic
standards – Emission standard for
industrial environments
(IEC 61000-6-4:1997, modified)
Electromagnetic compatibility
(EMC) – Part 6-4: Generic
standards – Emission standard for
industrial environments
(IEC 61000-6-4:2006)

SIST EN 61000-6-3:2002/ Dopolnilo A11:2005 k standardu
A11:2005
SIST EN 61000-6-3:2002

SIST EN 61000-6-3:2007 Elektromagnetna združljivost
(EMC) – 6-3. del: Osnovni
standardi – Standard oddajanja
motenj v stanovanjskih, poslovnih
in manj zahtevnih industrijskih
okoljih
(IEC 61000-6-3:2006)

SIST EN 61000-6-4:2002 Elektromagnetna združljivost
(EMC) – 6-4. del: Osnovni
(generični) standardi – Standard
oddajanja motenj v industrijskih
okoljih
(IEC 61000-6-4:1997, spremenjen)

SIST EN 61000-6-4:2007 Elektromagnetna združljivost
(EMC) – 6-4. del: Osnovni
(generični) standardi – Standard
oddajanja motenj v industrijskih
okoljih
(IEC 61000-6-4:2006)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

EN 61000-6-4:2001
Opomba 2.1

EN 50081-2:1993
Opomba 2.1

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

Opomba 3

EN 50081-1:1992
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1. 12. 2009

(1. 7. 2004)

1. 12. 2009

(1. 7. 2007)

(1. 7. 2004)

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

3 / 15. 1. 2010

EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-4:2001

EN 61000-6-3:2007

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

EN 61000-6-3:2001

Oznaka referenčnega
standarda

Št.

Electromagnetic compatibility
(EMC) – Part 6-3: Generic
standards – Emission standard for
residential, commercial and lightindustrial environments
(IEC 61000-6-3:1996)

Naslov standarda

376 /

SIST EN 61000-6-3:2002 Elektromagnetna združljivost
(EMC) – 6-3. del: Splošni standardi
– Standard oddajanja motenj v
stanovanjskih, poslovnih in
lahkoindustrijskih okoljih
(IEC 61000-6-3:1996)

Oznaka standarda

Stran
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Amendment A14:1998 to
EN 61008-1:1994
Residual current operated circuitbreakers without integral
overcurrent protection for
household and similar uses
(RCCB's) – Part 1: General rules
(IEC 61008-1:1996 + A1:2002,
modified)

Electrical accessories – Residual
EN 61009-1:1994
current operated circuit-breakers
with integral overcurrent protection
for household and similar uses
(RCBO’s) – Part 1: General rules
(IEC 1009-1:1991, modified)

Dopolnilo A14:1999 k standardu
SIST EN 61008-1:1996

Odklopniki na preostali (residualni)
tok brez vgrajene nadtokovne
zaščite za gospodinjsko in
podobno rabo (RCCB's) – 1. del:
Splošna pravila
(IEC 61008-1:1996 + A1:2002,
spremenjen)

Električni pribor – Stikalo na
diferenčni tok z vgrajeno
nadtokovno zaščito za uporabo v
gospodinjstvu in za podobno
uporabo (RCBO) – 1. del: Splošna
pravila
(IEC 1009-1:1991, spremenjen)

SIST EN 61008-1:1996/
A14:1999

SIST EN 61008-1:2005

SIST EN 61009-1:1996

Amendment A2:1995 to
EN 61008-1:1994
(IEC 610008-1:1990/A2:1995)

Dopolnilo A2:1998 k standardu
SIST EN 61008-1:1996
(IEC 610008-1:1990/A2:1995)

SIST EN 61008-1:1996/
A2:1998

EN 61008-1:2004

EN 61008-1:1994/
A14:1998

EN 61008-1:1994/
A2:1995

EN 61008-1:1994

Electrical accessories – Residual
current operated circuit-breakers
without integral overcurrent
protection for household and
similar uses (RCCB’s) – Part 1:
General rules
(IEC 1008-1:1990 + A1:1992,
modified)

Električni pribor – Odklopniki na
preostali tok brez vgrajene
nadtokovne zaščite za uporabo v
gospodinjstvu in za podobno
uporabo (RCCB) – 1. del: Splošna
pravila
(IEC 1008-1:1990 + A1:1992,
spremenjen)

SIST EN 61008-1:1996

Oznaka referenčnega
standarda

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

(1. 4. 2009)

(1. 1. 2001)

–

Št.

–

EN 61008-1:1994
z dopolnili
Opomba 2.1

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

(1. 7. 2000)

–

–

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

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

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Uradni list Republike Slovenije
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Residual current operated circuitbreakers with integral overcurrent
protection for household and
similar uses (RCBO's) – Part 1:
General rules
(IEC 61009-1:1996 + Corr. 2003 +
A1:2002, modified)
Programmable controllers – Part 2: EN 61131-2:2003
Equipment requirements and tests
(IEC 61131-2:2003)
Programmable controllers – Part 2: EN 61131-2:2007
Equipment requirements and tests
(IEC 61131-2:2007)
Low voltage power supplies, d.c.
output – Part 3: Electromagnetic
compatibility (EMC)
(IEC 61204-3:2000)

Odklopniki na preostali (residualni)
tok z vgrajeno nadtokovno zaščito
za gospodinjsko in podobno rabo
(RCBO's) – 1. del: Splošna pravila
(IEC 61009-1:1996 + Pop. 2003 +
A1:2002, spremenjen)

Programirljivi krmilniki – 2. del:
Zahteve za opremo in preskuse
(IEC 61131-2:2003)

Programirljivi krmilniki – 2. del:
Zahteve za opremo in preskusi
(IEC 61131-2:2007)

Nizkonapetostni napajalniki,
enosmerni izhod – 3. del:
Elektromagnetna združljivost
(EMC)
(IEC 61204-3:2000)

SIST EN 61009-1:2005

SIST EN 61131-2:2004

SIST EN 61131-2:2007

SIST EN 61204-3:2002

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

EN 61131-2:2003
Opomba 2.1

EN 61131-2:1994
+A11:1996
+A12:2000
Opomba 2.1

EN 61009-1:1994
z dopolnili
Opomba 2.1

Opomba 3

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(1. 11. 2003)

1. 8. 2010

(1. 5. 2006)

(1. 4. 2009)

(1. 1. 2001)

(1. 7. 2000)

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

3 / 15. 1. 2010

EN 61204-3:2000

EN 61009-1:2004

EN 61009-1:1994/
A14:1998

Amendment A14:1998 to
EN 61009-1:1994

Dopolnilo A14:1999 k standardu
SIST EN 61009-1:1996

EN 61009-1:1994/
A1:1995

Oznaka referenčnega
standarda

SIST EN 61009-1:1996/
A14:1999

Amendment A1:1995 to
EN 61009-1:1994
(IEC 61009-1:1991/A1:1995)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Dopolnilo A1:1998 k standardu
SIST EN 61009-1:1996
(IEC 61009-1:1991/A1:1995)

Naslov standarda

378 /

SIST EN 61009-1:1996/
A1:1998

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Amendment A3:2003 to
EN 61326:1997
Electrical equipment for
measurement, control and
laboratory use – EMC
requirements – Part 1: General
requirements
(IEC 61326-1:2005)

Dopolnilo A2:2002 k standardu
SIST EN 61326:1998
(IEC 61326:1997/A2:2000)

Dopolnilo A3:2004 k standardu
SIST EN 61326:1998

Električna oprema za merjenje,
kontrolo in laboratorijsko uporabo
– Zahteve za elektromagnetno
združljivost (EMC) – 1. del:
Splošne zahteve
(IEC 61326-1:2005)

SIST EN 61326:1998/
A2:2002

SIST EN 61326:1998/
A3:2004

SIST EN 61326-1:2007

Amendment A2:2001 to
EN 61326:1997
(IEC 61326:1997/A2:2000)

Amendment A1:1998 to
EN 61326:1997
(IEC 61326 -1:1997/A1:1998)

Dopolnilo A1:1998 k standardu
SIST EN 61326:1998
(IEC 61326 -1:1997/A1:1998)

SIST EN 61326:1998/
A1:1998

Electrical equipment for
measurement, control and
laboratory use – EMC
requirements
(IEC 61326:1997)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Električna oprema za meritve,
kontrolo in laboratorijsko uporabo
– Zahteve za EMC
(IEC 61326:1997)

Naslov standarda

SIST EN 61326:1998

Oznaka standarda

EN 61326-1:2006

EN 61326:1997/
A3:2003

EN 61326:1997/
A2:2001

EN 61326:1997/
A1:1998

EN 61326:1997

Oznaka referenčnega
standarda

EN 61326:1997
z dopolnili
Opomba 2.3

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(1. 2. 2009)

(1. 10. 2006)

(1. 4. 2004)

(1. 7. 2001)

(1. 7. 2001)

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

Uradni list Republike Slovenije
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Electrical equipment for
EN 61326-2-2:2006
measurement, control and
laboratory use – EMC
requirements – Part 2-2: Particular
requirements – Test
configurations, operational
conditions and performance
criteria for portable test, measuring
and monitoring equipment used in
low-voltage distribution systems
(IEC 61326-2-2:2005)

Oznaka referenčnega
standarda

SIST EN 61326-2-2:2007 Električna oprema za merjenje,
kontrolo in laboratorijsko uporabo
– Zahteve za elektromagnetno
združljivost (EMC) – 2-2. del:
Posebne zahteve – Preskusne
konfiguracije, obratovalni pogoji in
merila za lastnosti prenosne
preskušalne, merilne in monitoring
opreme, ki se uporablja v
nizkonapetostnih razdeljevalnih
sistemih
(IEC 61326-2-2:2005)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

EN 61326:1997
z dopolnili
Opomba 2.3

EN 61326:1997
z dopolnili
Opomba 2.3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(1. 2. 2009)

(1. 2. 2009)

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

Št.

Electrical equipment for
EN 61326-2-1:2006
measurement, control and
laboratory use – EMC
requirements – Part 2-1: Particular
requirements – Test
configurations, operational
conditions and performance
criteria for sensitive test and
measurement equipment for EMC
unprotected applications
(IEC 61326-2-1:2005)

Naslov standarda

380 /

SIST EN 61326-2-1:2007 Električna oprema za merjenje,
kontrolo in laboratorijsko uporabo
– Zahteve za elektromagnetno
združljivost (EMC) – 2-1. del:
Posebne zahteve – Preskusne
konfiguracije, obratovalni pogoji in
merila za lastnosti občutljive
preskušalne in merilne opreme za
aplikacije v razmerah brez zaščite
proti elektromagnetnim motnjam
EMC
(IEC 61326-2-1:2005)

Oznaka standarda

Stran
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Electrical equipment for
EN 61326-2-4:2006
measurement, control and
laboratory use – EMC
requirements – Part 2-4: Particular
requirements – Test
configurations, operational
conditions and performance
criteria for insulation monitoring
devices according to IEC 61557-8
and for equipment for insulation
fault location according to IEC
61557-9
(IEC 61326-2-4:2006)

Oznaka referenčnega
standarda

SIST EN 61326-2-4:2007 Električna oprema za merjenje,
nadzor in laboratorijsko uporabo –
Zahteve za elektromagnetno
združljivost – 2-4. del: Posebne
zahteve – Konfiguracije za
preskus, pogoji obratovanja in
kriteriji za lastnosti naprav za
stalno preverjanje izolacije po IEC
61557-8 in opreme za ugotavljanje
mesta okvare izolacije po IEC
61557-9
(IEC 61326-2-4:2006)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Electrical equipment for
EN 61326-2-3:2006
measurement, control and
laboratory use - EMC requirements
– Part 2-3: Particular requirements
– Test configuration, operational
conditions and performance
criteria for transducers with
integrated or remote signal
conditioning
(IEC 61326-2-3:2006)

Naslov standarda

SIST EN 61326-2-3:2007 Električna oprema za merjenje,
kontrolo in laboratorijsko uporabo
– Zahteve za elektromagnetno
združljivost (EMC) – 2-3. del:
Posebne zahteve – Preskusna
konfiguracija, obratovalni pogoji in
merila za lastnosti pretvornikov z
vgrajenim ali daljinskim
kondicioniranjem signalov
(IEC 61326-2-3:2006)

Oznaka standarda

EN 61326:1997
z dopolnili
Opomba 2.3

EN 61326:1997
z dopolnili
Opomba 2.3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1. 11. 2009

1. 8. 2009

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

Oznaka referenčnega
standarda

Amendment A2:2006 to
EN 61543:1995
(IEC 61543:1995/A2:2005)
Equipment for general lighting
purposes – EMC immunity
requirements
(IEC 1547:1995)

Dopolnilo A12:2006 k standardu
SIST EN 61543:1998

Dopolnilo A2:2006 k standardu
SIST EN 61543:1998
(IEC 61543:1995/A2:2005)

Oprema za splošno razsvetljavo –
Zahteve glede elektromagnetne
odpornosti (imunosti)
(IEC 1547:1995)

SIST EN 61543:1998/
A12:2006

SIST EN 61543:1998/
A2:2006

SIST EN 61547:1996

Amendment A12:2005 to
EN 61543:1995

Amendment A11:2003 to
EN 61543:1995

Dopolnilo A11:2004 k standardu
SIST EN 61543:1998

SIST EN 61543:1998/
A11:2004

Residual current-operated
protective devices (RCDs) for
household and similar use –
Electromagnetic compatibility
(IEC 61543:1995)

Zaščitne naprave na diferenčni tok
(RCD) za uporabo v gospodinjstvu
in za podobno uporabo –
Elektromagnetna združljivost
(IEC 61543:1995)

SIST EN 61543:1998

EN 61547:1995

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

(1. 7. 1996)

(1. 12. 2008)

(1. 3. 2008)

(1. 3. 2007)

(4. 7. 1998)

1. 9. 2009

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

3 / 15. 1. 2010

EN 61543:1995/
A2:2006

EN 61543:1995/
A12:2005

EN 61543:1995/
A11:2003

EN 61543:1995

EN 61326:1997
z dopolnili
Opomba 2.3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

Electrical equipment for
EN 61326-2-5:2006
measurement, control and
laboratory use – EMC
requirements – Part 2-5: Particular
requirements – Test
configurations, operational
conditions and performance
criteria for field devices with
interfaces according to IEC 617841, CP 3/2
(IEC 61326-2-5:2006)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

382 /

SIST EN 61326-2-5:2007 Električna oprema za merjenje,
krmiljenje in laboratorijsko uporabo
– Zahteve za elektromagnetno
združljivost (EMC) – 2-5. del:
Posebne zahteve – Preskusne
konfiguracije, obratovalni pogoji in
merila za lastnosti terenskih
naprav z vmesnikom po IEC
61784-1, CP 3/2
(IEC 61326-2-5:2006)

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Specified time relays for industrial
use – Part 1: Requirements and
tests
(IEC 61812-1:1996)

Določeni časovni releji za
industrijsko uporabo – 1. del:
Zahteve in preskusi
(IEC 61812-1:1996)

Dopolnilo A11:2000 k standardu
SIST EN 61812-1:1999

SIST EN 61812-1:1999

SIST EN 61812-1:1999/
A11:2000

EN 61812-1:1996/
A11:1999

EN 61812-1:1996

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

–

(1. 1. 2002)

–

(1. 10. 2007)

–

–

EN 61800-3:1996
+ A11:2000
Opomba 2.1

(1. 11. 2003)

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

Opomba 3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

Amendment A11:1999 to
EN 61812-1:1996

Adjustable speed electrical power
drive systems – Part 3: EMC
requirements and specific test
methods
(IEC 61800-3:2004)

Električni pogonski sistemi z
nastavljivo hitrostjo – 3. del:
Zahteve za elektromagnetno
združljivost in posebne preskusne
metode
(IEC 61800-3:2004)

SIST EN 61800-3:2005

EN 61800-3:2004

Electrical safety in low voltage
EN 61557-12:2008
distribution systems up to 1 000 V
a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment
for testing, measuring or
monitoring of protective measures
– Part 12: Performance measuring
and monitoring devices (PMD)
(IEC 61557-12:2007)

Električna varnost v
nizkonapetostnih razdelilnih
sistemih izmenične napetosti do
1 kV in enosmerne napetosti do
1,5 kV – Oprema za preskušanje,
merjenje ali nadzorovanje zaščitnih
ukrepov – 12. del: Naprave za
merjenje in nadzorovanje
lastnosti/parametrov električnih
omrežij
(IEC 61557-12:2007)

SIST EN 61557-12:2008

EN 61547:1995/
A1:2000

Oznaka referenčnega
standarda

Amendment A1:2000 to
EN 61547:1995
(IEC 61547:1995/A1:2000)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Dopolnilo A1:2002 k standardu
SIST EN 61547:1996
(IEC 61547:1995/A1:2000)

Naslov standarda

SIST EN 61547:1996/
A1:2002

Oznaka standarda
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Low-voltage switchgear and
EN 62026-1:2007
controlgear – Controller-device
interfaces (CDIs) – Part 1: General
rules
(IEC 62026-1:2007)
Uninterruptible power systems
(UPS) – Part 2: Electromagnetic
compatibility (EMC) requirements
(IEC 62040-2:2005)

Electricity metering equipment
EN 62052-11:2003
(AC) – General requirements, tests Opomba 9
and test conditions – Part 11:
Metering equipment
(IEC 62052-11:2003)

Nizkonapetostne stikalne in
krmilne naprave – Vmesniki
krmilnikov (CDIs) – 1. del: Splošna
pravila
(IEC 62026-1:2007)

Sistemi z neprekinjanim
napajanjem – 2. del: Zahteve za
elektromagnetno združljivost
(EMC)
(IEC 62040-2:2005)

Oprema za merjenje električne
energije (izmenični tok) – Splošne
zahteve, preskusi in preskuševalni
pogoji – 11 del. Merilna oprema
(IEC 62052-11:2003)

SIST EN 62026-1:2007

SIST EN 62040-2:2006

SIST EN 62052-11:2004

EN 62040-2:2006

EN 62020:1998/
A1:2005

Amendment A1:2005 to
EN 62020:1998
(IEC 62020:1998/A1:2003,
modified)

Dopolnilo A1:2006 k standardu
SIST EN 62020:2000
(IEC 62020:1998/A1:2003,
spremenjen)

SIST EN 62020:2000/
A1:2006

Oznaka referenčnega
standarda

Electrical accessories – Residual
EN 62020:1998
current monitors for household and
similar uses (RCMs)
(IEC 62020:1998)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

EN 50091-2:1995
Opomba 2.1

Ustrezni splošni
standard

(1. 3. 2006)

(1. 10. 2008)

1. 9. 2010

(1. 3. 2008)

–

–

Ustrezni splošni
standard
Opomba 2.3

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

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

Električni pribor – Monitorji
preostalega (diferenčnega) toka za
gospodinjsko in podobno uporabo
(IEC 62020:1998)

Naslov standarda

384 /

SIST EN 62020:2000

Oznaka standarda
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Electricity metering equipment
(a.c.) – Particular requirements –
Part 21: Static meters for active
energy (classes 1 and 2)
(IEC 62053-21:2003)
Electricity metering equipment
(a.c.) – Particular requirements –
Part 22: Static meters for active
energy (classes 0,2 S and 0,5 S)
(IEC 62053- 22:2003)
Electricity metering equipment
(a.c.) – Particular requirements –
Part 23: Static meters for reactive
energy (classes 2 and 3)
(IEC 62053-23:2003)

Oprema za merjenje električne
energije (izmenični tok) –
Posebne zahteve – 21. del:
Statični števci delovne energije
(razreda 1 in 2)
(IEC 62053-21:2003)

Oprema za merjenje električne
energije (izmenični tok) – Posebne
zahteve – 22. del: Statični števci
delovne energije (razreda 0,2 in
0,5S)
(IEC 62053- 22:2003)

Oprema za merjenje električne
energije (izmenični tok) – Posebne
zahteve – 23. del: Statični števci
jalove energije (razreda 2 in 3)
(IEC 62053-23:2003)

SIST EN 62053-21:2004

SIST EN 62053-22:2004

SIST EN 62053-23:2004

EN 61268:1996
Opomba 2.1

EN 60687:1992
Opomba 2.1

EN 61036:1996
+ A1:2000
Opomba 2.1

EN 60521:1995
Opomba 2.1

EN 61037:1992
+ A1:1996
+ A2:1998
+ EN 61038:1992
+ A1:1996
+ A2:1998
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(1. 3. 2006)

(1. 3. 2006)

(1. 3. 2006)

(1. 3. 2006)

(1. 7. 2007)

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

Št.

EN 62053-23:2003

EN 62053-22:2003

EN 62053-21:2003

Electricity metering equipment
EN 62053-11:2003
(a.c.) – Particular requirements –
Part 11: Electromechanical meters
for active energy (classes 0,5, 1
and 2)
(IEC 62053-11:2003)

Oprema za merjenje električne
energije (izmenični tok) – Posebne
zahteve – 11. del: Elektromehanski
števci delovne energije (razredi
0,5, 1, 2)
(IEC 62053-11:2003)

SIST EN 62053-11:2004

Oznaka referenčnega
standarda

Electricity metering equipment
EN 62052-21:2004
(a.c.) – General requirements,
Opomba 11
tests and test conditions – Part 21:
Tariff and load control equipment
(IEC 62052-21:2004)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Oprema za merjenje električne
energije (a.c./izmenični tok) –
Splošne zahteve, preskusi in
pogoji preskušanja – 21. del:
Oprema za krmiljenje tarif in
bremen
(IEC 62052-21:2004)

Naslov standarda

SIST EN 62052-21:2005

Oznaka standarda
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Electricity metering (a.c.) – Tariff
and load control – Part 21:
Particular requirements for time
switches
(IEC 62054-21:2004)
Resistance welding equipment –
Part 2: Electromagnetic
compatibility (EMC) requirements
(IEC 62135-2:2007)
Static transfer systems (STS) –
Part 2: Electromagnetic
compatibility (EMC) requirements
(IEC 62310-2:2006, modified)

Continuous handling equipment
EN 617:2001
and systems – Safety and EMC
requirements for the equipment for
the storage of bulk materials in
silos, bunkers, bins and hoppers

Merjenje električne energije
(a.c./izmenični tok) – Krmiljenje
tarif in bremen – 21. del: Posebne
zahteve za časovna stikala
(IEC 62054-21:2004)

Oprema za uporovno varjenje –
2. del: Zahteve za
elektromagnetno združljivost
(EMC)
(IEC 62135-2:2007)

Statični prenosni sistemi (STS) –
2. del: Zahteve za
elektromagnetno združljivost
(EMC)
(IEC 62310-2:2006, spremenjen)

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

SIST EN 62054-21:2005

SIST EN 62135-2:2008

SIST EN 62310-2:2008

SIST EN 617:2002

EN 62310-2:2007

EN 62135-2:2008

EN 62054-21:2004

1. 9. 2009

1. 2. 2011

(1. 7. 2007)

–

3 / 15. 1. 2010

–

Ustrezni splošni
standard

EN 50240:2004
Opomba 2.1

EN 61038:1992
+ A1:1996
+ A2:1998
Opomba 2.1

(1. 7. 2007)

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

Št.

EN 61037:1992
+ A1:1996
+ A2:1998
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

386 /

EN 62054-11:2004

Electricity metering (a.c.) – Tariff
and load control – Part 11:
Particular requirements for
electronic ripple control receivers
(IEC 62054-11:2004)

Merjenje električne energije
(a.c./izmenični tok) – Krmiljenje
tarif in bremen – 11. del: Posebne
zahteve za elektronske tonsko
frekvenčne omrežne sprejemnike
(IEC 62054-11:2004)

SIST EN 62054-11:2005

Oznaka referenčnega
standarda

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda
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EN 12015:2004

EN 12015:1998

(30. 6 .2006)

–

–

Št.

Electromagnetic compatibility –
Product family standard for lifts,
escalators and moving walks –
Emission

Elektromagnetna združljivost –
Standard skupine izdelkov za
dvigala, tekoče stopnice in steze –
Oddajanje motenj

SIST EN 12015:2005

–

EN 1155:1997

Stavbno okovje – Električne
Building hardware – Electrically
naprave za nadzor zapiranja vrat – powered hold-open devices for
Zahteve in preskusne metode
swing doors – Requirements and
test methods

SIST EN 1155:2000

–

EN 620:2002

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

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

SIST EN 620:2003

–

–

EN 619:2002

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

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

–

–

EN 618:2002

SIST EN 619:2003

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

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Oznaka referenčnega
standarda

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

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

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

Naslov standarda

SIST EN 618:2003

Oznaka standarda
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Construction machinery –
Electromagnetic compatibility of
machines with internal electrical
power supply
Safety of machinery – Equipment
for power driven parking of motor
vehicles – Safety and EMC
requirements for design,
manufacturing, erection and
commissioning stages

Gradbeni stroji – Elektromagnetna
združljivost strojev z notranjim
električnim napajanjem

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

SIST EN 13309:2000

SIST EN 14010:2004

Agricultural and forestry machinery EN ISO 14982:1998
– Electromagnetic compatibility –
Test methods and acceptance
criteria
(ISO 14982:1998)

EN 14010:2003

EN 13309:2000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

28. 12. 2009

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

3 / 15. 1. 2010

SIST EN ISO 14982:1999 Kmetijski in gozdarski stroji –
Elektromagnetna združljivost –
Metode preskušanja in merila
sprejemljivosti
(ISO 14982:1998)

Industrial, commercial and garage
doors and gates – Product
standard – Part 1: Products
without fire resistance or smoke
control characteristics

Vrata v industrijske in javne
prostore ter garažna vrata –
Standard za proizvod – 1. del:
Proizvodi brez določenih lastnosti
požarne odpornosti in dimotesnosti

SIST EN 13241-1:2003

EN 13241-1:2003

Industrial trucks – Electromagnetic EN 12895:2000
compatibility

Vozila za talni transport –
Elektromagnetna združljivost

SIST EN 12895:2002

Oznaka
nadomeščenega
standarda

EN 12016:2004+A1:2008 EN 12016:2004

Oznaka referenčnega
standarda

Electromagnetic compatibility –
Product family standard for lifts,
escalators and moving walks –
Immunity

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

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

Naslov standarda
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SIST EN 12016:2005
+A1:2008

Oznaka standarda
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Electromagnetic compatibility and
radio spectrum matters (ERM) –
Telecommunication network
equipment – Electromagnetic
compatibility (EMC) requirements

Elektromagnetna združljivost
(EMC) in zadeve v zvezi z
radijskim spektrom (ERM) –
Oprema za telekomunikacijska
omrežja – Zahteve za
elektromagnetno združljivost
(EMC)

Elektromagnetna združljivost
(EMC) in zadeve v zvezi z
radijskim spektrom (ERM) –
Oprema za telekomunikacijska
omrežja – Zahteve za
elektromagnetno združljivost
(EMC)

Elektromagnetna združljivost
(EMC) in zadeve v zvezi z
radijskim spektrom (ERM) –
Oprema za telekomunikacijska
omrežja – Zahteve za
elektromagnetno združljivost
(EMC)

SIST EN 300 386:2002

SIST EN 300 386
V1.3.2:2004

SIST EN 300 386
V1.3.3.:2006

Electromagnetic compatibility and
radio spectrum matters (ERM) –
Telecommunication network
equipment – Electromagnetic
compatibility (EMC) requirements

Electromagnetic compatibility and
radio spectrum matters (ERM) –
Telecommunication network
equipment – Electromagnetic
compatibility (EMC) requirements

Electromagnetic compatibility and
radio spectrum matters (ERM) –
Telecommunication network
equipment – Electromagnetic
compatibility (EMC)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Elektromagnetna združljivost
(EMC) in zadeve v zvezi z
radijskim spektrom (ERM) –
Oprema za telekomunikacijska
omrežja – Zahteve za
elektromagnetno združljivost
(EMC)

Naslov standarda

SIST EN 300 386:2001

Oznaka standarda

EN 300 386 V.1.3.3

EN 300 386 V.1.3.2

EN 300 386 V.1.3.1

EN 300 386
V.1.2.1

Oznaka referenčnega
standarda

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

EN 300 386-2
V.1.1.3

EN 300 386-2
V.1.1.3

EN 300 386-2
V.1.1.3

(31. 8. 2007)

(31. 8. 2007)

(31. 8. 2007)

EN 300 386-2 V1.1.3 (31. 8. 2007)

Oznaka
nadomeščenega
standarda
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EN 300 386 V1.4.1

Oznaka referenčnega
standarda

EN 300 386 V1.3.3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

31. 7. 2011

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

Opomba 13: Če standard EN 62026-1:2007 nima tudi drugega dela, ne ustvarja domneve o skladnosti.

Opomba 11: Standard EN 62052-21:2004 ne ustvarja domneve o skladnosti brez dela serije EN 62054.

Opomba 9: Če standard EN 62052-11:2003 nima tudi drugega dela, ne ustvarja domneve o skladnosti.

Opomba 8: Standarda EN 55012:2003 in EN 55012:2008 ustvarjata domnevo o skladnosti s pravilnikom za tista vozila, čolne ter naprave, ki jih poganja motor z notranjim
izgorevanjem, in ki niso predmet direktiv 95/54/ES, 97/24/ES, 2000/2/ES ali pravilnika.

3 / 15. 1. 2010

Opomba 6: Če standard EN 60947-1:2007 nima tudi drugega dela, ne ustvarja domneve o skladnosti. Če standard EN 60947-1:2004 nima tudi drugega dela, ne ustvarja
domneve o skladnosti.

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

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

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

Opomba 2.1: Področje uporabe novega (ali dopolnjenega) standarda ostaja nespremenjeno (enako kot pri nadomeščenem standardu). Z datumom, navedenim v šestem
stolpcu, preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami Pravilnika o elektromagnetni združljivosti (Uradni list RS, št. 132/06), (v nadaljnjem besedilu: pravilnik)
na osnovi nadomeščenega standarda.

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

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Telecommunication network
equipment – ElectroMagnetic
Compatibility (EMC) requirements

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Oprema za
telekomunikacijsko omrežje –
Zahteve za elektromagnetno
združljivost (EMC)

Naslov standarda
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SIST EN 300 386
V1.4.1:2008

Oznaka standarda
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
125.

Sklep o razveljavitvi Sklepa o ustanovitvi
javnega gospodarskega zavoda za obvezne
rezerve nafte in njenih derivatov

Na podlagi 15. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o blagovnih rezervah (ZBR‑C) (Uradni list RS, št. 86/09)
je Upravni odbor Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve na 4. redni seji dne 17. decembra 2009 sprejel

SKLEP
o razveljavitvi Sklepa o ustanovitvi javnega
gospodarskega zavoda za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov
1. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov (Uradni list RS, št. 98/99).
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010.
Št. 2843-09
Ljubljana, dne 17. decembra 2009
EVA 2009-2111-0287
Upravni odbor
Zavoda Republike Slovenije
za blagovne rezerve
mag. Andrej Pagon l.r.
Predsednik

126.

Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote
iz distribucijskega omrežja toplotne energije
v Občini Hrastnik

Na podlagi petega odstavka 70. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 70/08), 22. člena Akta o določitvi metodologije za določitev
splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega
omrežja (Uradni list RS, št. 74/05) in po predhodnem soglasju
Občinskega sveta Občine Hrastnik, sklep št. 014‑8/2009 z dne
18. 12. 2009, je družba Petrol Energetika, d.o.o. sprejela

SPLOŠNE POGOJE
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega
omrežja toplotne energije v Občini Hrastnik
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote (v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji) na območju Občine Hrastnik se
urejajo razmerja med dobaviteljem in odjemalcem toplote na
vseh področjih medsebojnega sodelovanja. S Splošnimi pogoji
se opredeljujejo pogoji oskrbe s toploto ter pravice, obveznosti
in odgovornosti dobavitelja ter odjemalca toplote.
2. člen
Distributer in dobavitelj toplote je družba Petrol Energetika, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: distributer), ki ji je podeljena
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izključna pravica za dobavo in distribucijo toplote na območju
Občine Hrastnik.
Odjemalec toplote po teh pogojih je vsaka fizična in pravna oseba, ki na odjemnem mestu prevzema toploto in jo preko
svojih toplotnih naprav koristi za ogrevanje prostorov, ogrevanje sanitarne vode ali za druge namene (v nadaljnjem besedilu:
odjemalec). Odjemalec je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih
oseb, ki so priključeni na skupno odjemno mesto.
3. člen
V teh Splošnih pogojih so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 70/08) in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi, poleg teh pa imajo uporabljeni pojmi
naslednji pomen:
– distribucija toplote: je izbirna lokalna gospodarska
javna služba, ki obsega tako dejavnosti dobave toplote ali
hladu iz omrežij za distribucijo, kot tudi dejavnosti sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja;
– distribucijsko omrežje: je omrežje za prenos tople
vode, vroče vode, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda
oziroma do odjemnega mesta;
– distributer toplote: je izvajalec dejavnosti distribucije
toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote
ali hladu, kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja;
– glavni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje več kot eno
stavbo;
– hišna postaja: je del toplotne postaje, namenjen prenosu toplote od priključne postaje na interne toplotne naprave
odjemalca toplote;
– interne toplotne naprave: so instalacije, ki zagotavljajo
ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priključene so
na hišno postajo in se uporabljajo za različne vrste ogrevanja: radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplo‑zračno
ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo
sanitarne tople vode idr.;
– merilna naprava je:
• merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki meri
dobavljeno toploto neposredno, in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote odjemalcem toplote;
• vodomer na merilnem mestu, ki meri toploto posredno
z merjenjem porabe količine vode za sanitarno toplo vodo, in
na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje
dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;
– obračunska moč: je zakupljena in nastavljena moč na
toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje, določene s projektno
dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob
nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote;
– odjemno mesto: je točka v toplotni postaji, kjer distributer toplote pod pogoji za dobavo in odjem toplote omogoča
priključitev na distribucijsko omrežje, in kjer odjemalec toplote
prevzema dobavljeno energijo;
– odjemalec toplote: je vsaka fizična ali pravna oseba,
kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe dobavlja
toplo vodo ali vročo vodo po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so
priključene na skupno odjemno mesto;
– priključna moč: je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplote, določena s projektno dokumentacijo,
v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnimi
zahtevami distributerja toplote o priključitvi na distribucijsko
omrežje;
– priključna postaja: je del toplotne postaje, kjer odjemalec toplote prevzame pogodbeno količino toplote. Na eno
priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj;
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– priključni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno stavbo, in poteka od priključnega odcepa na glavnem vodu
do toplotne postaje;
– razdelilnik stroškov: dobavljene toplote je pisni dogovor med odjemalci toplote, ki omogoča porazdelitev stroškov
toplote, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v
skupni priključni postaji za več odjemalcev toplote. Odjemalci
toplote z razdelilnikom določijo deleže stroškov za toploto,
dobavljeno na skupno odjemno mesto, vsota deležev mora
znašati 100%;
– toplotna postaja: je vezni člen med toplotnim omrežjem (vključno s priključnim vodom) in internimi toplotnimi napravami odjemalca toplote. Sestavljena je iz priključne in hišne
postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v
interne toplotne naprave.
2. NAPRAVE DISTRIBUTERJA TOPLOTE
4. člen
Kolikor se distributer in odjemalec ne dogovorita drugače,
so naprave distributerja toplote:
– proizvodni viri, ki spreminjajo primarno energijo goriv v
toplotno energijo,
– črpališča, ki omogočajo pretok toplotnega medija po
omrežju,
– primarno vročevodno omrežje do toplotne postaje,
– sekundarno toplovodno omrežje do odjemnih mest.
3. TOPLOTNE NAPRAVE ODJEMALCA TOPLOTE
5. člen
V kolikor se dobavitelj in odjemalec ne dogovorita drugače,
so odjemalčeve vse toplotne naprave od priključne postaje dalje.
Projektiranje, izgradnja in montaža toplotnih naprav odjemalca je obveznost odjemalca.
Distributer vrši nadzor nad projekti in gradnjo ter montažo
toplotnih naprav odjemalca.
6. člen
Dolžnosti distributerja so:
– obveščanje odjemalcev o zmanjšanju obsega dobave
in omejitvi ali prekinitvi dobave toplote,
– organizirati 24‑urno dežurno službo,
– redno vzdrževanje omrežja do odjemnega mesta.
Dolžnosti odjemalca toplote so:
– obveščanje distributerja o vseh napakah na omrežju,
– da zaradi opravljanja dejavnosti distributerja dovolijo
distributerju (in z distributerjeve strani pooblaščenim osebam),
da opravijo popravila in vzdrževalna dela na omrežju, ki poteka
na zemljišču ali v prostorih odjemalca,
– odprava napak in pomanjkljivosti na toplovodnih napravah in napeljavah, ki so njegova last,
– zagotovitev ustreznega prostora za postavitev obstoječe
in bodoče priključne in hišne postaje ter neoviranega dostopa
distributerjevim delavcem do teh prostorov,
– upoštevanje navodil distributerja v primeru omejitve
porabe,
– zagotavljanje ustrezne in overjene merilne naprave,
skladno s predpisi o meroslovnih zahtevah.
Odjemalec je odgovoren za svoje naprave in je dolžan poveriti vzdrževalne in konstrukcijske posege podjetjem, ki takšna
dela lahko opravljajo v skladu z veljavnimi predpisi.
4. VZDRŽEVANJE TOPLOTNIH NAPRAV
7. člen
Distributer in odjemalec se v okviru pogodbe dogovorita o:
1. lastništvu toplotnih naprav,
2. točki razdelitve stroškov obratovanja in vzdrževanja,
3. točki razdelitve rizika in odgovornosti.
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8. člen
Redne preglede merilnih naprav v zakonitem roku in
zamenjavo dotrajanih merilnih naprav opravlja distributer
skladno z veljavno zakonodajo in na podlagi naročila odjemalca.
9. člen
Distributer in odjemalec imata pravico kontrolirati natančnost merilnih naprav. V kolikor se izkaže, da naprava za
merjenje porabe toplote ne ustreza predpisanim zahtevam,
plača stroške pregleda oziroma kontrolnih meritev odjemalec, v nasprotnem primeru pa stranka, ki je takšno kontrolo
zahtevala.
5. IZDAJANJE SOGLASIJ
10. člen
Soglasja so pisni dokumenti, ki jih distributer izdaja na
osnovi zakona o urejanju prostora, zakona o graditvi objektov in energetskega zakona.
11. člen
Distributer izdaja soglasja v skladu s pogoji, listinami
za izdajo posamezne vrste soglasja in v rokih na podlagi področnih zakonov, podzakonskih predpisov, predpisov lokalne
skupnosti, internimi akti distributerja in pravil stroke.
12. člen
Zoper odločbo o zavrnitvi posameznega soglasja je
dopustna pritožba na podlagi določil področne zakonodaje.
Posamezno soglasje, v kolikor ni drugače določeno,
velja eno leto od dneva izdaje.
13. člen
Izdano soglasje predstavlja distributerjevo obvezo za
dobavo toplotne energije, vendar šele, ko je investitor izpolnil vse pogoje soglasja, ko je izvršen pregled izvedenih del
in sklenjena pogodba o dobavi toplotne energije.
14. člen
Obvezna vsebina projektov oziroma dokumentacije, na
podlagi katerih distributer toplote izda soglasje, je skladna
z razvojem tehnike in s sistemskimi obratovalnimi navodili.
Distributer toplote s predpisanimi pogoji za izdajo soglasij in
drugimi predpisanimi pogoji čim manj posega v solastniška
razmerja med odjemalci toplote.
6. IZGRADNJA PRIKLJUČNEGA VODA
IN TOPLOTNE POSTAJE
15. člen
Vrsto, število in lego priključnih vodov določi distributer.
16. člen
Nadzor nad gradnjo priključnega voda in toplotno postajo izvaja distributer.
17. člen
Odjemalec toplote mora, kolikor je to potrebno, v svojih
prostorih omogočiti distributerju toplote vgradnjo in obratovanje tehnološko sodobnih merilnih naprav.
18. člen
Odjemalec toplote in izvajalec distribucije toplote se
dogovorita, da bosta, kolikor je to potrebno, v pogodbi uredila obveznosti odjemalca, da dovoli priključevanje novih
odjemalcev na svoji nepremičnini in pogoje, pod katerimi
to dovoli.
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7. PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE
19. člen
Zagon internih toplotnih naprav in priključne postaje se
izvede le v navzočnosti distributerjevega pooblaščenega delavca.
Investitor oziroma odjemalec mora pisno zagotoviti, da
so vse naprave obratovalno usposobljene in da ni možen izliv
vode.
20. člen
Distributer vključi priključno postajo v redno obratovanje,
ko so izpolnjeni vsi pogoji iz izdanih soglasij, pogodb, sporazumov ter Splošnih pogojev in dovoljenj, izdanih na podlagi
zakonov.
21. člen
Odjemalec v celoti prevzame pravice in obveznosti iz
soglasij, sklenjenih pogodb in sporazumov njegovih pravnih
predhodnikov, ki so ga o tem dolžni seznaniti.
22. člen
Distributer s priključitvijo internih toplotnih naprav na svoje
omrežje ne prevzame jamstva za pravilnost izvedbe in brezhibno delovanje le‑teh, razen če motnje povzroči distributer.
23. člen
Rok priključitve se določi v soglasju za priključitev na
toplovodno omrežje. Nove priključitve so možne praviloma od
15. maja do 15. septembra.
24. člen
Odjemalec sme zamenjati toplotne naprave v času izven
kurilne sezone, izjemoma v času kurilne sezone, če ima od drugih odjemalcev pridobljeno pisno soglasje. Za vsako spremembo toplotnih naprav, katerih posledica je sprememba priključne
moči, mora pridobiti soglasje upravljalca objekta.
8. ZAČETEK DOBAVE TOPLOTE
25. člen
Toplovodno omrežje in naprave je mogoče pričeti uporabljati, ko:
– so izvedeni pregledi, preizkusi in zagon ter o tem izdana
poročila,
– je izdano soglasje za priključitev in so izpolnjeni vsi
pogoji iz izdanega soglasja,
– je sklenjena pogodba o dobavi in odjemu toplote,
– so poravnane morebitne finančne obveznosti bodočega
odjemalca do distributerja.
26. člen
Distributer in odjemalec potrdita začetek obratovanja ali
spremembo odjemalčevih toplotnih naprav z zapisnikom. Zapisnik mora vsebovati:
– naslov naročnika (investitorja ali odjemalca),
– odjemno mesto,
– priključno moč,
– tip toplotnega merilnika,
– začetno stanje merilnika,
– datum priključitve.
9. SKLEPANJE POGODB O DOBAVI IN ODJEMU
27. člen
Pogodba o dobavi toplote med dobaviteljem in odjemalcem se sklene v pisni obliki.
Če pogodba o dobavi toplote ni sklenjena v pisni obliki
in odjemalec toplote dejansko odjema toploto, se šteje, da je
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pogodbeno razmerje med dobaviteljem in odjemalcem nastalo
z dnem dobave toplote. V tem primeru sta odjemalec in dejanski uporabnik toplote odgovorna za nastale obveznosti dobave
toplote v skladu z določili teh Pogojev.
Distributer ni dolžan dobavljati toplote, če odjemalec noče
skleniti pisne pogodbe o dobavi toplote.
28. člen
Pogodbo o dobavi in odjemu toplote skleneta distributer
toplote in odjemalec toplote praviloma za nedoločen čas.
29. člen
Odjemalec mora najkasneje v 15 dneh distributerja obvestiti o vsaki spremembi, ki vpliva na razmerje med distributerjem in odjemalcem in o tem predložiti dokaze.
30. člen
Pogodba o oskrbi s toploto velja in zavezuje distributerja
toplote in odjemalca toplote tudi v primeru, če je odjemalcu
toplote iz kakršnegakoli razloga prekinjena dobava na njegovo
odjemno mesto, in če v tem času na odjemnem mestu odjemalca toplote ni izkazana količina dobavljene toplote; vendar v
tem primeru sklenjena pogodba o oskrbi s toploto distributerja
in odjemalca toplote zavezuje še največ 12 mesecev od dne,
ko na odjemnem mestu odjemalca toplote neprekinjeno ni več
izkazana dobava toplote. V primeru, da želi odjemalec toplote
po prenehanju veljavnosti pogodbe ponovno začeti z odjemom
toplote, mora odjemalec toplote ponovno izvesti vse zahtevane
postopke kot pri prvi priključitvi na omrežje.
31. člen
Odpovedni rok za odstop od pogodbe o dobavi in odjemu
je 90 dni.
32. člen
Odstop od pogodbe o dobavi in odjemu toplote ni mogoč
v primerih:
– zahteve po odstopu od pogodbe s strani posameznega
uporabnika toplote na skupnem odjemnem mestu,
– zahteve po odstopu od pogodbe, ko bi se tudi po
prenehanju veljavnosti pogodbe odjemalec toplote želel ogrevati z drugim virom, pa je na določenem območju na podlagi
posebnega kogentnega predpisa predpisan obvezen način
ogrevanja.
33. člen
V primeru, da odjemalec toplote zaradi sprememb splošnih pogojev ali tarifnega sistema ne želi več odjemati toplote
pod navedenimi pogoji, lahko, razen v primerih, ko odstop od
pogodbe o oskrbi s toploto v skladu z določili splošnih pogojev
ni mogoč, odstopi od pogodbe o oskrbi s toploto z odpovednim rokom 45 dni. V tem primeru mora od pogodbe o oskrbi
s toploto odstopiti v roku 30 dni po javni objavi sprememb
splošnih pogojev ali tarifnega sistema, sicer se šteje, da se s
spremembami strinja.
10. POSEBNA RAZMERJA NA SKUPNIH
ODJEMNIH MESTIH
34. člen
Če na enem odjemnem mestu odjema toploto več uporabnikov velja odpoved le, če jo podajo vsi uporabniki skupaj,
istočasno, v pisni obliki.
Če se distributer in uporabniki na skupnem odjemnem
mestu ne dogovorijo drugače, je osnova za razdelitev stroškov
za dobavljeno toploto neto površina stanovanja posameznega
porabnika.
Če se razdelitev stroškov določa na osnovi delilnikov, mora
razdelilnik stroškov biti izdelan v skladu s predpisi in dostavljen
distributerju po koncu kurilne sezone najkasneje do 30.06.
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V nasprotnem primeru se za razdelitev upoštevajo neto
površine stanovanj. V primeru spremembe zavezancev za
plačilo stroškov ogrevanja (prodaja, preselitve) so le‑ti dolžni
medsebojno poračunati stroške ob primopredaji stanovanja.
Zavezanec za poravnavo stroškov po končnem obračunu je
tisti, ki takrat biva v stanovanju oziroma lastnik stanovanja.
11. STORITEV DOBAVE TOPLOTE
35. člen
Dobava toplotne energije je sezonska. Ogrevalna sezona se začne po 15. septembru, ko pade zunanja temperatura
v Hrastniku ob 21. uri tri dni zapored na +12 ºC ali manj ter
se konča od 1. do 15. maja, ko zunanja temperatura ob
21. uri tri dni zapored znaša več kot +12 ºC.
36. člen
Distributer mora zagotavljati parametre dobavljene
toplote tako, da je temperatura ogrevane vode v toplotni
postaji taka, kot je določena s sistemskimi obratovalnimi
navodili.
37. člen
Če se v skladu z dolgoročnim razvojem oskrbe območja Občine Hrastnik pogoji za dobavo toplote spremenijo v
takšni meri, da so potrebne spremembe, predelave ali zamenjave na napravah distributerja in odjemalca, nosi stroške, ki
nastanejo na napravah distributerja, distributer, na napravah
odjemalca pa odjemalec.
38. člen
Kolikor odjemalec potrebnih del iz prejšnjega člena
ne izvede v dogovorjenem roku, mu distributer ni dolžan
dobavljati toplote.
12. UGOTAVLJANJE KOLIČIN DOBAVLJENE TOPLOTE
39. člen
Prevzete količine toplote se merijo z merilnimi napravami in se izražajo v MWh. Distributer določa elemente za
obračun, odjemalec pa jih ima pravico kontrolirati.
40. člen
Količina prevzete toplote se ugotovi na osnovi odčitkov
merilne naprave. Za obdobje, ko je bila merilna naprava v
okvari, pa na osnovi ocenjene porabe, izračunane na podlagi
podatkov iz primerljivih obdobij, in sicer za zadnja tri leta.
Merilne naprave na merilnem mestu morajo biti tipsko
odobrene in overjene v skladu s predpisom o meroslovnih
zahtevah za vodomere oziroma predpisom o meroslovnih
zahtevah za merilnike toplotne energije.
41. člen
V primeru okvare merilnih naprav se poraba toplote
oceni. Pri oceni se uporablja količina, izračunana na podlagi
porabe toplote v primerljivem obračunskem obdobju ob nemotenem delovanju toplotnega merilnika in ob upoštevanju
okoliščin, ki vplivajo na običajen odjem toplote. Primerljivo
obračunsko obdobje je povprečje zadnjih treh let.
42. člen
Za nekontrolirani odjem ne šteje poraba, ki ni merjena,
kadar količin iz upravičenih razlogov ni mogoče ali smiselno
meriti, sta pa odjemalec in distributer sklenila pisni dogovor
o načinu določanja porabe toplote.
Dogovor o določanju porabe toplote lahko velja le tako
dolgo, dokler obstajajo tehtni razlogi.
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13. REKLAMACIJE
43. člen
Odjemalec lahko pri distributerju reklamira:
– kvaliteto prevzete toplote,
– obračun prevzete toplote,
– druge storitve.
44. člen
Reklamacije so lahko telefonske, ustne ali pisne. Telefonske in ustne reklamacije mora odjemalec pisno potrditi.
Reklamacija zoper obračun je lahko samo pisna.
Odjemalec jo mora sporočiti v roku 8 dni po prejemu računa. Kasnejših reklamacij se ne upošteva. Distributer je dolžan
na reklamacijo odgovoriti v 15 dneh od prejema pisne reklamacije. Distributer je dolžan odpraviti napako v roku 45 dni,
razen v primeru, ko je odprava napake povezana s tehničnimi
ali drugimi objektivnimi omejitvami.
Reklamacija ne zadrži plačila računa za nesporni del. Če
se ugotovi, da je obračun napačen, je distributer dolžan preveč
plačani znesek vrniti v roku 15 dni od dneva, ko je ugotovljeno,
da je reklamacija upravičena.
14. NEUPRAVIČENI ODJEM
45. člen
Za neupravičeni odjem toplote šteje vsaka poraba toplote,
ki ni prijavljena in merjena pri distributerju in za katero odjemalec ni pridobil soglasja distributerja.
Za neupravičeni odjem toplote se šteje tudi, če odjemalec,
ki je pridobil soglasje distributerja za odjem toplote, in ki ima
sklenjeno pogodbo o dobavi toplote, namerno vpliva na merilne
naprave v škodo distributerja, ali če mu ne omogoči odčitka
porabljenih količin, ali če ne poskrbi za redno vzdrževanje in
overitev merilnih naprav skladno s predpisanimi tehničnimi normativi in drugimi pogoji za zagotavljanje njihovega nemotenega
ter varnega delovanja v povezavi z distribucijskim omrežjem.
46. člen
Odjemalec mora prijaviti porabo toplote tudi, če ne prejme
računa za porabljeno toploto v roku dveh mesecev.
47. člen
Vsako neupravičeno uporabo toplote bo distributer prijavil
organom pregona.
V primerih neupravičenega odjema je distributer upravičen zaračunati porabljeno toploto na način, ki velja v primeru
okvare merilnika, povečan za 100%. Do izpolnitve vseh pogojev za priključitev na omrežje lahko distributer ustavi dobavo
toplote ali pa jo zaračunava še naprej 100% dražje.
Če se trajanje neupravičenega odjema ne more z gotovostjo ugotoviti, se neupravičeni odjem zaračuna za dobo enega
leta za nazaj.
V primerih neupravičenega odjema je distributer upravičen tudi do povračila nastale škode in stroškov, ki presegajo
znesek iz drugega odstavka tega člena.
15. PREKINITEV IN USTAVITEV DOBAVE TOPLOTE
48. člen
Distributer sme brez odškodnine znižati običajen obseg
dobave toplote, omejiti, spremeniti ali prekiniti dobavo toplote
pri nastopu višje sile. V naslednjih primerih sme distributer
zmanjšati obseg dobave toplote, omejiti, spremeniti ali prekiniti
dobavo toplote brez odškodnine samo v primeru, da je ravnal
kot dober gospodar:
– pri izrednih vzdrževalnih delih na napravah distributerja,
gradnji ali razširitvi omrežja,
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– pri priključevanju novih odjemalcev na toplovodno
omrežje,
– pri priključevanju novega toplovodnega omrežja,
– zaradi okvar na omrežju in napravah,
– v kolikor je takšen poseg potreben zaradi gradnje ali
rekonstrukcije cest, del na drugih komunalnih napravah in
komunikacijah ali gradnje drugih objektov.
Spremembe, omejitve ali prekinitev dobave toplote lahko
trajajo le toliko časa, dokler ni v najkrajšem možnem času odpravljen vzrok, zaradi katerega je do teh ukrepov prišlo.
Distributer je dolžan vsa načrtovana dela praviloma izvajati izven kurilne sezone, za morebitne prekinitve pa upoštevajoč vse objektivne okoliščine izbrati čas, ki po njegovi presoji
najmanj prizadene odjemalce.
Ravnanje po načelu dobrega gospodarja iz prvega odstavka, odpravo vzrokov v najkrajšem možnem času iz drugega
odstavka in upoštevanje vseh objektivnih okoliščin iz tretjega
odstavka presoja komisija za nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe.
49. člen
Distributer lahko takoj in brez predhodnega pisnega obvestila na stroške odjemalca ustavi dobavo toplote v primerih,
ko naprave odjemalca ogrožajo življenje, zdravje in varnost
okolice.
50. člen
Distributer lahko ustavi dobavo toplote po predhodnem
pismenem opominu v primerih, ko:
– naprave odjemalca ovirajo redno dobavo toplote drugim
odjemalcem in odjemalec tega noče preprečiti,
– odjemalec ne omogoči distributerju varnega vstopa v
prostore, kjer so toplotne naprave,
– med odjemalci na skupnem odjemnem mestu ni več
sporazuma o delilniku in načinu plačevanja dobavljenih količin
in je to razlog za neplačevanje računov,
– odjemalec, v skladu s Tarifnim sistemom, ne poravna
zapadlih obveznosti do distributerja,
– odjemalec pisno ne obvesti distributerja o vseh spremembah na internih instalacijah,
– odjemalec pisno ne obvesti distributerja o lastninskih in
statusnih spremembah, ki vplivajo na razmerje med odjemalcem in distributerjem,
– odjemalec ne sklene pisne pogodbe z distributerjem o
dobavi in distribuciji toplote,
– odjemalec porablja toploto na način in pod pogoji iz
45. člena teh pogojev,
– distributerju ovira dostop do naprav za merjenje porabe
toplote,
– distributer ugotovi, da so plombe na napravah za merjenje porabe toplote ali plombe, ki so bile postavljene na elementih toplovodne instalacije, poškodovane ali nasilno odstranjene,
– se ugotovi, da so na toplovodni napeljavi odjemalca
odcepi, ki omogočajo odjem toplote brez meritve porabe.
Distributer je dolžan, da v opominu pred izklopom ponudi
najmanj 15 dnevni rok za plačilo zapadle obveznosti.
51. člen
Distributer toplote mora odjemalcu toplote v zimskih mesecih obvezno ponovno pričeti dobavljati toploto v 24 urah od
zahteve, če odjemalec toplote, ki odjema toploto za potrebe
gospodinjstva, pri distributerju toplote v dveh dneh po izvedeni
prekinitvi dobave zahteva ponoven pričetek dobave in izkaže,
da bi mu zaradi prekinitve dobave lahko nastala nevarnost
za življenje ali zdravje, in da si iz razlogov, ki niso na njegovi
strani, ni mogel zagotoviti drugega načina ogrevanja; v kolikor
odjemalec toplote v navedenem roku tega ne izkaže, distributer
toplote šteje, da omenjena nevarnost ne obstaja.
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Distributer mora odjemalca toplote v zimskih mesecih z
obvestilom o bodoči prekinitvi opozoriti, da si v času prekinitve
dobave zagotovi drug način ogrevanja.
V primerih pomanjkljivosti iz 49. in 50. člena lahko distributer brez odpovednega roka, s pisnim obvestilom, odstopi od
pogodbe o dobavi in distribuciji toplote in pogodba preneha veljati. Distributer lahko s pisnim obvestilom, brez odpovednega
roka, odstopi od pogodbe o dobavi in distribuciji toplote tudi v
primerih, ko preneha veljati koncesijska pogodba.
52. člen
Distributer na osnovi prenehanja pogodbe o dobavi toplote izvrši popis in obračun porabljene toplote do stanja na
dan prekinitve dobave toplote, ki ga je dolžan poravnati odjemalec.
Prekinitev ali ustavitev dobave toplote in prenehanje veljavnosti pogodbe o dobavi toplote ne pomenijo odklopa odjemalca iz omrežja. Odklop odjemalca iz omrežja se lahko izvrši
le v primerih in pod pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi.
16. KONČNE DOLOČBE
53. člen
Sporne zadeve se obravnavajo po Splošnih pogojih, ki so
veljavni ob vložitvi zahtevka.
54. člen
Z dnem uveljavitve teh pogojev prenehajo veljati Pogoji
za dobavo in odjem toplotne energije iz vročevodnega omrežja
na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 20 z
dne 30. 11. 1995).
55. člen
Ti Splošni pogoji začnejo veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3034/09-NV
Hrastnik, dne 23. decembra 2009
EVA 2009-2111-0284
Petrol Energetika, d.o.o.
Direktorica
Mojca Kert Kos l.r.

127.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije za december 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

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za december 2009
Cene življenjskih potrebščin so bile decembra 2009 v
primerjavi s prejšnjim mesecem nižje za 0,5%.
Št. 9621-57/2009/15
Ljubljana, dne 5. januarja 2010
EVA 2009-1522-0036
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
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POPRAVKI
128.

Popravek Obvezne razlage Odloka
o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega
hriba za naravno znamenitost

Popravek
V Obvezni razlagi Odloka o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost (Uradni list
SRS, št. 21/84 in 47/87), objavljeni v Uradnem listu Republike
Slovenije se I. točka spremeni tako, da se glasi: »V Odloku o
razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno
znamenitost (Uradni list SRS, št. 21/84 in 47/87) je s 6. točko
prvega odstavka 6. člena v krajinskem parku prepovedano uničevati ali poškodovati drevje ali grmovje, kar je razumeti tako,
da je prepovedano vsako dejanje, ki je posledica vandalizma,
ter da lastniki gozdnih zemljišč v krajinskem parku gospodarijo
z gozdom v skladu z veljavnim gozdnogospodarskim načrtom,
kar pomeni, da je možna tudi sečnja dreves v skladu z odločbo,
ki jo v upravnem postopku izda Zavod za gozdove Slovenije.«
Št. 356-48/2009-3
Ljubljana, dne 5. januarja 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
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114.
115.

90.

116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

125.
126.
127.

91.
92.

VLADA

Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter
odpadnimi baterijami in akumulatorji
Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave
za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010
do 2015
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
plačah direktorjev v javnem sektorju
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov
Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju postopkov
pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–
2013
Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi in nalogah
Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide

308

325

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani
Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič za
leto 2010

BREŽICE

Spremembe Statuta Občine Brežice

96.

97.
98.

289

100.
101.

338

102.

344
344

103.

346

104.

346
346
347

105.

106.

347
349
107.

391

108.

391

MISLINJA

Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 2010
Sklep o najemnini grobov in uporabi mrliške vežice
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Mislinja
Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne
opreme poslovnih nepokritih površin na območju
Občine Mislinja
Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne
opreme za objekte na območju Občine Mislinja
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za
leto 2010

292
294
294
294
295
296

296
297
297

298

NOVO MESTO

Odlok o plakatiranju in obveščanju na območju
Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno
besedilo)

298

POSTOJNA

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke«

302

SLOVENJ GRADEC

289

110.

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka stavbnih zemljišč na območju cone »Grajski log 2«

291

292

MURSKA SOBOTA

Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem
načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti

Sklep o članstvu v združenju mestnih občin Slovenije (št. 2.1-522)

128.

291

MORAVSKE TOPLICE

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Moravske Toplice
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Moravske Toplice za leto 2010
Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na
domu in določitvi subvencioniranja cene storitve
pomoč družini na domu za leto 2010

109.

290

291

KOČEVJE

395

OBČINE
93.

Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta
Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta

99.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o razveljavitvi Sklepa o ustanovitvi javnega
gospodarskega zavoda za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov
Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote
iz distribucijskega omrežja toplotne energije
v Občini Hrastnik
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2009

95.

338

MINISTRSTVA

Pravilnik o delu Odbora za priznanja Republike
Slovenije za poslovno odličnost
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o čolnih in plavajočih napravah
Odredba o določitvi objektov in okolišev objektov
Centra za oskrbo Gotenica ter ukrepih za njihovo
varovanje
Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib
za leto 2010
Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo za
stekleničenje podzemne vode za leto 2010
Odredba o določitvi prodajne vrednosti za eno tono
školjk za leto 2010
Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki
nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega
olja, za leto 2010
Odredba o Seznamu nujno potrebnih zdravil za
uporabo v humani medicini
Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba
ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami Pravilnika o elektromagnetni združljivosti

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi

337
337
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94.

305

ŠENTJUR

305
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ZAKON O NEPRAVDNEM POSTOPKU
(ZNP)
neuradno prečiščeno besedilo, z uvodnimi
pojasnili dr. Vesne Rijavec in dr. Andreja Ekarta
ter stvarnim kazalom mag. Janeza Topliška
Izšel je dolgo pričakovani Zakon o nepravdnem postopku
(ZNP) z uvodnimi pojasnili avtorjev dr. Vesne Rijavec, redne
profesorice na katedri za civilno, primerjalno in mednarodno
zasebno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru,
in dr. Andreja Ekarta, asistenta za področje civilnega prava.
V uvodnih pojasnilih avtorja podajata sistematičen pregled
Zakona o nepravdnem postopku in pojasnjujeta vpliv
materialnih zakonov na ZNP.

N A R O Č I L N I C A

Cena: 38 EUR
Leto izdaje: 2009
ISBN: 978-961-204-444-2
Število strani: 110
Dimenzija: 14 cm × 20 cm
Vezava: mehka vezava

Poleg uvodnih pojasnil knjiga vsebuje tudi stvarno kazalo
mag. Janeza Topliška.

ZAKON O NEPRAVDNEM POSTOPKU (ZNP)
• mehka vezava

38 €
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Zakon o izvrševanju kazenskih
sankcij (ZIKS-1)
neuradno prečiščeno besedilo z novelama
ZIKS-1C in ZIKS-1D ter stvarnim kazalom
mag. Janeza Topliška
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1), sprejet
leta 2000, je v skoraj desetih letih doživel veliko
sprememb, nazadnje maja lani.
Zadnja novela je spremenila zakon v nekaterih
določbah, ki obravnavajo uklonilni zapor, najbolj pa so
v zadnje uradno prečiščeno besedilo posegle
spremembe in dopolnitve iz leta 2008, ko je bila
spremenjena več kot tretjina členov.

CCena:

28 EUR

Število strani: 128
Dimenzija: 14,0 cm × 20,0 cm

N A R O Č I L N I C A

Vezava: mehka

Knjiga obsega neuradno prečiščeno besedilo zakona
in stvarno kazalo. Za lažje pregledovanje besedila sta
zadnji spremembi zakona, ZIKS-1C in ZIKS-1D,
natisnjeni polkrepko.
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