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PREDSEDNIK REPUBLIKE
1255.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Leto XXIII

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o povrnitvi stroškov
v pravdnem postopku

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 2. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije izdajam

1. člen
V Pravilniku o povrnitvi stroškov v pravdnem postopku
(Uradni list RS, št. 15/03) se v tretjem odstavku 9. člena besedi
"en kilometer" nadomestita z besedama "dva kilometra".

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

2. člen
V drugem odstavku 10. člena se beseda "osem" nadomesti s številko "12".

za izjemen prispevek k utrjevanju slovenske nacionalne
zavesti v zamejstvu, za ohranjanje izročila slovenskega odporništva s partizansko in uporniško pesmijo ter za uveljavljanje
slovenske kulture

3. člen
Za obračun in plačilo stroškov, ki so nastali pred uveljavitvijo tega pravilnika, se uporablja Pravilnik o povrnitvi stroškov
v pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 15/03).

prejme

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

TRŽAŠKI PARTIZANSKI PEVSKI ZBOR PINKO TOMAŽIČ
ZLATI RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-15/2013-1
Ljubljana, dne 19. aprila 2013

Št. 007-66/2013
Ljubljana, dne 26. marca 2013
EVA 2013-2030-0006
dr. Senko Pličanič l.r.
Minister
za pravosodje

Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

1257.

MINISTRSTVA
1256.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o povrnitvi
stroškov v pravdnem postopku

Na podlagi 173.a člena Zakona o pravdnem postopku
(Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08
– ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl.
US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US in 76/12
– popr.) izdaja minister za pravosodje

Pravilnik o spremembah Pravilnika o višini
stroškov za izdelavo predhodnega mnenja
o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP,
za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje
o ustreznosti količine in kakovosti grozdja
za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo
izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje
pokuševalcev

Na podlagi sedmega odstavka 7. člena, petega odstavka 21. člena, tretjega odstavka 22. člena, tretjega odstavka
25. člena in desetega odstavka 34. člena Zakona o vinu (Uradni
list RS, št. 105/06, 72/11 in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
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PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o višini stroškov
za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti
elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje
dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti
količine in kakovosti grozdja za pridelavo
vrhunskega vina ZGP, za izdelavo izotopskih
analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev
1. člen
V Pravilniku o višini stroškov za izdelavo predhodnega
mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine
in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za
izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev (Uradni list RS, št. 31/08, 104/09 in 51/12) se v 2. členu
številka »2086« nadomesti s številko »832«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se številka »2012« nadomesti
s številko »2013«, številka »2011« s številko »2012«, številka
»138.817« pa s številko »96.085«.
V drugem odstavku se besedilo »1. aprila« nadomesti z
besedilom »30. aprila«.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se številka »2012« nadomesti
s številko »2013«, besedilo »vina ZGP« nadomesti z besedilom »vina ZGP letnika 2012«, številka »13.770« pa s številko
»30.177«.
V tretjem odstavku se besedilo »za vse preglede, ki so
bili izvedeni do 17. oktobra tekočega leta. Zbirni račun mora
biti poslan ministrstvu najpozneje do 29. oktobra tekočega
leta.« nadomesti z besedilom »z navedbo priznanih stroškov za
izdelavo mnenja o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za
pridelavo vrhunskega vina ZGP iz prejšnjega odstavka. Zbirni
račun mora biti poslan ministrstvu najpozneje do 30. aprila leta,
ki sledu letu trgatve.«.
Četrti odstavek se črta.
4. člen
V prvem odstavku 5. člena se številka »2012« nadomesti
s številko »2013«, številka »10.705« pa s številko »15.000«.
5. člen
V prvem odstavku 6. člena se številka »2012« nadomesti
s številko »2013«, številka »4.900« pa s številko »6.000«.
6. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga
sestavni del tega pravilnika.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-132/2013
Ljubljana, dne 30. marca 2013
EVA 2013-2330-0038
Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje
Priloga

142910

Št. postavke:

ZAHTEVEK ZA PODPORO ZA PLAČILO STROŠKOV
SPREMLJANJA DOZOREVANJA GROZDJA V LETU …………

3. Davčna številka:

/Številka računa banke ali druge finančne institucije/

.

.
Podpis odgovorne osebe in žig

Odposlano:
Prejel:
Vnesel:

/Osebna številka računa/

5. Telefon:.............................

Pošta:

Izpolni MKO:

Žig z datumom prejema

Št.

Upravičenost do navedenega zneska dokazujemo z naslednjima prilogama, ki sta sestavni del tega zahtevka:
1. Poročilo o opravljenem delu in izvedenih analizah;
2. Obračun stroškov.«.

Datum:

Za obvezno spremljanje dozorevanja grozdja v letu ………… uveljavljam plačilo v vrednosti
:______________________________EUR

6. Številka transakcijskega računa:

ulica:............................................................. hišna št.:

4. Naslov: občina: ………………………………………… naselje: …………………………........
...................................

2. Matična številka:

1. Ime in priimek/naziv: ......................................................................................................................

dozgro

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Obrazec:

Republika Slovenija

Priloga
»PRILOGA 1
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih
odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu
organu

Na podlagi drugega odstavka 57. člena, tretjega odstavka
278. člena, tretjega odstavka 325. člena ter drugega in tretjega
odstavka 352. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list
RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12)
izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev
ter o načinu predložitve davčnemu organu
1. člen
V Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni
list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10 in 107/12) se
v Prilogi 1, v poglavju A. Prikaz zbirnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v
zvezi z vsebino podatkov, v točki 1.1.3 III. Osnove za izračun
prispevkov delodajalcev za socialno varnost, opis polja 306
spremeni tako, da se glasi:
»306 Osnova za prispevke – zaposleni po programu za zagotavljanje sredstev družbam za sofinanciranje
plač (1)
Podatek se ne vpisuje.«.
Opis polja 307 se spremeni tako, da se glasi:
»307 Osnova za prispevke – zaposleni po programu za zagotavljanje sredstev družbam za sofinanciranje
plač (2)
Podatek se ne vpisuje.«.
Za poljem 308 se dodajo nova polja 309, 310, 311, 312
in 313, ki se glasijo:
»309 Osnova za prispevke – delavci, ki so dopolnili
60 let starosti
Vpiše se osnova za prispevke delodajalcev od dohodkov
delavcev, ki so dopolnili 60 let starosti. V skladu s 156. členom
ZPIZ-2 je delodajalec oproščen plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev v višini 30 % tega
prispevka od dohodkov zavarovancev – delavcev v delovnem
razmerju – iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka
14. člena ZPIZ-2, ki so dopolnili 60 let starosti.
Od te osnove se prispevki za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje delodajalcev obračunajo, plačajo pa se samo
v višini 70 % obračunanega zneska. Podatki o oproščenem
delu prispevkov (30 %) se vpišejo samo v stolpec »obračunani« (zaporedna številka 602), podatki o znesku prispevkov,
ki jih je treba plačati pa v stolpec »za plačilo« (zaporedna
številka 602).
310 Osnova za prispevke – delavci, ki izpolnjujejo
starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine
Vpiše se osnova za prispevke delodajalcev od dohodkov
delavcev, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do
predčasne pokojnine po drugem odstavku 29. člena ZPIZ-2. V
skladu s 156. členom ZPIZ-2 je delodajalec oproščen plačila
prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev v višini 50 % tega prispevka od dohodkov zavarovancev
– delavcev v delovnem razmerju – iz prvega, drugega, tretjega
in četrtega odstavka 14. člena ZPIZ-2, ki izpolnjujejo pogoj za
pridobitev pravice do predčasne pokojnine.
Od te osnove se prispevki za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje delodajalcev obračunajo, plačajo pa se samo
v višini 50 % obračunanega zneska. Podatki o oproščenem
delu prispevkov (50 %) se vpišejo samo v stolpec »obraču-
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nani« (zaporedna številka 602), podatki o znesku prispevkov,
ki jih je treba plačati pa v stolpec »za plačilo« (zaporedna
številka 602).
311 Osnova za prispevke – vračilo prispevkov po
157. členu ZPIZ-2
Vpiše se osnova za prispevke delodajalcev od dohodkov
zavarovancev – delavcev v delovnem razmerju – iz prvega,
drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena ZPIZ-2, ki
niso dopolnili 26. let starosti in mater, ki skrbijo za otroka do
tretjega leta starosti, če gre za prvo zaposlitev za nedoločen
čas in ostanejo pri istem delodajalcu v zaposlitvi neprekinjeno najmanj dve leti. V skladu s 157. členom ZPIZ-2 lahko
delodajalec zahteva vračilo prispevkov delodajalca za prvo
leto zaposlenosti v višini 50 %, za drugo leto pa v višini 30 %
prispevkov delodajalca.
312 Osnova za prispevke – zaposleni za določen čas
po 39. členu ZUTD-A
Vpiše se osnova za prispevke delodajalcev za primer
brezposelnosti od dohodkov delavcev, ki imajo pogodbo o
zaposlitvi sklenjeno za določen čas. Skladno z drugim odstavkom 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 21/13; v nadaljnjem
besedilu: ZUTD-A) delodajalec, ki z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas, plačuje prispevek delodajalca
za zavarovanje za primer brezposelnost v višini petkratnika
zneska, določenega v zakonu, ki ureja prispevke za socialno
varnost, za ves čas trajanja zaposlitve za določen čas.
313 Osnova za prispevke – zaposleni za nedoločen
čas po 39. členu ZUTD-A
Vpiše se osnova za prispevke delodajalcev za primer
brezposelnosti od dohodkov delavcev, ki imajo pogodbo o
zaposlitvi sklenjeno za nedoločen čas in zanje velja oprostitev
plačila tega prispevka. Skladno s prvim odstavkom 39. člena
ZUTD-A je delodajalec, ki z delavcem sklene pogodbo o
zaposlitvi za nedoločen čas, oproščen plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti za dve leti.
Od te osnove se prispevki delodajalcev za primer brezposelnosti samo obračunajo, ne pa tudi plačajo. Podatki o teh
prispevkih se vpišejo samo v stolpec »obračunani« (zaporedna številka 603).«.
V poglavju B. Prikaz individualnih podatkov iz obračuna
davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi
z vsebino predloženih podatkov, se v točki 1.1 Podatki, ki jih
za posameznega davčnega zavezanca – prejemnika dohodka
oziroma zavarovanca izplačevalci sporočajo ob vsakem izplačilu, za poljem A016 dodajo nova polja A017, A018, A019,
A020 in A021, ki se glasijo:
»A017 delavec, ki je dopolnil 60 let starosti
A018 delavec, ki izpolnjuje starostni pogoj za pridobitev
pravice do predčasne pokojnine po 29. členu ZPIZ-2
A019 delavec, za katerega delodajalec uveljavlja vračilo
prispevkov po 157. členu ZPIZ-2
A020 delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za
določen čas (drugi odstavek 39. člena ZUTD-A)
A021 delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za
nedoločen čas in od sklenitve pogodbe še ni preteklo dve leti
(prvi odstavek 39. člena ZUTD-A).«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2013.
Št. 007-153/2013/21
Ljubljana, dne 15. aprila 2013
EVA 2013-1611-0035
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance
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1259.

Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih
oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah
v sistem enotnega upravljanja s prostimi
denarnimi sredstvi

Na podlagi drugega odstavka 110.a člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12 in 14/13 – popr.) in v zvezi s 3. členom
Pravilnika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov
občin, ki so pravne osebe (Uradni list RS, št. 42/03, 88/05 in
137/06), izdaja minister za finance

ODREDBO
o določitvi roka za vključitev pravnih oseb
iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem
enotnega upravljanja s prostimi denarnimi
sredstvi
I.
V sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega
računa, v skladu z 68. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 –
ZDIU12 in 14/13 – popr.), se dne 23. aprila 2013 vključi:
– Slovenski gledališki muzej.
II.
Pogodbe, ki jih je pravna oseba iz prejšnje točke že sklenila za vezavo prostih denarnih sredstev, ostanejo v veljavi do
izteka roka, za katerega so bile sklenjene.
III.
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-283/2013/8
Ljubljana, dne 17. aprila 2013
EVA 2013-1611-0046
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Odredba o seznamu standardov, katerih
uporaba ustvari domnevo o skladnosti
gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona
o gradbenih proizvodih

Na podlagi 8. člena Zakona o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 52/00 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
gospodarski razvoj in tehnologijo

ODREDBO
o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari
domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov
z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z
zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih (Uradni list RS,
št. 52/00 in 110/02 – ZGO-1).
(2) Seznam standardov iz prejšnjega odstavka je v Prilogi,
ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o
seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih
proizvodih (Uradni list RS, št. 103/11).
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-51/2013
Ljubljana, dne 10. aprila 2013
EVA 2013-2130-0004
mag. Stanko Stepišnik l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance
Priloga

Drogovi za razsvetljavo – 6. del: Zahteve za aluminijaste
drogove za razsvetljavo

Drogovi za razsvetljavo – 7. del: Zahteve za drogove
za razsvetljavo iz vlaknatoarmiranega polimernega kompozita

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara – 2. del: Oprema
za kontrolo in indikacijo

SIST EN 40-6:2002

SIST EN 40-7:2003

SIST EN 54-2:1997

EN 54-4:1997/ A2:2006
EN 54-4:1997/ AC:1999

SIST EN 54-4:1997/ AC:2000

1

EN 54-4:1997/ A1:2002

SIST EN 54-4:1997/ A2:2006

EN 54-4:1997

SIST EN 54-4:1997/ A1:2003

EN 54-3:2001/ A2:2006

SIST EN 54-4:1997

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje –
4. del: Oprema za napajanje

SIST EN 54-3:2001/ A2:2006

EN 54-3:2001

SIST EN 54-3:2001

EN 54-3:2001/ A1:2002

EN 54-2:1997/ AC:1999

SIST EN 54-2:1997/ AC:2000

SIST EN 54-3:2001/ A1:2002

EN 54-2:1997/ A1:2006

SIST EN 54-2:1997/ A1:2007

EN 54-2:1997

EN 40-7:2002

-

-

-

-

-

-

-

-

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)

1. 6. 2005

1. 6. 2007

1. 10. 2003

1. 10. 2003

1. 3. 2007

1. 4. 2003

1. 4. 2003

1. 1. 2008

1. 1. 2008

1. 1. 2008

1. 10. 2003

1. 2. 2003

1. 2. 2003

1. 1. 2007

1. 10. 2006

1. 1. 2008

1. 1. 2008

Možen

1. 6. 2005

1. 8. 2009

1. 8. 2009

1. 8. 2009

1. 6. 2009

30. 6. 2005

1. 6. 2009

1. 1. 2008

1. 8. 2009

1. 8. 2009

1. 10. 2004

1. 2. 2005

1. 2. 2005

1. 1. 2007

1. 10. 2007

1. 1. 2009

1. 1. 2009

Obvezen

Začetek uporabe
standarda
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Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje –
3. del: Naprave za alarmiranje – Zvočne naprave

EN 40-5:2002
EN 40-6:2002

EN 40-4:2005/ AC:2006

Drogovi za razsvetljavo – 5. del: Zahteve za jeklene drogove
za razsvetljavo

SIST EN 40-5:2002

EN 40-4:2005

SIST EN 40-4:2006/ AC:2006

EN 1:1998/ A1:2007

Drogovi za razsvetljavo – 4. del: Zahteve za drogove
za razsvetljavo iz armiranega in prednapetega betona

EN 1:1998

SIST EN 40-4:2006

Peči za ogrevanje na tekoča goriva z uparjalnimi gorilniki
in priključkom na dimnik

Oznaka referenčnega
standarda

SIST EN 1:2000/ A1:2007

SIST EN 1:2000

Naslov standarda

Št.

Oznaka standarda

3950 /

Slovenski nacionalni standardi, ki so privzeti harmonizirani standardi (prva alinea drugega odstavka 6. člena Zakona o gradbenih proizvodih):

SEZNAM STANDARDOV,
katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih
(Uradni list RS, št. 52/00 in 110/02 – ZGO-1)

PRILOGA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje –
12. del: Dimni javljalniki – Linijski javljalniki z optičnim žarkom

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje –
16. del: Centrala za zvočno alarmiranje in prikazovalna oprema

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje –
17. del: Kratkostični ločilniki

SIST EN 54-16:2008

SIST EN 54-17:2006

EN 54-21:2006

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje –
21. del: Naprave za alarmiranje – Vizualne alarmne naprave

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje –
24. del: Sestavni deli zvočnih sistemov za javljanje požara –
Zvočniki

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje –
25. del: Sestavni deli za radijske povezave

SIST EN 54-23:2010

SIST EN 54-24:2008

SIST EN 54-25:2008

1

1

1

1

1

1

1

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 12.2010

1. 3. 2007

1. 8. 2009

1. 4. 2007

1. 1. 2008

1. 10. 2006

1. 1. 2009

1. 10. 2006

1. 1. 2009

1. 10. 2003

1. 9. 2006

1. 9. 2006

1. 9. 2006

1. 9. 2006

1. 5. 2007

1. 4. 2003

1. 4. 2003

1. 4. 2003

1. 4. 2003

Možen

1. 4. 2011

1. 4. 2011

1. 3. 2013

1. 6. 2009

1. 8. 2009

1. 7. 2009

1. 1. 2008

1. 12. 2008

1. 1. 2009

1. 12. 2008

1. 4. 2011

31. 12. 2005

1. 9. 2008

1. 9. 2008

1. 9. 2008

1. 9. 2008

1. 8. 2009

30. 6. 2005

1. 8. 2009

30. 6. 2005

30. 6. 2005

Obvezen

Začetek uporabe
standarda

Stran

2

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)
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EN 54-25:2008

EN 54-24:2008

EN 54-23:2010

EN 54-20:2006/AC:2008

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje –
21. del: Oprema za usmerjanje alarma in opozoril o napakah

SIST EN 54-21:2006

EN 54-20:2006

-

-

-

-

-

-

-

-

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

SIST EN 54-20:2006/AC:2009

EN 54-18:2005/ AC:2007

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje –
20. del: Aspiracijski dimni javljalniki

SIST EN 54-20:2006

EN 54-18:2005

SIST EN 54-18:2006/ AC:2007

EN 54-17:2005/ AC:2007

SIST EN 54-18:2006

EN 54-17:2005

SIST EN 54-17:2006/AC:2008

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje –
18. del: Vhodno/izhodne naprave

EN 54-12:2002
EN 54-16:2008

EN 54-11:2001/ A1:2005

SIST EN 54-12:2003

EN 54-11:2001

SIST EN 54-11:2001/ A1:2006

EN 54-10:2002/ A1:2005

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje –
11. del: Ročni javljalniki

SIST EN 54-11:2001

EN 54-10:2002

SIST EN 54-10:2002

SIST EN 54-10:2002/ A1:2006

EN 54-7:2000/ A2:2006

SIST EN 54-7:2001/ A2:2006

Odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje –
10. del: Plamenski javljalniki – Točkovni javljalniki

EN 54-7:2000/ A1:2002

SIST EN 54-7:2001/ A1:2002

EN 54-7:2000

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje –
7. del: Dimni javljalniki – Točkovni javljalniki na principu sipanja
svetlobe, prepuščene svetlobe ali ionizacije

SIST EN 54-7:2001

EN 54-5:2000

Oznaka referenčnega
standarda

EN 54-5:2000/ A1:2002

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje –
5. del: Toplotni javljalniki – Točkovni javljalniki

Naslov standarda

SIST EN 54-5:2001/ A1:2002

SIST EN 54-5:2001

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

3951

Cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti
za običajne cemente

Keramične cevi, fazonski kosi in spoji za odvod odpadne vode
in kanalizacijo – 10. del: Lastnosti

Ročne krogelne pipe in zasuni za hišne plinske napeljave

SIST EN 197-1:2011

SIST EN 295-10:2005

SIST EN 331:2000

EN 413-1:2011

Zidarski cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti

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

Dekorativni visokotlačni laminati (HPL) – Plošče na osnovi
duromernih smol – 7. del: Kompaktni laminati in kompozitni
paneli HPL za notranjo in zunanjo oblogo zidov in stropov

Ogrevala in konvektorji – 1. del: Tehnične specifikacije
in zahteve

SIST EN 413-1:2011

SIST EN 416-1:2009

SIST EN 438-7:2005

SIST EN 442-1:1997

EN 450-1:2012

Elektrofiltrski pepel – 1. del: Definicije, specifikacije in merila
skladnosti

Gradbeno apno – 1. del: Definicije, zahteve in merila skladnosti

Betonski strešniki in fazonski kosi za prekrivanje streh
in oblaganje sten – Specifikacije za izdelek

Vlaknato-cementne strešne plošče in fazonski kosi –
Specifikacija za izdelek in preskusne metode

Vlaknato-cementne valovite strešne plošče in fazonski kosi –
Specifikacija za izdelek in preskusne metode

Pomožna oprema za prekrivanje streh – Oprema za dostop
na streho – Pohodne poti, stopnice in lestve

Dodatna oprema za prekrivanje streh – Varnostne strešne kljuke EN 517:2006

Mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode

Zaščitne cevi za prednapete kable iz jeklenih trakov –
Terminologija, zahteve in kontrola kakovosti

Valovite bitumenske plošče – Specifikacije in preskusne metode EN 534:2006+A1:2010

SIST EN 450-1:2013

SIST EN 459-1:2010

SIST EN 490:2012

SIST EN 492:2013

SIST EN 494:2013

SIST EN 516:2006

SIST EN 517:2006

SIST EN 520:2005+A1:2009

SIST EN 523:2003

SIST EN 534:2006+A1:2010

3

EN 523:2003

EN 520:2004+A1:2009

EN 516:2006

EN 494:2012

EN 534:2006

-

EN 520:2004

-

-

EN 494:2004
+A3:2007

EN 492:2004

EN 490:2004

EN 459-1:2001

EN 450-1:2005
+A1:2007

-

-

-

SIST EN 413-1:2004

-

-

3,4

4

3,4

3

3

3,4

3,4

3,4

2+

1+

3

3

1,3,4

2+,4

1+

1,3

1,3

3,4

1. 1. 2011

1. 6. 2004

1. 6. 2010

1. 12. 2006

1. 11. 2006

1. 8. 2013

1. 7. 2013

1. 8. 2012

1. 6. 2011

1. 5. 2013

1. 12. 2004

1. 12. 2004

1. 11. 2005

1. 12. 2009

01.02.2012

01.09.2011

01.09.2011

1. 1. 2006

1. 7. 2012

1. 1. 2009

1. 7. 2012

Možen

1. 1. 2011

1. 6. 2005

1. 12. 2010

1. 12. 2007

1. 11. 2007

1. 8. 2013

1. 7. 2013

1. 8. 2012

1. 6. 2012

1. 5. 2014

1. 12. 2005

1. 12. 2005

1. 11. 2006

1. 12. 2010

01.02.2013

01.09.2012

01.09.2012

1. 1. 2007

1. 7. 2013

1. 1. 2010

1. 7. 2012

Obvezen

Začetek uporabe
standarda

32 / 19. 4. 2013

EN 492:2012

EN 490:2011

EN 459-1:2010

EN 442-1:1995/ A1:2003

SIST EN 442-1:1997/ A1:2004

EN 442-1:1995

EN 438-7:2005

EN 416-1:2009

EN 331:1998/A1:2010

SIST EN 331:2000/
A1:2011

EN 331:1998

EN 295-10:2005

1+

1

1

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)

Št.

EN 197-1:2000
EN 197-4:2004

EN 179:1997

Oznaka
nadomeščenega
standarda

3952 /

EN 197-1:2011

EN 179:2008

Stavbno okovje – Naprave za zasilne izhode z vzvodno ročico
ali pritisnim pedalom za evakuacijske poti – Zahteve
in preskusne metode

SIST EN 179:2008

Oznaka referenčnega
standarda
EN 54-25:2008/AC:2012

Naslov standarda

SIST EN 54-25:2008/AC:2012

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 681-4:2000/ A2:2005

-

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1. 7. 2012

1. 1. 2003

1. 1. 2003

1. 7. 2012

1. 1. 2003

1. 1. 2003

1. 1. 2010

1. 1. 2003

-

1. 1. 2008

1. 1. 2003

1. 1. 2003

1. 1. 2003

1. 3. 2013

1. 3. 2013

1. 7. 2012

1. 1. 2004

1. 1. 2004

1. 7. 2012

1. 1. 2004

1. 1. 2004

1. 1. 2010

1. 1. 2004

1. 1. 2009

1. 1. 2004

1. 1. 2004

1. 1. 2009

1. 7. 2013

1. 7. 2013

1. 8. 2011

1. 4. 2011

1. 10. 2003

1. 9. 2006

1.4.2012

Obvezen

Stran

4

EN 681-4:2000/ A1:2002

SIST EN 681-4:2000/ A2:2005

EN 681-4:2000

SIST EN 681-4:2000

-

-

-

4

4

4

4

1

1

1. 8. 2010

1. 4. 2010

1. 10. 2002

1. 9. 2005

1.4.2012

Možen

Začetek uporabe
standarda
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SIST EN 681-4:2000/ A1:2002

EN 681-3:2000/ A2:2005

Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila
za uporabo v napeljavah za vodo in kanalizacijo –
4. del: Poliuretanski tesnilni elementi

EN 681-3:2000/ A1:2002

SIST EN 681-3:2000/ A2:2005

EN 681-3:2000

SIST EN 681-3:2000

SIST EN 681-3:2000/ A1:2002

EN 681-2:2000/ A2:2005

SIST EN 681-2:2000/ A2:2005

Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila
za uporabo v napeljavah za vodo in kanalizacijo –
3. del: Celularni materiali iz vulkanizirane gume

EN 681-2:2000/ A1:2002

EN 681-2:2000

SIST EN 681-2:2000

-

EN 671-2:2001

EN 671-1:2001

2+,4

4

EN 598:2007
-

4

1,3,4

3,4

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)

-

-

SIST EN 544:2006

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

SIST EN 681-2:2000/ A1:2002

EN 681-1:1996/ A3:2005

SIST EN 681-1:2000/ A3:2005

Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila
za uporabo v napeljavah za vodo in kanalizacijo –
2. del: Plastomerni elastomeri

EN 681-1:1996/ A2:2002

SIST EN 681-1:2000/ A2:2002

EN 681-1:1996

EN 681-1:1996/ A1:1998

Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila
za uporabo v napeljavah za vodo in kanalizacijo –
1. del: Vulkanizirana guma

SIST EN 681-1:2000

EN 671-2:2012

EN 671-1:2012

EN 598:2007
+A1:2009

EN 588-2:2001

SIST EN 681-1:2000/ A1:2000

Vgrajeni gasilni sistemi – Cevni sistemi – 2. del: Cevni koluti
s plosko cevjo

SIST EN 671-2:2012

EN 621:2009
Plinski grelniki zraka s prisilno konvekcijo za gretje
nestanovanjskih prostorov z imensko močjo do vključno 300 kW
brez ventilatorja za zgorevalni zrak in/ali produkte zgorevanja

SIST EN 621:2010

Vgrajeni gasilni sistemi – Cevni sistemi – 1. del: Cevni koluti
s poltogo cevjo

Cevi, fitingi in dodatni deli iz nodularne litine za kanalizacijo –
Zahteve in preskusne metode

SIST EN 598:2008
+A1:2009

SIST EN 671-1:2012

Vlaknatocementne cevi za odvod odpadne vode in kanalizacijo
– 2. del: Vstopni in revizijski jaški

SIST EN 588-2:2002

EN 572-9:2004

Steklo v stavbah – Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega
silikatnega stekla – 9. del: Ovrednotenje skladnosti/standard
za izdelek

SIST EN 572-9:2005

EN 544:2011

Oznaka referenčnega
standarda

Bitumenske skodle, ojačene z mineralnimi in/ali sintetičnimi
materiali – Specifikacije in preskusne metode

Naslov standarda

SIST EN 544:2011

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

3953

Specifikacija za zidake – 2. del: Apneno peščeni zidaki

Specifikacija za zidake – 3. del: Betonski zidaki (kompaktni
in lahki agregati)

Specifikacija za zidake – 4. del: Zidaki iz avtoklaviranega
celičastega betona

Specifikacija za zidake – 5. del: Zidaki iz umetnega kamna

Specifikacija za zidake – 6. del: Zidaki iz naravnega kamna

Stropna cevna sevala z več plinskimi gorilniki
za nestanovanjske prostore – 1. del: Sistem D, varnost

Stropna cevna sevala z več plinskimi gorilniki
za nestanovanjske prostore – 2. del: Sistem E, varnost

Stropna cevna sevala z več plinskimi gorilniki
za nestanovanjske prostore – 3. del: Sistem F, varnost

Stropna cevna sevala z več plinskimi gorilniki
za nestanovanjske prostore – 4. del: Sistem H, varnost

Plinski gospodinjski grelniki zraka s prisilno konvekcijo za gretje
prostorov z imensko močjo do vključno 70 kW brez ventilatorja
za zgorevalni zrak in/ali produkte zgorevanja

Specifikacija za dodatne komponente zidovja –
1. del: Vezna stremena, sidrni trakovi, obešala in konzole

Specifikacija za dodatne komponente zidovine –
2. del: Preklade

SIST EN 771-2:2011

SIST EN 771-3:2011

SIST EN 771-4:2011

SIST EN 771-5:2011

SIST EN 771-6:2011

SIST EN 777-1:2009

SIST EN 777-2:2009

SIST EN 777-3:2009

SIST EN 777-4:2009

SIST EN 778:2010

SIST EN 845-1:2004+A1:2008

SIST EN 845-2:2004

5

EN 845-2:2003

EN 845-1:2003+A1:2008

EN 778:2009

EN 777-4:2009

-

EN 845-1:2003

-

-

-

-

-

SIST EN 771-6:2005

SIST EN 7715:2004/ A1:2005

SIST EN 771-5:2004

SIST EN 7714:2004/ A1:2005

SIST EN 771-4:2004

SIST EN 7713:2004/ A1:2005

SIST EN 771-3:2004

SIST EN 7712:2004/ A1:2005

SIST EN 771-2:2004

SIST EN 7711:2004/ A1:2005

SIST EN 771-1:2004

-

-

Oznaka
nadomeščenega
standarda

3

3

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

3

3

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)

1. 2. 2004

1. 1. 2009

1. 8. 2010

1. 11. 2009

1. 11. 2009

1. 11. 2009

1. 11. 2009

01.02.2012

01.02.2012

01.02.2012

01.02.2012

01.02.2012

01.02.2012

1. 7. 2012

1. 10. 2002

Možen

1. 4. 2006

1. 1. 2010

1. 8. 2011

1. 11. 2010

1. 11. 2010

1. 11. 2010

1. 11. 2010

01.02.2013

01.02.2013

01.02.2013

01.02.2013

01.02.2013

01.02.2013

1. 7. 2012

1. 12. 2003

Obvezen

Začetek uporabe
standarda
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EN 777-3:2009

EN 777-2:2009

EN 777-1:2009

EN 771-6:2011

EN 771-5:2011

EN 771-4:2011

EN 771-3:2011

EN 771-2:2011

EN 771-1:2011

Specifikacija za zidake – 1. del: Opečni zidaki

SIST EN 771-1:2011

EN 682:2002

Oznaka referenčnega
standarda

Št.

EN 682:2002/ A1:2005

Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila za pipe
in napeljavo za plin in vodikoogljikove tekočine

Naslov standarda

3954 /

SIST EN 682:2002/ A1:2005

SIST EN 682:2002

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 877:1999/ A1:2006/
AC:2008
EN 934-2:2009
+A1:2012

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso –
2. del: Kemijski dodatki za beton – Definicije, zahteve,
skladnost, označevanje in etiketiranje

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso –
3. del: Kemijski dodatki za malto za zidanje – Definicije,
zahteve, skladnost, označevanje in etiketiranje

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso –
Kemijski dodatki za injekcijsko maso za prednapete kable –
4. del: Definicije, zahteve, skladnost, označevanje
in obeleževanje

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso –
5. del: Kemijski dodatki za brizgani beton – Definicije, zahteve,
skadnost, označevanje in obeleževanje

Cevi, fitingi in dodatki iz duktilne litine za plinovode – Zahteve
in postopki preskušanja

WC školjke in WC naprave z integriranim sifonom

SIST EN 877:2001/ A1:2007/
AC:2008

SIST EN 934-2:2009
+A1:2012

SIST EN 934-3:2009
+A1:2012

SIST EN 934-4:2009

SIST EN 934-5:2008

SIST EN 969:2009

SIST EN 997:2012

EN 998-1:2010

Specifikacija malt za zidanje – 1. del: Zunanji in notranji omet

Specifikacija malt za zidanje – 2. del: Malta za zidanje

Prosojne enoslojne profilirane polimerne plošče za notranje
in zunanje strehe, stene in stropove – Zahteve in preskusne
metode

EN 1020:2009
Plinski grelniki zraka s prisilno konvekcijo za gretje
nestanovanjskih prostorov z imensko močjo do vključno 300 kW
z ventilatorjem za zgorevalni zrak in/ali produkte zgorevanja

SIST EN 998-1:2010

SIST EN 998-2:2010

SIST EN 1013:2013

SIST EN 1020:2010

-

-

EN 998-2:2003

2+,4

1,3,4

2+,4

2+,4

4

EN 998-1:2003

4

EN 997:2003

3

2+

2+

1. 8. 2010

1. 9. 2013

1. 6. 2011

1. 6. 2011

1. 3. 2013

1. 12. 2012

1. 1. 2010

1. 1. 2009

1. 3. 2010

1. 3. 2013

1. 8. 2011

1. 9. 2014

1. 6. 2012

1. 6. 2012

1. 3. 2013

1. 6. 2013

1. 1. 2011

1. 1. 2010

1. 3. 2011

1. 9. 2013

1. 9. 2013

1. 1. 2009

1. 9. 2009

1. 9. 2009

1. 9. 2006

1. 9. 2006

1. 1. 2010

Obvezen

32 / 19. 4. 2013 /
Stran

6

EN 1013:2012

EN 998-2:2010

EN 997:2012/
AC:2012

SIST EN 997:2012/
AC:2012

-

-

EN 934-4:2001

2+

EN 934-3:2009

1. 3. 2013

1. 1. 2009

4
2+

1. 1. 2008

1. 1. 2008

1. 9. 2005

1. 9. 2005

1. 1. 2009

Možen

Začetek uporabe
standarda

4

4

3,4

3,4

3

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)

EN 934-2:2009

-

-

EN 845-3:2003

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

EN 997:2012

EN 969:2009

EN 934-5:2007

EN 934-4:2009

EN 934-3:2009
+A1:2012

EN 877:1999/ A1:2006

SIST EN 877:2001/ A1:2007

EN 877:1999

SIST EN 877:2001

Cevi, fitingi in dodatki iz duktilne litine za hišne vodne odtoke Zahteve, postopki preskušanja in zagotavljanje kakovosti

EN 858-1:2002/ A1:2004

SIST EN 858-1:2002/ A1:2005

EN 858-1:2002
Ločevalni sistemi za lahke tekočine (npr. olje in gorivo) –
1. del: Načela načrtovanja proizvoda, značilnosti in preskušanje,
označevanje in kontrola kakovosti

SIST EN 858-1:2002

EN 845-3:2003+A1:2008

Oznaka referenčnega
standarda

Specifikacija za dodatne komponente zidovja – 3. del: Jeklene
mreže za armiranje naležnih reg

Naslov standarda

SIST EN 845-3:2004+A1:2008

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

3955

Vzdolžno varjene jeklene cevi in spojniki, vroče galvanizirani,
z obojko, za sisteme za odpadno vodo – 1. del: Zahteve,
preskušanje in kontrola kakovosti

SIST EN 1123-1:2000

EN 1123-1:1999

EN 1096-4:2004

Stavbno okovje – Naprave za samodejno zapiranje vrat –
Zahteve in preskusne metode

SIST EN 1154:2000

EN 1158:1997/ A1:2002/
AC:2006

7

EN 1158:1997/ A1:2002

SIST EN 1158:2000/ A1:2003/
AC:2006

EN 1158:1997

SIST EN 1158:2000

SIST EN 1158:2000/ A1:2003

EN 1155:1997/
A1:2002/AC:2006

Stavbno okovje – Naprave za usklajeno zapiranje vrat –
Zahteve in preskusne metode

EN 1155:1997/ A1:2002

EN 1155:1997

SIST EN 1155:2000

SIST EN 1155:2000/
A1:2003/AC:2006

EN 1154:1996/
A1:2002/AC:2006

SIST EN 1154:2000/
A1:2003/AC:2006

-

-

-

EN 1125:1997

-

-

-

EN 1090-1:2009

EN 1057:2006

-

1. 10. 2003
1. 6. 2006

1
1

1. 10. 2003

1. 1. 2010

1
1

1. 10. 2003

1

1. 10. 2003

1. 1. 2010
1

1. 10. 2003
1

1. 10. 2003

1. 1. 2009

1. 6. 2005

1. 6. 2005

1. 6. 2005

1. 6. 2005

1. 9. 2005

1. 9. 2012

1. 12. 2010

1. 1. 2009

1. 1. 2009

Možen

1. 6. 2006

1. 10. 2004

1. 10. 2004

1. 1. 2010

1. 10. 2004

1. 10. 2004

1. 1. 2010

1. 10. 2004

1. 10. 2004

1. 1. 2010

1. 6. 2006

1. 6. 2006

1. 6. 2006

1. 6. 2006

1. 9. 2006

1. 7. 2014

1. 12. 2010

1. 1. 2010

1. 1. 2010

Obvezen

Začetek uporabe
standarda

1

1

1

4

4

4

4

1,3,4

2+

1,3,4

1,3,4

1,3,4

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)
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SIST EN 1155:2000/ A1:2003

EN 1154:1996/ A1:2002

SIST EN 1154:2000/ A1:2003

Stavbno okovje – Električne naprave za nadzor zapiranja vrat –
Zahteve in preskusne metode

EN 1125:2008

Ključavnice in stavbno okovje – Zapore z vodoravnim potisnim
drogom za izhod ob paniki – Zahteve in preskusne metode

SIST EN 1125:2008
EN 1154:1996

EN 1124-1:1999/ A1:2004

SIST EN 1124-1:2000/ A1:2004

EN 1124-1:1999

Steklo v stavbah – Steklo z nanosi – 4. del: Ovrednotenje
skladnosti/standard za izdelek

SIST EN 1096-4:2005

EN 1090-1:2009
+A1:2011

EN 1057:2006+A1:2010

EN 1123-1:1999/ A1:2004

Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij – 1. del: Zahteve
za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij

SIST EN 1090-1:2009 + A1:2012

Vzdolžno varjene nerjavne jeklene cevi in spojniki z obojko
za sisteme za odpadno vodo – 1. del: Zahteve, preskušanje
in konrola kakovosti

Baker in bakrove zlitine – Nevarjene (narejene iz celega)
bakrene cevi z okroglim prerezom za vodo in plin,
ki se uporabljajo za sanitarne in ogrevalne namene

SIST EN 1057:2006+A1:2010

EN 1051-2:2007

-

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

SIST EN 1124-1:2000

Steklo v gradbeništvu – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci –
2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

SIST EN 1051-2:2008

EN 1036-2:2008

Oznaka referenčnega
standarda

3956 /

SIST EN 1123-1:2000/ A1:2004

Steklo v gradbeništvu – Ogledala iz stekla s srebrno prevleko
za uporabo v notranjosti stavb –
2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

Naslov standarda

SIST EN 1036-2:2008

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Opečni strešniki – Definicije in specifikacije izdelkov

Oprema cest – 5. del: Zahteve za proizvode in ugotavljanje
skladnosti za sisteme za zadrževanje vozil

SIST EN 1304:2005

SIST EN 1317-5:2007+A2:2012

EN 1319:2009

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

Konstrukcijska ležišča – 3. del: Elastomerna ležišča

Konstrukcijska ležišča – 4. del: Valjčna ležišča

SIST EN 1319:2010

SIST EN 1337-3:2005

SIST EN 1337-4:2004

Konstrukcijska ležišča – 6. del: Linijska in točkovna zasučna
ležišča

Konstrukcijska ležišča – 7. del: Sferična in cilindrična PTFE
ležišča

Konstrukcijska ležišča – 8. del: Vodila za ležišča in pritrjene
konstrukcije

Betonski tlakovci – Zahteve in preskusne metode

SIST EN 1337-6:2004

SIST EN 1337-7:2004

SIST EN 1337-8:2008

SIST EN 1338:2003

EN 1341:2012

Tlakovci iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje – Zahteve
in preskusne metode

Robniki iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje – Zahteve
in preskusne metode

Opečni tlakovci – Zahteve in preskusne metode

SIST EN 1342:2013

SIST EN 1343:2013

SIST EN 1344:2002

8

-

4

4

4

4

4

4

4

4

1. 1. 2003

1. 9. 2013

1. 9. 2013

1. 9. 2013

1. 1. 2007

1. 2. 2004

1. 1. 2007

1. 3. 2004

1. 1. 2007

1. 3. 2004

1. 1. 2009

1. 12. 2004

1. 2. 2005

1. 1. 2006

1. 1. 2008

1. 2. 2005

1. 1. 2006

1. 1. 2004

1. 9. 2013

1. 9. 2013

1. 9. 2013

1. 1. 2007

1. 2. 2005

1. 1. 2007

1. 3. 2005

1. 1. 2007

1. 3. 2005

1. 1. 2010

1. 6. 2005

1. 2. 2006

1. 1. 2007

1. 1. 2008

1. 2. 2006

1. 1. 2007

1. 10. 2011

1. 3. 2013

1. 1. 2013

1. 2. 2007

1. 2. 2012

1. 7. 2013

Obvezen

Stran

EN 1344:2002

EN 1343:2001

EN 1342:2001

EN 1341:2001

-

-

4

4

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1. 10. 2010

1. 3. 2013

1. 1. 2013

1. 2. 2006

1. 2. 2011

1. 7. 2012

Možen

Začetek uporabe
standarda
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EN 1343:2012

EN 1342:2012

EN 1340:2003/ AC:2006

Plošče iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje – Zahteve
in preskusne metode

SIST EN 1341:2013

EN 1340:2003

SIST EN 1340:2003/ AC:2006

EN 1339:2003/ AC:2006

Betonski robniki – Zahteve in preskusne metode

SIST EN 1340:2003

EN 1339:2003

SIST EN 1339:2003

-

-

EN 1337-7:2000

-

-

-

-

2+,4

1

-

1

3,4

1,3,4

2+

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)

EN 1317-5:2007
+A1:2008

-

EN 1279-5:2005+
A1:2008

EN 1168:2005
+A2:2009

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

SIST EN 1339:2003/ AC:2006

EN 1338:2003/ AC:2006

EN 1338:2003

EN 1337-8:2007

EN 1337-7:2004

SIST EN 1338:2003/ AC:2006

Betonske plošče za tlakovanje – Zahteve in preskusne metode

EN 1337-5:2005

SIST EN 1337-5:2005
EN 1337-6:2004

EN 1337-4:2004/AC:2007

Konstrukcijska ležišča – 5. del: Lončna ležišča

SIST EN 1337-4:2004/AC:2007

EN 1337-4:2004

EN 1337-3:2005

EN 1317-5:2007
+A2:2012/AC:2012

SIST EN 1317-5:2007
+A2:2012/AC:2012

EN 1317-5:2007
+A2:2012

EN 1304:2005

Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Ovrednotenje EN 1279-5:2005+A2:2010
skladnosti

SIST EN 1279-5:2005+ A2:2010

EN 1168:2005+A3:2011

Oznaka referenčnega
standarda

Montažni betonski izdelki – Votle plošče

Naslov standarda

SIST EN 1168:2005+A3:2012

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

3957

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij EN 1504-2:2004
– Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje
skladnosti – 2. del: Sistemi za zaščito površine betona

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij EN 1504-3:2005
– Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje
skladnosti – 3. del: Konstrukcijska in nekonstrukcijska popravila

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij EN 1504-4:2004
– Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje
skladnosti – 4. del: Konstrukcijsko povezovanje

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij EN 1504-5:2004
– Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje
skladnosti – 5. del: Injektiranje betona

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij EN 1504-6:2006
– Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje
skladnosti – 6. del: Sidranje armaturne palice

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij EN 1504-7:2006
– Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje
skladnosti – 7. del: Zaščita armature proti koroziji

SIST EN 1504-2:2004

SIST EN 1504-3:2006

SIST EN 1504-4:2005

SIST EN 1504-5:2005

SIST EN 1504-6:2006

SIST EN 1504-7:2006

Steklo v stavbah – Posebni osnovni izdelki – Borosilikatno
steklo – 1-2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

Proizvodi iz naravnega kamna – Plošče za navpične in stropne
obloge – Zahteve

SIST EN 1469:2005

SIST EN 1748-1-2:2005

Materiali za označevanje vozišča – Odsevniki – 1. del: Lastnosti
novih odsevnikov

SIST EN 1463-1:2009

Armirani montažni elementi iz betona iz lahkega agregata
z odprto strukturo

Dimniki – Keramične tuljave – 2. del: Tuljave za delovanje
v vlažnih razmerah – Zahteve in preskusne metode

SIST EN 1457-2:2012

9

EN 1748-1-2:2004

EN 1520:2011

EN 1469:2004

EN 1463-1:2009

-

SIST EN
1520:2003/AC:2003

SIST EN 1520:2003

-

-

-

-

-

-

-

EN 1463-1:1997

EN 1457:1999

EN 1457:1999

3

1,3,4

2+,4

1,2+,3,4

1,2+,3,4

1,2+,3,4

1,2+,3,4

1,2+,3,4

1,2+,3,4

3,4

1

2+

2+

1. 9. 2005

01.01.2012

1. 6. 2007

1. 6. 2007

1. 10. 2005

1. 9. 2005

1. 10. 2006

1. 9. 2005

1. 7. 2005

1. 1. 2010

1. 11. 2012

1. 11. 2012

1. 1. 2006

1. 8. 2003

1. 11. 2012

Možen

1. 9. 2006

01.01.2013

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 7. 2006

1. 1. 2011

1. 11. 2013

1. 11. 2013

1. 1. 2006

1. 8. 2004

1. 11. 2012

Obvezen

Začetek uporabe
standarda
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SIST EN 1520:2011

EN 1457-1:2012
EN 1457-2:2012

EN 1433:2002/ A1:2005

Dimniki – Keramične tuljave – 1. del: Tuljave za delovanje
v suhih razmerah – Zahteve in preskusne metode

SIST EN 1457-1:2012

3

1

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)

Št.

-

EN 1423:1997

Oznaka
nadomeščenega
standarda

3958 /

SIST EN 1433:2003/ A1:2005

EN 1433:2002
Padavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah
za pešce – Klasifikacija, projektiranje in zahteve za preskušanje,
označevanje in kontrolo kakovosti

SIST EN 1433:2003

EN 1423:2012

Oznaka referenčnega
standarda

Materiali za označevanje vozišča – Materiali za posipanje –
Steklene kroglice, posipi za zmanjšanje drsnosti in mešanice
obeh

Naslov standarda

SIST EN 1423:2012

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 1857:2010
EN 1858:2008

Dimniki – Zahteve za kovinske dimnike – 2. del: Kovinske
tuljave in dimniški priključki

Dimniki – Sestavni deli – Betonske tuljave

Dimniki – Sestavni deli – Betonski bloki za dimnike

Steklo v stavbah – Toplotno utrjeno natrij-kalcijevo silikatno
steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

Montažna oprema za prekrivanje streh – Plastične svetlobne
kupole – Specifikacija za izdelek in preskusne metode

Betonske cevi in fazonski kosi, nearmirani, z jeklenimi vlakni
in armirani

SIST EN 1856-2:2009

SIST EN 1857:2010

SIST EN 1858:2009
+A1:2011

SIST EN 1863-2:2005

SIST EN 1873:2006

SIST EN 1916:2003

EN 10025-1:2004

Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel – 1. del: Splošni
tehnični dobavni pogoji

Nerjavna jekla – 4. del: Tehnični dobavni pogoji za tanko
in debelo pločevino in trakove iz nerjavnih konstrukcijskih jekel

Nerjavna jekla – 5. del: Tehnični dobavni pogoji za drogove,
palice, žico, profile in svetle izdelke iz nerjavnih konstrukcijskih
jekel

Vroče valjani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih
konstrukcijskih jekel – 1. del: Tehnični dobavni pogoji

SIST EN 10025-1:2004

SIST EN 10088-4:2009

SIST EN 10088-5:2009

SIST EN 10210-1:2006

10

2+

2+

2+

2+

1

1

4

4

1. 2. 2007

1. 1. 2010

1. 2. 2010

1. 9. 2005

1. 1. 2007

1. 10. 2002

1. 1. 2009

1. 8. 2003

1. 1. 2009

1. 8. 2003

1. 10. 2006

1. 9. 2005

01.04.2012

1. 1. 2011

1. 3. 2010

1. 3. 2010

1. 1. 2007

1. 9. 2005

1. 5. 2007

1. 9. 2005

Možen

1. 2. 2008

1. 1. 2011

1. 2. 2011

1. 9. 2006

1. 1. 2007

1. 12. 2003

1. 1. 2009

23. 11. 2004

1. 1. 2009

23. 11. 2004

1. 10. 2009

1. 9. 2006

01.04.2013

1. 1. 2012

1. 3. 2011

1. 3. 2011

1. 1. 2007

1. 9. 2006

1. 5. 2008

1. 9. 2006

Obvezen

Začetek uporabe
standarda

Stran

-

-

-

-

-

-

4

4

1,3,4

1,3,4

2+

2+

2+

2+,4

3,4

3,4

2+

1,3,4

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)
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EN 10210-1:2006

EN 10088-5:2009

EN 10088-4:2009

EN 1935:2002/ AC:2003

EN 1935:2002

Stavbno okovje – Enoosni tečaji – Zahteve in klasifikacija

SIST EN 1935:2002

SIST EN 1935:2002/ AC:2004

EN 1917:2002/ AC:2008

EN 1917:2002

SIST EN 1917:2003

-

-

-

EN 1858:2008

+A1:2008

EN 1857:2003

EN 1856-2:2004

EN 1856-1:2003

-

-

-

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

SIST EN 1917:2003/ AC:2008

EN 1916:2002/ AC:2008

EN 1916:2002

EN 1873:2005

EN 1863-2:2004

+A1:2011

SIST EN 1916:2003/ AC:2008

Betonski vstopni in revizijski jaški, nearmirani, z jeklenimi vlakni
in armirani

EN 1856-1:2009
EN 1856-2:2009

EN 1825-1:2004/AC:2006

EN 1825-1:2004

Dimniki – Zahteve za kovinske dimnike – 1. del: Proizvodi
za sistemske dimnike

Ločevalnik maščob – 1. del: Osnove načrtovanja, zahteve
in preskušanje, označevanje in kontrola kakovosti

SIST EN 1825-1:2004

EN 1806:2006

SIST EN 1856-1:2009

Dimniki – Keramične tuljave za enoslojne dimnike – Zahteve
in preskusne metode

SIST EN 1806:2006

EN 1748-2-2:2004

Oznaka referenčnega
standarda

SIST EN 1825-1:2004/ AC:2006

Steklo v stavbah – Posebni osnovni izdelki – 2-2. del: Steklena
keramika – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

Naslov standarda

SIST EN 1748-2-2:2005

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

3959

Varjene jeklene cevi za transport vodnih tekočin vključno
s pitno vodo – Tehnični dobavni pogoji

SIST EN 10312:2003

EN 10343:2009

Konstrukcijska jekla za kaljenje in popuščanje – Tehnični
dobavni pogoji

Lepila in malte za ploščice – Zahteve, vrednotenje skladnosti,
klasifikacija in označevanje

Črpališča odpadne vode za stavbe in zemljišča – Osnove
gradnje in preskušanja – 1. del: Črpališča odpadne vode
s fekalijami

Črpališča odpadne vode za stavbe in zemljišča – Osnove
gradnje in preskušanja – 2. del: Črpališča odpadne vode brez
fekalij

Črpališča odpadne vode za stavbe in zemljišča – Osnove
gradnje in preskušanja – 3. del: Črpališča odpadne vode
s fekalijami za omejeno uporabo

Črpališča odpadne vode za stavbe in zemljišča – Osnove
gradnje in preskušanja – 4. del: Nepovratni ventili za odpadno
vodo s fekalijami in brez njih

Naravni kamen – Ploščice – Zahteve

Naravni kamen – Plošče za tlake in stopnice – Zahteve

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje
s plinom – 1. del: Zahteve in preskusne metode za električne
naprave za avtomatsko kontrolo in zakasnitev proženja

SIST EN 10343:2009

SIST EN 12004:2007+A1:2012

SIST EN 12050-1:2001

SIST EN 12050-2:2001

SIST EN 12050-3:2001

SIST EN 12050-4:2001

SIST EN 12057:2004

SIST EN 12058:2004

SIST EN 12094-1:2003

11

EN 12094-1:2003

EN 12058:2004

EN 12057:2004

EN 12050-4:2000

-

-

-

-

-

-

-

EN 12004:2007

-

-

-

-

-

-

1

3,4

3,4

3

3

3

3

3

1. 2. 2004

1. 9. 2005

1. 9. 2005

1. 10. 2001

1. 10. 2001

1. 10. 2001

1. 11. 2001

1. 4. 2013

1. 1. 2010

1. 1. 2010

2+
2+

1. 1. 2010

1. 4. 2006

1. 4. 2006

1. 3. 2006

1. 1. 2010

1. 4. 2006

1. 4. 2006

1. 2. 2007

Možen

1. 5. 2006

1. 9. 2006

1. 9. 2006

1. 10. 2002

1. 10. 2002

1. 10. 2002

1. 11. 2002

1. 7. 2013

1. 1. 2011

1. 1. 2010

1. 1. 2011

1. 4. 2007

1. 4. 2007

1. 3. 2007

1. 1. 2011

1. 4. 2007

1. 4. 2007

1. 2. 2008

Obvezen

Začetek uporabe
standarda

2+

1,3,4

1,3,4

1,3,4

3,4

1,3,4

1,3,4

2+

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)

32 / 19. 4. 2013

EN 12050-3:2000

EN 12050-2:2000

EN 12050-1:2001

EN 12004:2007+A1:2012

EN 10340:2007/
AC:2008

EN 10340:2007

SIST EN 10340:2007/
AC:2008

EN 10312:2002/ A1:2005

SIST EN 10340:2007

EN 10312:2002

SIST EN 10312:2003/ A1:2005

Jekleni ulitki za uporabo v gradbeništvu

Priključki za spajanje jeklenih cevi in fitingi za transport vode
in drugih vodnih tekočin

SIST EN 10311:2005

EN 10311:2005

EN 10255:2004+A1:2007

Nelegirane jeklene cevi za varjenje in vrezovanje navojev –
Tehnični dobavni pogoji

SIST EN 10255:2004+A1:2007

EN 10224:2002

-

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

EN 10224:2002/ A1:2005

Nelegirane jeklene cevi in fitingi za transport vodnih tekočin
vključno s pitno vodo – Tehnični dobavni pogoji

SIST EN 10224:2003

EN 10219-1:2006

Oznaka referenčnega
standarda

3960 /

SIST EN 10224:2003/ A1:2005

Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih
in drobnozrnatih jekel – 1. del: Tehnični dobavni pogoji

Naslov standarda

SIST EN 10219-1:2006

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje
s plinom – 11. del: Zahteve in preskusne metode za mehanske
naprave za tehtanje

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje
s plinom – 12. del: Zahteve in preskusne metode za
pnevmatske alarmne naprave

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje
s plinom – 13. del: Zahteve in preskusne metode za kontrolne
ventile in nepovratne ventile

SIST EN 12094-11:2003

SIST EN 12094-12:2003

SIST EN 12094-13:2001

1. 1. 2002

1. 1. 2010

1

1. 1. 2004

1. 1. 2004

1. 2. 2004

1

1

1

1

1. 1. 2004

1. 2. 2007

1. 11. 2005

1. 10. 2001

1. 2. 2007

1. 2. 2007

1. 5. 2005

1. 1. 2004

1. 2. 2004

Možen

1. 1. 2010

1. 4. 2004

1. 9. 2005

1. 9. 2005

1. 5. 2006

1. 9. 2005

1. 5. 2009

1. 11. 2006

1. 4. 2004

1. 5. 2009

1. 5. 2009

1. 8. 2007

1. 9. 2005

1. 5. 2006

Obvezen

Začetek uporabe
standarda

Stran

12

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)
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EN 12094-13:2001/
AC:2002

EN 12094-13:2001

EN 12094-12:2003

EN 12094-11:2003

EN 12094-10:2003

-

-

-

EN 12094-6:2000

EN 12094-5:2000

-

-

-

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

SIST EN 12094-13:2001/
AC:2002

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje
s plinom – 10. del: Zahteve in preskusne metode za merilnike
tlaka in tlačna stikala

SIST EN 12094-10:2003

EN 12094-9:2003

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje
s plinom – 9. del: Zahteve in preskusne metode za posebne
požarne javljalnike

EN 12094-7:2000

SIST EN 12094-9:2003

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje
s plinom – 7. del: Zahteve in preskusne metode za šobe pri
sistemih s CO2

SIST EN 12094-7:2001

EN 12094-6:2006

EN 12094-8:2006

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje
s plinom – 6. del: Zahteve in preskusne metode za neelektrične
naprave za zaustavitev

SIST EN 12094-6:2006

EN 12094-5:2006

EN 12094-7:2000/ A1:2005

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje
s plinom – 5. del: Zahteve in preskusne metode za visokotlačne
in nizkotlačne sortirne ventile in njihova sprožila

SIST EN 12094-5:2006

EN 12094-4:2004

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje
s plinom – 8. del: Zahteve in preskusne metode za spojke

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje
s plinom – 4. del: Zahteve in preskusne metode za ventile in
prožilne naprave na visokotlačnih rezervoarjih

SIST EN 12094-4:2004

EN 12094-3:2003

SIST EN 12094-8:2006

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje
s plinom – 3. del: Zahteve in preskusne metode za naprave za
ročni vklop in izklop

SIST EN 12094-3:2003

EN 12094-2:2003

Oznaka referenčnega
standarda

SIST EN 12094-7:2001/ A1:2005

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje
s plinom – 2. del: Zahteve in preskusne metode za neelektrične
naprave za avtomatsko kontrolo in zakasnitev proženja

Naslov standarda

SIST EN 12094-2:2003

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

3961

Oznaka referenčnega
standarda

Sistemi za nadzor dima in toplote – 3. del: Specifikacije
za električne ventilatorje za odvod dima in toplote

SIST EN 12101-3:2002

EN 12101-7:2011

Sistemi za nadzor dima in toplote – 7. del: Kanali za nadzor
dima

Sistemi za nadzor dima in toplote – 8. del: Lopute za nadzor
dima

Sistemi za nadzor dima in toplote – 10. del: Oskrba z energijo

SIST EN 12101-7:2011

SIST EN 12101-8:2011

SIST EN 12101-10:2005

EN 12259-2:1999/ A2:2005
EN 12259-2:1999/ AC:2002

SIST EN 12259-2:2000/ A2:2006

SIST EN 12259-2:2000/ AC:2002

13

EN 12259-2:1999/ A1:2001

SIST EN 12259-2:2000/ A1:2001

EN 12259-2:1999

Vgrajene naprave za gašenje – Sestavni deli sprinklerskih
sistemov in sistemov s pršečo vodo – 2. del: Mokri alarmni
ventili

SIST EN 12259-2:2000

-

1

1

1

1

1. 6. 2005

1. 9. 2006

1. 1. 2002

1. 1. 2002

1. 11. 2006

1
EN 12259-1:1999 +
A1:2001/A3:2006

SIST EN 12259-1:2000 +
A1:2001/A3:2006

1. 3. 2005

1

EN 12259-1:1999 +
A1:2001/A2:2004

1. 6. 2005

1. 8. 2007

1. 8. 2007

1. 8. 2007

1. 11. 2007

1. 3. 2006

1. 9. 2005

1. 6. 2006

1. 6. 2006

1. 9. 2006

1. 1. 2008

1. 5. 2012

01.02.2013

01.02.2013

1. 1. 2007

1. 4. 2007

1. 1. 2006

1. 4. 2005

1. 9. 2006

1. 9. 2008

1. 9. 2008

Obvezen

32 / 19. 4. 2013

SIST EN 12259-1:1999 +
A1:2001/A2:2004

1. 4. 2002

1. 6. 2006
1

1. 12. 2004
1

1

1. 9. 2005

EN 12259-1:1999 + A1:2001 -

-

1,3,4

1. 1. 2008

EN 12209:2003/ AC:2005

Vgrajene naprave za gašenje – Sestavni deli sprinklerskih
sistemov in sistemov s pršečo vodo – 1. del: Sprinklerji

Stavbno okovje – Ključavnice in zapahi – Mehanske ključavnice, EN 12209:2003
zapahi in prijemniki – Zahteve in preskusne metode

SIST EN 12209:2004

-

1. 10. 2006
1

01.02.2012

01.02.2012

1. 1. 2007

1. 4. 2006

1. 1. 2006

1. 4. 2004

1. 4. 2004

1. 12. 2006

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1. 6. 2006

Možen

Začetek uporabe
standarda

SIST EN 12259-1:1999 +
A1:2001

EN 12150-2:2004

Steklo v stavbah – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno
varnostno steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard
za izdelek

SIST EN 12150-2:2005

-

-

-

-

-

-

1

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)

SIST EN 12209:2004/ AC:2006

EN 12101-10:2005/
AC:2007

SIST EN 12101-10:2005/
AC:2007

EN 12101-10:2005

EN 12101-8:2011

EN 12101-6:2005/ AC:2006

EN 12101-6:2005

SIST EN 12101-6:2005

SIST EN 12101-6:2005/ AC:2006

EN 12101-3:2002/ AC:2005

SIST EN 12101-3:2002/ AC:2005

Sistemi za nadzor dima in toplote – 6. del: Sistemi
za zagotovitev tlačnih razlik – Oprema

EN 12101-2:2003
EN 12101-3:2002

EN 12101-1:2005/ A1:2006

Sistemi za nadzor dima in toplote – 2. del: Določila za odvod
dima in toplote z naravnim prezračevanjem

-

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

SIST EN 12101-2:2003

Sistemi za nadzor dima in toplote – 1. del: Določila za ovire proti EN 12101-1:2005
širjenju dima

Naslov standarda

3962 /

SIST EN 12101-1:2005 /A1:2006

SIST EN 12101-1:2005

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka referenčnega
standarda

Površinske prevleke - Zahteve

Tankoplastne prevleke po hladnem postopku – Specifikacije

Jekleni rezervoarji, izdelani v delavnici – 2. del: Vodoravni
valjasti enoplaščni in dvoplaščni rezervoarji nadzemne izvedbe
za gorljive in negorljive tekočine, ki onesnažujejo vodo

Skrilavci in proizvodi iz kamna za strešne kritine in stenske
obloge – 1. del: Specifikacija proizvoda

Steklo v stavbah – Kemično utrjeno natrij-kalcijevo silikatno
steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

Oprema za nadzor in vodenje cestnega prometa – Svetlobne
signalne naprave (SSN)

Oprema za nadzor in vodenje cestnega prometa – Signalni
dajalci

Zračniki za kanalizacijske sisteme – Zahteve, preskusne metode EN 12380:2002
in ocena skladnosti

Dimniki – Sestavni deli – Betonski elementi plašča dimnika

Vlaknato-cementne ravne plošče – Specifikacija za izdelek
in preskusne metode

Male čistilne naprave do 50 PE – 1. del: Predizdelane greznice

SIST EN 12271:2007

SIST EN 12273:2009

SIST EN 12285-2:2005

SIST EN 12326-1:2004

SIST EN 12337-2:2005

SIST EN 12352:2006

SIST EN 12368:2006

SIST EN 12380:2003

SIST EN 12446:2011

SIST EN 12467:2013

SIST EN 12566-1:2000

EN 12566-3:2005+A1:2009

Male čistilne naprave do 50 PE – 3. del: Predizdelane in/ali na
mestu postavitve sestavljene čistilne naprave za gospodinjske
odplake

Male čistilne naprave do 50 PE – 4. del: Montažne greznice
s čistilno napravo

SIST EN 12566-3:2005+A1:2009

SIST EN 12566-4:2008

2+

3

3

3

3

1,3,4

1. 1. 2009

1. 11. 2009

1. 12. 2004

1. 12. 2004

1. 7. 2013

01.04.2012

1. 10. 2003

1. 2. 2007

1. 2. 2007

1. 9. 2005

1. 5. 2005

1. 1. 2006

1. 1. 2009

1. 1. 2008

1. 7. 2003

1. 1. 2002

1. 1. 2002

1. 9. 2006

1. 1. 2002

1. 1. 2002

Možen

1. 1. 2010

1. 11. 2010

1. 12. 2005

1. 12. 2005

1. 7. 2013

01.04.2013

1. 10. 2004

1. 2. 2008

1. 2. 2008

1. 9. 2006

1. 5. 2008

1. 1. 2008

1. 1. 2011

1. 1. 2011

1. 9. 2005

1. 4. 2004

1. 4. 2004

1. 8. 2007

1. 8. 2007

1. 8. 2007

Obvezen

Začetek uporabe
standarda

Stran

14

-

EN 12566-3:2005

-

EN 12467:2004

EN 12446:2003

4

1

1

1,3,4

3,4

1,3,4

2+

2+

1

1

1

1

1

1

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)
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EN 12566-4:2007

EN 12566-1:2000/ A1:2003

SIST EN 12566-1:2000/ A1:2004

EN 12566-1:2000

EN 12467:2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

EN 12446:2011

EN 12368:2006

EN 12352:2006

EN 12337-2:2004

EN 12326-1:2004

EN 12285-2:2005

EN 12273:2008

EN 12271:2006

EN 12259-5:2002
Vgrajene naprave za gašenje – Sestavni deli sprinklerskih
sistemov in sistemov s pršečo vodo – 5. del: Javljalniki vodnega
pretoka

SIST EN 12259-5:2002

EN 12259-4:2000/ A1:2001

EN 12259-4:2000

SIST EN 12259-4:2001

SIST EN 12259-4:2001/ A1:2001

EN 12259-3:2000/ A2:2005

SIST EN 12259-3:2001/A2:2006

Vgrajene naprave za gašenje – Sestavni deli sprinklerjev
in sistemov s pršečo vodo – 4. del: Naprave za alarmiranje
z vodnim pogonom

EN 12259-3:2000/ A1:2001

EN 12259-3:2000
Vgrajene naprave za gašenje – Sestavni deli sprinklerskih
sistemov in sistemov s pršečo vodo – 3. del: Suhi alarmni ventili

Naslov standarda

SIST EN 12259-3:2001/ A1:2001

SIST EN 12259-3:2001

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

3963

Montažni betonski izdelki – Piloti za temeljenje

SIST EN 12794:2005+A1:2007

EN 12839:2012

Betonski izdelki – Elementi za ograje

Montažni betonski izdelki – Stebri in drogovi

Mavčni bloki – Definicije, zahteve in preskusne metode

Lepila na osnovi mavca za bloke iz mavca – Definicije, zahteve
in metode preskušanja

SIST EN 12839:2012

SIST EN 12843:2004

SIST EN 12859:2011

SIST EN 12860:2002

15

EN 12899-1:2007

SIST EN 12899-1:2008

Stalna vertikalna cestna signalizacija – 1. del: Stalni prometni
znaki

EN 12878:2005/ AC:2006

EN 12878:2005

SIST EN 12878:2005

SIST EN 12878:2005/ AC:2006

EN 12860:2001/AC:2002

EN 12860:2001

EN 12859:2011

SIST EN 12860:2002/AC:2004

Pigmenti za obarvanje gradbenih materialov na osnovi cementa
in/ali apna – Specifikacije in metode preskušanja

EN 12815:2001/ A1:2004/
AC:2007

SIST EN 12815:2003/ A1:2005/
AC:2008

-

-

-

-

EN 12859:2008

-

EN 12839:2001

-

-

EN 12794:2005

EN 12764:2004

-

-

EN 12620:2002

2+

1

2+

2+

3,4

3,4

3,4

1. 1. 2009

1. 1. 2007

1. 3. 2006

1. 1. 2010

1. 4. 2002

01.12.2011

1. 9. 2005

1. 10. 2012

1. 1. 2008

3
4

1. 1. 2007

1. 7. 2005
3

3

1. 7. 2005

1. 1. 2008
3

1. 1. 2008
3

1. 7. 2005

1. 7. 2005

1. 8. 2009

1. 2. 2008

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 2. 2004

1. 2. 2004

1. 1. 2009

1. 1. 2010

Možen

1. 1. 2013

1. 1. 2007

1. 3. 2007

1. 1. 2010

1. 4. 2003

01.12.2012

1. 9. 2007

1. 10. 2013

1. 1. 2008

1. 1. 2007

1. 7. 2007

1. 7. 2007

1. 1. 2008

1. 1. 2008

1. 7. 2007

1. 7. 2007

1. 8. 2009

1. 2. 2009

1. 1. 2010

1. 1. 2010

1. 2. 2006

1. 2. 2006

1. 1. 2010

1. 1. 2011

Obvezen

Začetek uporabe
standarda

3

3

3

2+

2+

4

2+

3

3

2+,4

2+

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)
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EN 12843:2004

EN 12815:2001/ AC:2006

SIST EN 12815:2003/ AC:2006

EN 12815:2001

SIST EN 12815:2003
EN 12815:2001/ A1:2004

EN 12809:2001/ A1:2004/
AC:2007

SIST EN 12809:2003/ A1:2005/
AC:2008

Štedilniki na trdna goriva – Zahteve in preskusne metode

EN 12809:2001/ AC:2006

SIST EN 12809:2003/ AC:2006

SIST EN 12815:2003/ A1:2005

EN 12809:2001/ A1:2004

Ogrevalni kotli na trdna goriva – Nazivna toplotna moč do 50 kW EN 12809:2001
– Zahteve in preskusne metode

EN 12794:2005+A1:2007/
AC:2008

EN 12794:2005+A1:2007

SIST EN 12809:2003/ A1:2005

SIST EN 12809:2003

AC:2009

SIST EN 12794:2005+A1:2007/

Sanitarna oprema – Zahteve za masažne kadi

EN 12764:2004+A1:2008

EN 12737:2004+A1:2007

Montažni betonski izdelki – Hlevske gredice

SIST EN 12764:2005+A1:2008

EN 12676-1:2000

EN 12620:2002+A1:2008

SIST EN 12737:2004+A1:2008

Zasloni proti bleščanju – 1. del: Obnašanje in lastnosti

SIST EN 12676-1:2002

-

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

EN 12676-1:2000/ A1:2003

Agregati za beton

SIST EN 12620:2002+A1:2008

EN 12591:2009

Oznaka referenčnega
standarda

3964 /

SIST EN 12676-1:2002/ A1:2004

Bitumen in bitumenska veziva – Specifikacije za cestogradbene
bitumne

Naslov standarda

SIST EN 12591:2009

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 13055-2:2004

Lahki agregati – 2. del: Lahki agregati za bitumenske zmesi
in površinske prevleke ter za uporabo v nevezanih in vezanih
mešanicah

Dimniki – Sistemski dimniki s keramičnimi tuljavami – 1. del:
Zahteve za odpornost proti požaru saj in preskusne metode

Dimniki – Sistemski dimniki s keramičnimi tuljavami – 2. del:
Zahteve in preskusne metode za delovanje v vlažnih razmerah

Dimniki – Sistemski dimniki s keramičnimi tuljavami – 3. del:
Zahteve in preskusne metode za dimnike z zračnimi kanali

Dimniki – Keramični zunanji plašči za sistemske dimnike –
Zahteve in preskusne metode

Prostostoječi dimniki – 5. del: Material za notranje zidane cevi –
Specifikacije za proizvod

SIST EN 13055-2:2004

SIST EN 13063-1:2006+A1:2007

SIST EN 13063-2:2005+A1:2007

SIST EN 13063-3:2008

SIST EN 13069:2006

SIST EN 13084-5:2005

EN 13084-7:2012

Stopnice v podzemne jaške – Zahteve, oznake, preskušanje
in ocena skladnosti

Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov –
1. del: Bitumenski beton

SIST EN 13084-7:2013

SIST EN 13101:2003

SIST EN 13108-1:2006

16

-

2+,1

4

2+

2+

2+

1. 3. 2007

1. 8. 2003

1. 9. 2013

1. 1. 2007

1. 4. 2006

1. 5. 2006

1. 5. 2008

1. 5. 2008

1. 5. 2008

1. 5. 2005

1. 1. 2010

1. 3. 2003

1. 6. 2006

1. 7. 2003

1. 9. 2005

1. 8. 2010

1. 9. 2005

1. 1. 2009

1. 1. 2009

Možen

1. 3. 2008

1. 8. 2004

1. 9. 2013

1. 1. 2007

1. 4. 2007

1. 5. 2007

1. 5. 2009

1. 5. 2009

1. 5. 2009

1. 5. 2006

1. 1. 2010

1. 6. 2004

1. 6. 2006

1. 6. 2004

1. 9. 2006

1. 8. 2010

1. 9. 2006

1. 1. 2013

1. 1. 2013

Obvezen

Začetek uporabe
standarda

Stran

EN 13108-1:2006

-

EN 13084-7:2005

-

2+

2+

2+

2+

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

1,3,4

1

3

1

1

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)
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EN 13101:2002

EN 13084-5:2005/ AC:2006

Prostostoječi dimniki – Specifikacije proizvoda za cilindrične
jeklene proizvode, ki se uporabljajo v enojnih zidnih jeklenih
dimnikih in jeklenih ceveh

SIST EN 13084-5:2005/AC:2007

EN 13084-5:2005

-

-

EN 13063-2:2005

EN 13063-1:2005

-

-

-

-

EN 12966-1:2005

-

-

-

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

EN 13069:2005

EN 13063-3:2007

EN 13063-2:2005+A1:2007

EN 13063-1:2005+A1:2007

EN 13055-1:2002/AC:2004

SIST EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13043:2002
EN 13043:2002/ AC:2004

Lahki agregati – 1. del: Lahki agregati za beton, malto
in injekcijsko malto

Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste,
letališča in druge prometne površine

SIST EN 13043:2002

EN 13024-2:2004

SIST EN 13055-1:2002

Steklo v stavbah – Toplotno kaljeno borosilikatno varnostno
steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

SIST EN 13024-2:2005

EN 12966-1:2005 +A1:2009

SIST EN 13043:2002/ AC:2004

Pokončni cestni znaki – Prometni znaki s spremenljivim
sporočilom – 1. del: Standard za proizvod

SIST EN 12966-1:2005+A1:2010

Montažna oprema za prekrivanje streh – Pritrjene strešne lestve EN 12951:2004
– Specifikacija za izdelek in preskusne metode

SIST EN 12951:2005

EN 12899-3:2007

Stalna vertikalna cestna signalizacija – 3. del: Smerniki
in svetlobno odbojna telesa

SIST EN 12899-3:2008

EN 12899-2:2007

Oznaka referenčnega
standarda

Stalna vertikalna cestna signalizacija – 2. del: Signalizacija
z notranjo osvetlitvijo (TTB)

Naslov standarda

SIST EN 12899-2:2008

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

3965

EN 13160-1:2003

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz mineralne
volne (MW) – Specifikacija

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi
iz ekspandiranega polistirena (EPS) – Specifikacija

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi
iz ekstrudiranega polistirena (XPS) – Specifikacija

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz trde
poliuretanske pene (PUR) – Specifikacija

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz fenolne
pene (PF) – Specifikacija

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz penjenega
stekla (CG) – Specifikacija

SIST EN 13162:2013

SIST EN 13163:2013

SIST EN 13164:2013

SIST EN 13165:2013

SIST EN 13166:2013

SIST EN 13167:2013
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EN 13167:2012

EN 13166:2012

EN 13165:2012

EN 13164:2012

EN 13167:2008

EN 13166:2008

EN 13165:2008

EN 13164:2008

EN 13163:2008

EN 13162:2008

-

-

-

-

-

-

-

1,3,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

3,4

2+,4

2+,4

2+,1

2+,1

2+,1

2+,1

2+,1

2+,1

2+,1

2+,1

2+,1

2+,1

2+,1

2+,1

2+,1

1. 9. 2013

1. 9. 2013

1. 9. 2013

1. 9. 2013

1. 9. 2013

1. 9. 2013

1. 3. 2004

1. 1. 2010

1. 3. 2003

1. 1. 2009

1. 3. 2007

1. 1. 2009

1. 3. 2007

1. 1. 2009

1. 3. 2007

1. 1. 2009

1. 3. 2007

1. 1. 2009

1. 3. 2007

1. 1. 2009

1. 3. 2007

1. 1. 2009

Možen

1. 9. 2013

1. 9. 2013

1. 9. 2013

1. 9. 2013

1. 9. 2013

1. 9. 2013

1. 3. 2005

1. 1. 2010

1. 6. 2004

1. 1. 2009

1. 3. 2008

1. 1. 2009

1. 3. 2008

1. 1. 2009

1. 3. 2008

1. 1. 2009

1. 3. 2008

1. 1. 2009

1. 3. 2008

1. 1. 2009

1. 3. 2008

1. 1. 2009

Obvezen

Začetek uporabe
standarda

32 / 19. 4. 2013

EN 13163:2012

EN 13162:2012

EN 13139:2002/AC:2004

Sistemi za kontrolo tesnosti – 1. del: Splošna načela

SIST EN 13160-1:2003

EN 13139:2002

SIST EN 13139:2002/AC:2004

EN 13108-7:2006/AC:2008

Agregati za malte

SIST EN 13139:2002

EN 13108-7:2006

SIST EN 13108-7:2006/AC:2008

EN 13108-6:2006/AC:2008

Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov –
7. del: Drenažni asfalt

SIST EN 13108-7:2006

EN 13108-6:2006

SIST EN 13108-6:2006/AC:2008

EN 13108-5:2006/AC:2008

Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov –
6. del: Liti asfa

SIST EN 13108-6:2006

EN 13108-5:2006

SIST EN 13108-5:2006/AC:2008

EN 13108-4:2006/AC:2008

Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov –
5. del: Drobir z bitumenskim mastiksom

SIST EN 13108-5:2006

EN 13108-4:2006

SIST EN 13108-4:2006/AC:2008

EN 13108-3:2006/AC:2008

Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov –
4. del: Vroče valjani asfalt

SIST EN 13108-4:2006

EN 13108-3:2006

SIST EN 13108-3:2006/AC:2008

EN 13108-2:2006/AC:2008

Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov –
3. del: Zelo mehak asfalt

-

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)

Št.

SIST EN 13108-3:2006

EN 13108-2:2006

Oznaka
nadomeščenega
standarda

3966 /

SIST EN 13108-2:2006/AC:2008

EN 13108-1:2006/AC:2008

Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov –
2. del: Bitumenski beton za zelo tanke plasti

Oznaka referenčnega
standarda

SIST EN 13108-2:2006

Naslov standarda

SIST EN 13108-1:2006/AC:2008

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz lesnih
vlaken (WF) – Specifikacija

Montažni betonski izdelki – Rebraste etažne plošče

Montažni betonski izdelki – Linijski konstrukcijski elementi

SIST EN 13171:2013

SIST EN 13224:2012

SIST EN 13225:2004

Polimerni materiali – Profili iz nemehčanega polivinilklorida
(PVC-U) za uporabo v gradbeništvu – 2. del: Profili PVC-U
in PVC-UE za notranje in zunanje obloge zidov in stropov

SIST EN 13245-2:2008

-

EN 13242:2002

1.7.2010

1.7.2010

1,3,4

1. 1. 2009

01.01.2012

1,3,4

2+,4

1,3

1. 1. 2008

3

1.7.2010

1.7.2012

1. 1. 2010

01.01.2013

1. 1. 2008

1. 1. 2007

1. 7. 2007

1. 7. 2007

1. 1. 2008

1. 7. 2007

1. 7. 2007

1. 6. 2007

1. 7. 2007

1. 1. 2008

1. 9. 2007

1. 8. 2013

1. 9. 2013

1. 9. 2013

1. 9. 2013

1. 9. 2013

Obvezen

Stran
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EN 13245-2:2008/
AC:2009

EN 13245-2:2008

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13241-1:2003

1. 1. 2007

1. 7. 2005
3

3

1. 7. 2005

1. 1. 2008

3
3

1. 7. 2007

1. 7. 2005

1. 6. 2006

1. 7. 2005

1. 1. 2008

1. 9. 2005

1. 8. 2012

1. 9. 2013

1. 9. 2013

1. 9. 2013

1. 9. 2013

Možen

Začetek uporabe
standarda

3

3

3

3

2+

2+

2+

1,3,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)

32 / 19. 4. 2013 /

SIST EN 13245-2:2008/
AC:2010

Agregati za nevezane in hidravlično vezane materiale
za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest

SIST EN 13242:2003+A1:2008

Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata –
EN 13241-1:2003
Standard za proizvod – 1. del: Proizvodi brez določenih lastnosti +A1:2011
požarne odpornosti in dimotesnosti

EN 13240:2001/ A2:2004/
AC:2007

SIST EN 13240:2003/ A2:2005/
AC:2008

-

-

-

EN 13224:2004
+A1:2007

EN 13171:2008

EN 13170:2008

EN 13169:2008

EN 13168:2008

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

SIST EN 13241-1:2003
+A1:2011

EN 13240:2001/ AC:2006

EN 13240:2001

SIST EN 13240:2003
EN 13240:2001/ A2:2004

EN 13229:2001
/A2:2004/AC:2007

SIST EN 13229:2003/ A2:2005/
AC:2008

SIST EN 13240:2003/ AC:2006

EN 13229:2001/ AC:2006

SIST EN 13229:2003/ AC:2006

SIST EN 13240:2003/ A2:2005

EN 13229:2001/ A2:2004

Grelniki prostorov na trdna goriva – Zahteve in preskusne
metode

EN 13229:2001/ A1:2003

SIST EN 13229:2003/ A2:2005

EN 13229:2001

SIST EN 13229:2003/ A1:2004

EN 13225:2004/AC:2006

SIST EN 13229:2003

EN 13225:2004

EN 13224:2011

EN 13171:2012

SIST EN 13225:2004/AC:2007

Odprti kamini in kaminski vložki na trdna goriva – Zahteve
in preskusne metode

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi
iz ekspandirane plute (ICB) – Specifikacija

SIST EN 13170:2013

EN 13170:2012

EN 13169:2012

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi
iz ekspandiranega perlita (EPB) – Specifikacija

SIST EN 13169:2013

Oznaka referenčnega
standarda

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz lesne volne EN 13168:2012
(WW) – Specifikacija

Naslov standarda

SIST EN 13168:2013

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

3967

EN 13263-1:2005+A1:2009

SIST EN 13263-1:2005+A1:2009

19

EN 13257:2000/ AC:2003

Mikro silika za beton – 1. del: Definicije, zahteve in merila
skladnosti

EN 13257:2000/ A1:2005

SIST EN 13257:2001/ AC:2003

EN 13257:2000

SIST EN 13257:2001

SIST EN 13257:2001/ A1:2005

EN 13256:2000/ AC:2003

SIST EN 13256:2001/ AC:2003

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti,
ki se zahtevajo pri odstranitvi trdnih odpadkov

EN 13256:2000/ A1:2005

EN 13256:2000

SIST EN 13256:2001

EN 13263-1:2005

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1+

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)

1. 1. 2010

1. 6. 2006

1. 6. 2006

1. 10. 2001

1. 6. 2006

1. 6. 2006

1. 10. 2001

1. 6. 2006

1. 6. 2006

1. 10. 2001

1. 6. 2006

1. 6. 2006

1. 10. 2001

1. 6. 2006

1. 10. 2001

1. 6. 2006

1. 10. 2001

1. 6. 2006

1. 10. 2001

1. 6. 2006

1. 10. 2001

1. 11. 2005

1. 10. 2001

Možen

1. 1. 2011

1. 6. 2006

1. 6. 2007

1. 10. 2002

1. 6. 2006

1. 6. 2007

1. 10. 2002

1. 6. 2006

1. 6. 2007

1. 10. 2002

1. 6. 2006

1. 6. 2007

1. 10. 2002

1. 6. 2007

1. 10. 2002

1. 6. 2007

1. 10. 2002

1. 6. 2007

1. 10. 2002

1. 6. 2007

1. 10. 2002

1. 11. 2006

1. 10. 2002

Obvezen

Začetek uporabe
standarda

32 / 19. 4. 2013

SIST EN 13256:2001/ A1:2005

EN 13255:2000/ AC:2003

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti,
ki se zahtevajo pri gradnji tunelov in podzemeljskih delov

EN 13255:2000/ A1:2005

SIST EN 13255:2001/ AC:2003

EN 13255:2000

SIST EN 13255:2001

SIST EN 13255:2001/ A1:2005

EN 13254:2000/ AC:2003

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti,
ki se zahtevajo pri gradnji kanalov

EN 13254:2000/ A1:2005

SIST EN 13254:2001/ AC:2003

EN 13254:2000

SIST EN 13254:2001/ A1:2005

EN 13253:2000/ A1:2005

SIST EN 13254:2001

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti,
ki se zahtevajo pri gradnji zbiralnikov in jezov

SIST EN 13253:2001/ A1:2005

EN 13253:2000

SIST EN 13253:2001

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti,
ki se zahtevajo pri nadzoru erozije (zaščita obale, zaščita
z nasipom)

EN 13252:2000/ A1:2005

SIST EN 13252:2001/ A1:2005

EN 13252:2000

SIST EN 13252:2001

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti,
ki se zahtevajo pri drenažnih sistemih

EN 13251:2000/ A1:2005

SIST EN 13251:2001/ A1:2005

EN 13251:2000

SIST EN 13251:2001

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti,
ki se zahtevajo pri nasipih, temeljih in trdnih strukturah

EN 13250:2000/ A1:2005

SIST EN 13250:2001/ A1:2005

EN 13250:2000

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti,
ki se zahtevajo pri gradnji železnice

SIST EN 13250:2001

EN 13249:2000

Oznaka referenčnega
standarda

Št.

EN 13249:2000/ A1:2005

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti,
ki se zahtevajo pri gradnji cest in drugih prometnih površin
(izključene so železnice in vključene asfaltne površine)

Naslov standarda

3968 /

SIST EN 13249:2001/ A1:2005

SIST EN 13249:2001

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 13265:2000

Oznaka referenčnega
standarda

EN 13279-1:2008

Kuhinjska korita – Funkcionalne zahteve in preskusne metode

Plastomerne stabilne posode za nadzemno skladiščenje
kurilnega olja, kerozina in dizelskih pogonskih goriv – Posode
iz pihanega polietilena, rotacijsko oblikovanega polietilena
in iz poliamida 6, proizvedenega z anionsko polimerizacijo –
Zahteve in preskusne metode

Geosintetične ovire – Zahtevane karakteristike pri gradnji
rezervoarjev in nasipov

SIST EN 13279-1:2008

SIST EN 13310:2003

SIST EN 13341:2005
+A1:2011

SIST EN 13361:2004

EN 13362:2005

Geosintetične ovire – Značilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji
kanalov

Kamen za obloge pri vodnih zgradbah in drugih gradbenih delih
– 1. del: Specifikacija

SIST EN 13362:2005

SIST EN 13383-1:2002

EN 13407:2006

Zidni pisoarji – Funkcionalne zahteve in preskusne metode

Agregati za grede železniških prog

SIST EN 13407:2007

SIST EN 13450:2003

Dodajni materiali za varjenje – Splošni produktni standard
za dodajne materiale in praške za talilno varjenje kovinskih
materialov

EN 13491:2004
Geosintetične zapore – Zahtevane lastnosti pri uporabi
za zaščito pred tekočinami pri gradnji predorov in pri podzemnih
gradnjah

SIST EN 13479:2005

SIST EN 13491:2005

EN 13492:2004

SIST EN 13492:2005

-

-

-

-

2+

2+

2+

2+

1,3,4

2+,4

2+,4

4

2+,4

2+, 4

2+,4

1. 9. 2005

1. 6. 2007

1. 9. 2005

1. 10. 2005

1. 7. 2005

1. 1. 2007

1. 10. 2003

1.1.2008

1. 1. 2010

1. 3. 2003

1. 2. 2006

1. 6. 2007

1. 9. 2005

01.10.2011

1. 2. 2004

1. 10. 2009

1. 6. 2006

1. 6. 2006

1. 10. 2001

Možen

1. 9. 2006

1. 6. 2008

1. 9. 2006

1. 10. 2006

1. 7. 2006

1. 1. 2007

1. 6. 2004

1.1.2009

1. 1. 2010

1. 6. 2004

1. 2. 2007

1. 6. 2008

1. 9. 2006

01.10.2011

1. 2. 2006

1. 10. 2010

1. 6. 2006

1. 6. 2007

1. 10. 2002

Obvezen

Začetek uporabe
standarda

32 / 19. 4. 2013 /
Stran

20

EN 13491:2004/ A1:2006

SIST EN 13491:2005/ A1:2007

Geosintetične zapore – Zahtevane lastnosti za uporabo
pri konstrukciji odlagališč za tekoče odpadke, prenosnih postaj
in drugih zabojnikov

EN 13454-1:2004

Veziva, sestavljena veziva in industrijsko pripravljene mešanice
za estrihe na osnovi kalcijevega sulfata – 1. del: Definicije
in zahteve

SIST EN 13454-1:2004

-

-

-

-

2+

2+

3

-

4

EN 13341:2005

3,4

2+,4

2+,4

2+,4

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)

-

EN 13279-1:2005

-

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

EN 13479:2004

EN 13450:2002/ AC:2004

SIST EN 13450:2003/ AC:2004

EN 13450:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

SIST EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13383-1:2002

EN 13361:2004/ A1:2006

SIST EN 13361:2004/ A1:2007

EN 13361:2004

EN 13341:2005
+A1:2011

EN 13310:2003

EN 13265:2000/ AC:2003

Mavčna veziva in mavčni notranji ometi – 1. del: Definicije
in zahteve

SIST EN 13265:2001/ AC:2004

EN 13265:2000/ A1:2005

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti,
ki se zahtevajo pri obvladovanju tekočih odpadkov

Naslov standarda

SIST EN 13265:2001/ A1:2005

SIST EN 13265:2001

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije

3969

EN 13493:2005

Dimniki – Zahteve in preskusne metode za keramične zaključke
dimničnih tuljav

Zunanja senčila – Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo

Naprave za preprečevanje poplav v stavbah – 1. del: Zahteve

Naprave za preprečitev prepolnitve za stabilne rezervoarje za
tekoča goriva

SIST EN 13502:2003

SIST EN 13561:2004+A1:2009

SIST EN 13564-1:2002

SIST EN 13616:2004

Polkna – Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo

Montažni betonski izdelki – Specialni strešni elementi

Hidroizolacijski trakovi – Ojačeni bitumenski trakovi za tesnjenje EN 13707:2004+A2:2009
streh – Definicije in lastnosti

SIST EN 13659:2004+A1:2009

SIST EN 13693:2004+A1:2009

SIST EN 13707:2005+A2:2009

EN 13748-1:2004

EN 13748-2:2004

Bitumen in bitumenska veziva – Okvirna specifikacija za
kationske bitumenske emulzije

Estrihi – Materiali za estrihe – Lastnosti in zahteve

Mavčni proizvodi, ojačeni z vlakni – Definicije, zahteve in
preskusne metode

Obešene fasade – Standard za proizvod

Hidroizolacijski trakovi – Definicije in lastnosti podložnih folij –
1. del: Podložne folije za strehe

Hidroizolacijski trakovi – Definicije in lastnosti podložnih folij –
2. del: Podložne folije za stene

SIST EN 13748-2:2004

SIST EN 13808:2005

SIST EN 13813:2003

SIST EN 13815:2006

SIST EN 13830:2003

SIST EN 13859-1:2010

SIST EN 13859-2:2010

21

EN 13859-2:2010

EN 13859-1:2010

EN 13830:2003

EN 13815:2006

EN 13813:2002

EN 138592:2004+A1:2008

EN 138591:2005+A1:2008

-

-

-

-

-

-

+A1:2008

EN 13747:2005

EN 13707:2004

EN 13693:2004

EN 13659:2004

-

-

-

-

EN 13561:2004

1,3

1,3

1,3

1,3,4

1,3,4

2+

4

4

4

4

2+

1,2+

2+

4

3,4

3,4

3,4

3,4

4

4

1. 4. 2011

1. 4. 2011

1. 12. 2004

1. 6. 2007

1. 8. 2003

1. 1. 2010

1. 4. 2005

1. 6. 2005

1. 4. 2006

1. 6. 2005

1. 1. 2011

1. 4. 2010

1. 5. 2010

1. 8. 2009

1. 3. 2006

1. 3. 2006

1. 6. 2006

1. 5. 2005

1. 5. 2003

1. 8. 2009

1. 8. 2003

1. 3. 2006

1. 6. 2007

Možen

1. 4. 2012

1. 4. 2012

1. 12. 2005

1. 6. 2008

1. 8. 2004

1. 1. 2011

1. 4. 2006

1. 6. 2005

1. 10. 2006

1. 10. 2006

1. 1. 2011

1. 10. 2010

1. 5. 2011

1. 8. 2010

1. 3. 2007

1. 3. 2007

1. 6. 2006

1. 5. 2006

1. 5. 2004

1. 8. 2010

1. 8. 2004

1. 3. 2007

1. 6. 2008

Obvezen

Začetek uporabe
standarda

32 / 19. 4. 2013

EN 13808:2005

EN 13748-1:2004/AC:2005

Teraco plošče – 2. del: Teraco plošče za zunanjo rabo

SIST EN 13748-1:2004/ AC:2005

EN 13748-1:2004/ A1:2005

Teraco plošče – 1. del. Teraco plošče za notranjo rabo

EN 13747:2005+A2:2010

EN 13693:2004+A1:2009

EN 13659:2004+A1:2008

SIST EN 13748-1:2004/ A1:2005

SIST EN 13748-1:2004

Montažni betonski izdelki – Etažne plošče za etažne sisteme

Kovinski profili – Definicije, zahteve in preskusne metode –
2. del: Zunanji omet

SIST EN 13658-2:2005

SIST EN 13747:2005+A2:2010

EN 13658-1:2005

SIST EN 13658-1:2005
EN 13658-2:2005

EN 13616:2004/ AC:2006

Kovinski profili – Definicije, zahteve in preskusne metode –
1. del: Notranji omet

SIST EN 13616:2004/ AC:2006

EN 13616:2004

EN 13564-1:2002

EN 13561:2004+A1:2008

4

2+,4

2+

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)

Št.

-

-

Oznaka
nadomeščenega
standarda

3970 /

EN 13502:2002

EN 13492:2004/ A1:2006

Geosintetične ovire – Značilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji
začasnih shramb za trdne odpadke in odlagališč

Oznaka referenčnega
standarda

SIST EN 13493:2005

Naslov standarda

SIST EN 13492:2005/ A1:2007

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Tesnilni materiali za mavčne plošče – Definicije, zahteve
in preskusne metode

SIST EN 13963:2005

Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni tesnilni trakovi
za temelje – Definicije in lastnosti

Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski tesnilni trakovi za temelje –
Definicije in lastnosti

SIST EN 13969:2005

EN 13978-1:2005

Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi,
ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare – Definicije
in lastnosti

SIST EN 13984:2005

EN 13986:2004

Lesne plošče za uporabo v gradbeništvu – Lastnosti,
ocenjevanje skladnosti in označevanje

Veziva za magnezitne estrihe – Kaustični magnezit
in magnezijev klorid – 1. del. Definicije in zahteve

SIST EN 13986:2005

SIST EN 14016-1:2004

3,4

1,2+,3,4

1. 12. 2004

1. 6. 2005

1. 1. 2008

1. 9. 2005

1. 3. 2006

1. 1. 2008

1. 9. 2005

1. 1. 2008

1. 9. 2005

1. 3. 2013

1. 1. 2008

1. 1. 2005

1. 1. 2007

1. 3. 2006

1. 10. 2013

1. 9. 2006

1. 1. 2010

1. 1. 2010

1.6.2008

1. 9. 2005

Možen

1. 12. 2005

1. 6. 2006

1. 1. 2009

1. 9. 2006

1. 3. 2008

1. 1. 2009

1. 9. 2006

1.1.2009

1. 9. 2006

1. 7. 2013

1. 1. 2009

1. 7. 2007

1. 1. 2007

1. 3. 2007

1. 10. 2013

1. 9. 2007

1. 1. 2010

1. 1. 2011

1.6.2009

1. 9. 2006

Obvezen

Začetek uporabe
standarda

Stran

22

-

EN 13986:2002

1,3

1,3

2+

1,3

1,3

1,2+

1,2+

1,2+

1,3,4

1,3,4

3,4

3,4

1,2+

3,4

2+

2+

3,4

4

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)
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EN 14016-1:2004

EN 13984:2004/A1:2006

SIST EN 13984:2005/A1:2007

-

-

-

-

-

EN 13967:2004

-

-

EN 13956:2005

-

-

-

-

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

EN 13984:2004

EN 13970:2004/ A1:2006

Montažni betonski izdelki – Montažne betonske garaže –
1. del: Zahteve za armirane monolitne garaže ali garaže,
sestavljene iz posameznih delov sobnih mer

SIST EN 13978-1:2005

EN 13970:2004

SIST EN 13970:2005

SIST EN 13970:2005/ A1:2007

EN 13969:2004/ A1:2006

SIST EN 13969:2005/ A1:2007

Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi, ki kontrolirajo
gibanje vode in/ali vodne pare – Definicije in lastnosti

EN 13967:2012

SIST EN 13967:2012
EN 13969:2004

EN 13964:2004/ A1:2006

EN 13964:2004

SIST EN 13964:2004

SIST EN 13964:2004/ A1:2007

EN 13963:2005/ AC:2006

SIST EN 13963:2005/ AC:2006

Viseči stropi – Zahteve in preskusne metode

EN 13956:2012

Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi
za tesnjenje streh – Definicije in lastnosti

SIST EN 13956:2013
EN 13963:2005

Mavčne plošče za toplotno/zvočno izolacijo kompozitnih panelov EN 13950:2005
– Definicije, zahteve in preskusne metode

EN 13924:2006/AC:2006

EN 13924:2006

EN 13915:2007

EN 13877-3:2004

Oznaka referenčnega
standarda

SIST EN 13950:2006

SIST EN 13924:2006 /AC:2007

Bitumen in bitumenska veziva – Specifikacije za trše
cestogradbene bitumne

Predizdelani paneli mavčnih plošč s kartonskim jedrom –
Definicije, zahteve in preskusne metode

SIST EN 13915:2007

SIST EN 13924:2006

Betonska vozišča – 3. del: Specifikacije za moznike,
ki se uporabljajo pri betonskih voziščih

Naslov standarda

SIST EN 13877-3:2005

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
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Toplotnoizolacijski materiali in proizvodi – Proizvodi
iz ekspandiranega glinenega agregatnega proizvoda (LWA),
oblikovani na mestu vgradnje – 1. del: Specifikacija za vezane
in razsute proizvode pred vgradnjo

SIST EN 14063-1:2005

Lesene konstrukcije – Lepljeni lamelirani les – Zahteve

Lesene konstrukcije – Razvrščanje konstrukcijskega lesa
s fazonskimi kosi po trdnosti – 1. del: Splošne zahteve

Steklo v stavbah – Osnovni izdelki iz zemljoalkalijskega
silikatnega stekla –
2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

Steklo v gradbeništvu – HS-preskus kaljenega natrijevegakalcijevega-silikatnega varnostnega stekla – 2. del:
Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

Združene polnilne in tesnilne mase –
1. del: Specifikacije za toplo nanosljive tesnilne mase

Tesnilne in zalivne mase –
2. del: Specifikacije za hladne zalivne mase

Polnilne in tesnilne mase za stike – 3. del: Specifikacije
za elastomerne tesnilne profile

Mavčne plošče iz reciklaže – Definicije, zahteve in preskusne
metode

Elementi s kovinskimi okvirji za mavčne plošče – Definicije,
zahteve in preskusne metode

SIST EN 14080:2005

SIST EN 14081-1:2006+A1:2011

SIST EN 14178-2:2005

SIST EN 14179-2:2005

SIST EN 14188-1:2005

SIST EN 14188-2:2005

SIST EN 14188-3:2006

SIST EN 14190:2005

SIST EN 14195:2005

23

EN 14195:2005/ AC:2006

EN 14195:2005

EN 14190:2005

EN 14188-3:2006

EN 14188-2:2004

EN 14188-1:2004

EN 14179-2:2005

EN 14178-2:2004

EN 14081-1:2005+A1:2011

-

-

-

-

-

-

-

EN 14081-1:2005

-

-

-

-

-

-

-

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1,3,4

1,3,4

1,3,4

4

4

4

1,3,4

1,3,4

2+

1

1,3

1,3

1,3

4

1,3,4

1,3,4

3

2+

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)

1. 1. 2007

1. 1. 2006

1. 4. 2006

1. 11. 2006

1. 10. 2005

1. 7. 2005

1. 3. 2006

1. 9. 2005

1. 10. 2011

1. 4. 2006

1.12.2010

1.1.2008

1. 6. 2005

01.09.2011

1. 1. 2007

1. 1. 2006

1. 2. 2004

1. 1. 2011

Možen

1. 1. 2007

1. 1. 2007

1. 4. 2007

1. 11. 2007

1. 1. 2007

1. 1. 2007

1. 3. 2007

1. 9. 2006

31.12. 2011

1. 12.2011

1.12.2011

1.1.2008

1. 6. 2006

01.09.2012

1. 1. 2007

1. 1. 2007

1. 2. 2005

1. 1. 2012

Obvezen

Začetek uporabe
standarda
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SIST EN 14195:2005/ AC:2006

EN 14064-1:2010

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Razsuti proizvodi
iz mineralne volne (MW) – 1. del: Specifikacija za vezane
in razsute proizvode pred vgradnjo

SIST EN 14064-1:2010

EN 14080:2005

EN 14063-1:2004/ AC:2006

SIST EN 14063-1:2005/AC:2008

EN 14063-1:2004

EN 14055:2010

Izplakovalniki WC in pisoarjev

SIST EN 14055:2011

EN 14041:2004
EN 14041:2004/ AC:2006

Netekstilne, tekstilne in laminirane (plastene) talne obloge –
Bistvene značilnosti

SIST EN 14041:2005

EN 14037-1:2003

SIST EN 14041:2005/ AC:2007

Stropne sevalne plošče za vodo pri temperaturi pod 120 °C –
1. del: Tehnične specifikacije in zahteve

EN 14023:2010

Oznaka referenčnega
standarda

Št.

SIST EN 14037-1:2004

Bitumen in bitumenska veziva – Okvirna specifikacija
za bitumne, modificirane s polimeri

Naslov standarda

3972 /

SIST EN 14023:2010

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske
inštalacije – Proizvodi iz mineralne volne (MW) – Specifikacija

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske
inštalacije – Proizvodi iz fleksibilne elastomerne pene (FEF) –
Specifikacija

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske
inštalacije – Proizvodi iz penjenega stekla (CG) – Specifikacija

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske
inštalacije – Proizvodi iz kalcijevih silikatov (CS) – Specifikacija

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske
inštalacije – Proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) –
Specifikacija

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske
inštalacije – Proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR)
in poliizocianuratne pene (PIR) – Specifikacija

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske
inštalacije – Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS) –
Specifikacija

EN 14313:2009
Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske
inštalacije – Proizvodi iz polietilenske pene (PEF) – Specifikacija
EN 14314:2009

Sanitarna oprema – Skupinska umivalna korita

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske
inštalacije – Proizvodi iz fenolne pene (PF) – Specifikacija

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz
ekspandiranega perlita (EP), oblikovani na mestu vgradnje –
1. del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode
pred vgradnjo

SIST EN 14296:2005

SIST EN 14303:2010

SIST EN 14304:2010

SIST EN 14305:2010

SIST EN 14306:2010

SIST EN 14307:2010

SIST EN 14308:2010

SIST EN 14309:2010

SIST EN 14313:2010

SIST EN 14314:2010

SIST EN 14316-1:2005

3

1. 6. 2005

1. 8. 2010

1. 8. 2010

1. 8. 2010

1. 8. 2010

1. 8. 2010

1. 8. 2010

1. 8. 2010

1. 8. 2010

1. 8. 2010

1. 3. 2006

1.11. 2010

1. 1. 2008

1. 4. 2007

01.09.2011

1. 2. 2005

1. 9. 2006

Možen

1. 6. 2006

1. 8. 2012

1. 8. 2012

1. 8. 2012

1. 8. 2012

1. 8. 2012

1. 8. 2012

1. 8. 2012

1. 8. 2012

1. 8. 2012

1. 3. 2008

1. 11. 2010

1. 1. 2008

1. 4. 2008

01.09.2012

1. 2. 2006

1. 9. 2007

Obvezen

Začetek uporabe
standarda

Stran

24

-

1,3,(4)

1,3,(4)

1,3,(4)

1,3,(4)

1,3,(4)

1,3,(4)

1,3,(4)

1,3,(4)

1,3,(4)

4

2+

3,4

3,4

2+

1+

3,4

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)
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EN 14316-1:2004

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EN 14250:2004

-

-

-

-

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

EN 14309:2009

EN 14308:2009

EN 14307:2009

EN 14306:2009

EN 14305:2009

EN 14304:2009

EN 14303:2009

EN 14296:2005

EN 14250:2010

EN 14246:2006

Lesene konstrukcije – Zahteve za proizvodnjo predhodno
izdelanih konstrukcijskih elementov s kovinskimi ježastimi
ploščami

Mavčni elementi za viseče strope – Definicije, zahteve
in preskusne metode

SIST EN 14246:2006

EN 14229:2010

SIST EN 14250:2010

Konstrukcijski les – Leseni drogovi za nadzemne vode

SIST EN 14229:2011

EN 14216:2004

EN 14246:2006/AC:2007

Cement – Sestava, zahteve in merila skladnosti za posebne
cemente z zelo nizko toploto hidratacije

SIST EN 14216:2004

EN 14209:2005

Oznaka referenčnega
standarda

SIST EN 14246:2006/AC:2007

Predoblikovane mavčne plošče – Definicije, zahteve
in preskusne metode

Naslov standarda

SIST EN 14209:2006

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
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Podzemni hidranti

Lesene talne obloge – Lastnosti, ovrednotenje skladnosti
in označevanje

EN 14351-1:2006+A1:2010
Okna in vrata – Standard za proizvod, zahtevane lastnosti –
1. del: Okna in vrata brez določenih lastnosti požarne odpornosti
in dimnotesnosti, vendar z vključeno odpornostjo strešnih oken
proti požaru z zunanje strani

SIST EN 14339:2005

SIST EN 14342:2005+A1:2008

SIST EN 14351-1:2006+A1:2010

Nadzemni hidranti

Protihrupne ovire za cestni promet – Specifikacije

SIST EN 14384:2005

SIST EN 14388:2005
EN 14396:2004

Pritrjene lestve za vstopne jaške

Visokotrdnostne vijačne zveze za prednapetje – 1. del: Splošne
zahteve

Keramične ploščice – Definicije, razvrstitev, lastnosti,
vrednotenje skladnosti in označevanje

Zasloni za prhanje – Funkcionalne zahteve in preskusne
metode

SIST EN 14396:2004

SIST EN 14399-1:2005

SIST EN 14411:2013

SIST EN 14428:2005+A1:2008

25

EN 14428:2004

EN 14411:2006

-

-

-

-

-

EN 14353:2007

EN 14351-1:2006

EN 14342:2005

-

4

3,4

2+

4

3

3

1

1

3,4

1,3

1,3,4

1

1. 1. 2009

1. 7. 2013

1. 1. 2006

1. 12. 2004

1. 1. 2009

1. 5. 2006

1. 5. 2006

1. 9. 2005

1. 11. 2010

1. 12. 2010

1. 3. 2009

1. 5. 2006

1. 6. 2006

1. 6. 2005

Možen

1. 1. 2010

1. 7. 2014

1. 10. 2007

1. 12. 2005

1. 1. 2009

1. 5. 2007

1. 5. 2007

1. 9. 2006

1. 11. 2010

1. 12. 2010

1. 3. 2010

1. 5. 2007

1. 6. 2007

1. 6. 2006

Obvezen

Začetek uporabe
standarda
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EN 14428:2004+A1:2008

EN 14411:2012

EN 14399-1:2005

EN 14388:2005/AC:2008

SIST EN 14388:2005/AC:2008

EN 14388:2005

EN 14384:2005

Lesene konstrukcije – Furnirni slojnat les (LVL) za konstrukcije – EN 14374:2004
Zahteve

SIST EN 14374:2005

EN 14353:2007+A1:2010

Pomožni in dodatni kovinski profili za mavčne plošče –
Definicije, zahteve in preskusne metode

SIST EN 14353:2008+A1:2010

EN 14342:2005+A1:2008

EN 14339:2005

1,3,4

3,(4)

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)

Št.

-

-

Oznaka
nadomeščenega
standarda

3974 /

EN 14321-2:2005

Steklo v gradbeništvu – Kaljeno zemljoalkalijsko silikatno
varnostno steklo – 2. del: Ocena skladnosti/standard za izdelek

SIST EN 14321-2:2006

EN 14317-1:2004

Oznaka referenčnega
standarda

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi
iz razplastenega vermikulita (EV), oblikovani na mestu vgradnje
– 1. del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode
pred vgradnjo

Naslov standarda

SIST EN 14317-1:2005

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Lepila na osnovi mavca za toplotno/zvočno izolacijo kompozitnih EN 14496:2005
panelov in mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne
metode
EN 14509:2006

SIST EN 14496:2006

SIST EN 14509:2007

Kadi za prhanje za gospodinjsko rabo

Bideji – Funkcionalne zahteve in preskusne metode

Lesene kostrukcije – Spojniki (konektorji) – Zahteve

Mehanska pritrdilna sredstva za sisteme iz mavčnih plošč –
Definicije, zahteve in preskusne metode

Lesene konstrukcije – Paličasta vezna sredstva – Zahteve

Naprave za javljanje dima

SIST EN 14527:2006+A1:2010

SIST EN 14528:2007

SIST EN 14545:2009

SIST EN 14566:2008+A1:2009

SIST EN 14592:2009+A1:2012

SIST EN 14604:2005

EN 14680:2006

Sanitarne naprave – Umivalniki - Funkcionalne zahteve in
preskusne metode

Hidroizolacijski trakovi – Ojačeni bitumenski trakovi za tesnjenje EN 14695:2010
betonskih premostitvenih objektov in drugih betonskih povoznih
površin – Definicije in lastnosti

Napeti stropovi – Zahteve in preskusne metode

Samonosilna pločevina za pokrivanje streh ter zunanje
in notranje obloge – Specifikacija proizvoda in zahteve

Povsem podprta pločevina in trakovi za pokrivanje streh ter
zunanje in notranje obloge – Specifikacija za izdelek in zahteve

SIST EN 14688:2007

SIST EN 14695:2010

SIST EN 14716:2005

SIST EN 14782:2006

SIST EN 14783:2006

3,4

3,4

1,3,4

1. 7. 2007

1. 11. 2006

1. 10. 2005

1. 10. 2010

1.1.2008

1.1.2008

1.1.2008

1. 8. 2006

1. 8. 2009

1. 5. 2006

1. 3. 2013

1. 5. 2010

1. 8. 2009

1. 1. 2008

1. 5. 2011

1. 5. 2011

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 9. 2006

1. 6. 2006

1. 6. 2006

1. 3. 2006

Možen

1. 7. 2008

1. 11. 2007

1. 10. 2006

1. 10. 2011

1.1.2009

1.1.2009

1.1.2008

1. 8. 2007

1. 8. 2009

1. 8. 2008

1. 7. 2013

1. 11. 2010

1. 8. 2010

1. 1. 2009

1. 5. 2012

1. 5. 2012

1. 1. 2009

1. 10. 2010

1. 9. 2007

1. 6. 2007

1. 6. 2006

1. 3. 2007

Obvezen

Začetek uporabe
standarda

Stran

26

-

-

-

2+

4

4

1+

1

1

3

4

2+,3

4

4

4

1,3,4

1,3,4

3,4

1,2+,3,4

1,3,4

1,3,4

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)
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EN 14783:2006

EN 14782:2006

EN 14716:2004

-

-

-

-

-

EN 14592:2008

EN 14566:2008

EN 14528:2005

-

-

-

-

-

-

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

EN 14688:2006

EN 14647:2005/AC:2006

Lepila za netlačne plastomerne cevne sisteme - Specifikacije

SIST EN 14680:2007

EN 14647:2005

SIST EN 14647:2005

SIST EN 14647:2005/AC:2007

EN 14604:2005/AC:2008

EN 14604:2005

EN 14592:2008+A1:2012

EN 14566:2008+A1:2009

EN 14545:2008

EN 14528:2007

SIST EN 14604:2005/AC:2008

Kalcijev aluminatni cement – Sestava, zahteve in merila
skladnosti

EN 14516:2006+A1:2010

Kopalne kadi za gospodinjsko rabo

SIST EN 14516:2006+A1:2010
EN 14527:2006+A1:2010

EN 14509:2006/AC:2008

SIST EN 14509:2007/AC:2009

Samonosilne izolacijske sendvič plošče z obojestranskim
kovinskim oplaščenjem –Tovarniško izdelani proizvodi –
Specifikacije

EN 14471:2005

Dimniki – Sistemski dimniki s plastičnimi dimničnimi tuljavami –
Zahteve in preskusne metode

SIST EN 14471:2006

EN 14449:2005

Oznaka referenčnega
standarda

EN 14449:2005/ AC:2005

Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno
steklo – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

Naslov standarda

SIST EN 14449:2005 /AC:2006

SIST EN 14449:2005

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
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EN 14891:2012

EN 14933:2007

Toplotnoizolacijski in lahki polnilni proizvodi za inženirske
objekte - Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (SPS) Specifikacija

Toplotnoizolacijski in lahki polnilni proizvodi za inženirske
objekte - Proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) Specifikacija

Strešne kritine – Zvezni plastični svetlobniki z razmikom ali brez
njega – Klasifikacija, zahteve in preskusne metode

Toge podložne folije za strehe - Definicije in lastnosti

SIST EN 14933:2007

SIST EN 14934:2008

SIST EN 14963:2007

SIST EN 14964:2007

27

EN 14964:2006

EN 14963:2006

EN 14934:2007

EN 14915:2006/AC:2007

-

-

-

-

-

EN 14909:2006

1,3,4

1,3,4

1,3

1,3

1,3,4

1,3,4

1,3

1,3

3

-

3

1,3

1,3

1

2+,4

2+

4

3,1

-

-

-

-

EN 14844:2006
+A1:2008

-

-

-

3

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)

1. 1. 2008

1. 8. 2009

1. 7. 2008

1. 7 .2008

1. 1. 2008

1. 6. 2007

1. 3. 2013

1. 2. 2007

1. 3. 2013

1. 3. 2013

1. 6. 2007

1. 6. 2007

01.09.2011

1. 9. 2012

1. 1. 2008

1. 1. 2008

1. 1. 2008

1. 1. 2010

Možen

1. 1. 2009

1. 8. 2012

1. 7. 2009

1. 7. 2009

1. 1. 2008

1. 6. 2008

1. 7. 2013

1. 2. 2008

1. 3. 2013

1. 3. 2014

1. 6. 2008

1. 6. 2008

01.09.2012

1. 9. 2013

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 1. 2011

Obvezen

Začetek uporabe
standarda

32 / 19. 4. 2013

SIST EN 14915:2007/AC:2007

EN 14915:2006

EN 14909:2012

Notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa –
Značilnosti,ovrednotenje skladnosti in označevanje

Tekoče vgrajevani za vodo neprepustni izdelki za uporabo pod
keramičnimi ploščicami, lepljenimi z lepili – Zahteve, preskusne
metode, ugotavljanje skladnosti, klasifikacija in označevanje

SIST EN 14891:2012

EN 14889-2:2006

SIST EN 14915:2007

Vlakna za beton – 2. del: Polimerna vlakna – Definicije,
specifikacije in skladnost

SIST EN 14889-2:2006

EN 14889-1:2006

Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi
za tesnjenje – Definicije in lastnosti

Vlakna za beton – 1. del: Jeklena vlakna – Definicije,
specifikacije in skladnost

SIST EN 14889-1:2006

EN 14846:2008

SIST EN 14909:2012

Stavbno okovje – Ključavnice in zapahi – Elektromehanske
ključavnice in zaporne plošče – Zahteve in preskusne metode

SIST EN 14846:2009

EN 14844:2006
+A2:2011

EN 14843:2007

EN 14904:2006

Montažni betonski izdelki – Škatlasti nosilci

SIST EN 14844:2006+A2:2012

Podloge za športne dejavnosti – Notranje podloge
za večnamensko uporabo – Specifikacija

Montažni betonski izdelki - Stopnice

SIST EN 14843:2007

EN 14814:2007

SIST EN 14904:2006

Lepila za plastomerne cevne sisteme za tekočine pod tlakom Specifikacije

SIST EN 14814:2007

EN 14800:2007

-

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

EN 14891:2012/
AC:2012

Rebrasta fleksibilna varnostna kovinska cev za priključitev
gospodinjskih plinskih aparatov

SIST EN 14800:2007

EN 14785:2006

Oznaka referenčnega
standarda

3976 /

SIST EN 14891:2012/
AC:2013

Naprave za gretje stanovanjskih prostorov na lesne pelete –
Zahteve in preskusne metode

Naslov standarda

SIST EN 14785:2006

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 15048-1:2007
EN 15050:2007
+A1:2012

Dimniki – Zahteve in preskusne metode za kovinske dimnike
in od materialov neodvisne kanale za dovod zraka za ogrevalne
naprave v zaprtih prostorih – 2. del: Kanali za odvod dima
in dovod zraka v zaprtih prostorih

Montažni betonski izdelki - Elementi za temeljenje

Montažni betonski izdelki – Stenski elementi

Montažni betonski izdelki – Stropni sistemi iz nosilcev in polnil –
1. del: Nosilci

Montažni betonski izdelki – Stropni sistemi iz nosilcev in polnil –
2. del: Polnila

Montažni betonski izdelki – Stropni sistemi iz nosilcev in polnil –
3. del: Keramična polnila

Montažni betonski izdelki – Stropni sistemi iz nosilcev in polnil –
4. del: Polnila iz ekspandiranega polistirena

Vijačni sestavi brez predhodne strukturne obremenitve –
1. del: Splošne zahteve

Montažni betonski izdelki – Elementi za mostove

Varnostni plinski ventili za kovinske cevne priključke
za priključitev gospodinjskih plinskih aparatov

Aluminij in aluminijeve zlitine – Gradbeni proizvodi
za konstrukcijska dela – Tehnični pogoji za prevzem in dobavo

Dekorativne stenske obloge – Zvitki in plošče

Naprave za zagotavljanje potresne varnosti konstrukcij

Grobozrnata plavžna žlindra za uporabo v betonu, malti
in injekcijski masi - 1. del. Definicije, specifikacije in merila
skladnosti

Naprave na trdna goriva, ki počasi oddajajo toploto - Zahteve
in preskusne metode

Montažni betonski izdelki – Elementi za oporne zidove

SIST EN 14989-2:2008

SIST EN 14991:2007

SIST EN 14992:2007+A1:2012

SIST EN 15037-1:2008

SIST EN 15037-2:2009
+A1:2011

SIST EN 15037-3:2009
+A1:2011

SIST EN 15037-4:2010

SIST EN 15048-1:2007

SIST EN 15050:2007
+A1:2012

SIST EN 15069:2008

SIST EN 15088:2006

SIST EN 15102:2008+A1:2011

SIST EN 15129:2010

SIST EN 15167-1:2006

SIST EN 15250:2007

SIST EN 15258:2009

28

-

2+

3

1+

1,3

1,3,4

2+

1,3,4

2+

2+

1. 1. 2010

1. 1. 2008

1. 1. 2008

1. 8. 2010

1. 7. 2012

1. 10. 2006

1. 1. 2009

1. 12. 2012

1. 1. 2008

1. 1. 2011

1. 1. 2010

1. 1. 2009

1. 8. 2011

1. 7. 2012

1. 10. 2007

1. 1. 2010

1. 12. 2012

1. 10. 2009

1. 11. 2011

01.12.2012

01.12.2012

1. 1. 2011

1. 7. 2013

1. 1. 2009

1. 1. 2010

1. 1. 2009

1. 3. 2008

Obvezen

Stran

EN 15258:2008

-

-

-

EN 15102:2007

-

-

EN 15050:2007

-

1. 11. 2010

01.12.2011

01.12.2011

1. 1. 2010

1. 4. 2013

1. 1. 2008

1. 1. 2009

1. 1. 2008

1. 3. 2007

Možen

Začetek uporabe
standarda

32 / 19. 4. 2013 /

EN 15250:2007

EN 15167-1:2006

EN 15129:2009

EN 15102:2007+A1:2011

2+

-

2+

2+

-

-

2+

2+,4

2+

2+

2+

1,3,4

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)

-

EN 14992:2007

-

-

-

-

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

EN 15088:2005

EN 15069:2008

EN 15037-4:2010

EN 15037-3:2009
+A1:2011

EN 15037-2:2009
+A1:2011

EN 15037-1:2008

EN 14992:2007
+A1:2012

EN 14991:2007

EN 14989-2:2007

EN 14989-1:2007

Dimniki - Zahteve in preskusne metode za kovinske dimnike
in od materialov neodvisne kanale za dovod zraka za ogrevalne
naprave v zaprtih prostorih - 1. del: Navpični terminali za odvod
dima in dovod zraka za plinske kotle tipa C6

SIST EN 14989-1:2007

EN 14967:2006

Oznaka referenčnega
standarda

Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi za tesnjenje –
Definicije in lastnosti

Naslov standarda

SIST EN 14967:2006

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
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Mavčne plošče, ojačene z vlakni – Definicije, zahteve
in preskusne metode – 2. del: Mavčne plošče z vlakni

Aglomeriran kamen – Modularne ploščice za tla in stopnice
(notranje in zunanje)

SIST EN 15283-2:2008+A1:2009

SIST EN 15285:2008

EN 15322:2009

Hidravlično vezivo za nekonstrukcijsko uporabo – Definicija,
specifikacije in merila skladnosti (vključno z dopolnilom A1)

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Zahtevane
lastnosti za uporabo na voziščih in asfaltnih prevlekah

Geosintetične ovire – Zahtevane lastnosti za uporabo
v infrastrukturi transporta

Montažni betonski izdelki – Normalni in lahki betonski bloki –
Značilnosti in obnašanje izdelkov

Montažni betonski izdelki – Betonski bloki iz lesnih drobcev –
Lastnosti in obnašanje izdelkov

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske
inštalacije - Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EP), oblikovani
na mestu vgradnje - 1. del: Specifikacija za vezane in razsute
proizvode pred vgradnjo

Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske
inštalacije - Proizvodi iz ekspandiranega vermikulita (EV),
oblikovani na mestu vgradnje - 1. del: Specifikacija za vezane
in razsute proizvode pred vgradnjo

Prezračevanje stavb – Požarne lopute v zračni napeljavi

Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike v stavbah in na
sprehajalnih površinah – 1. del: Tesnilne mase za fasade

Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike v stavbah in na
sprehajalnih površinah – 2. del: Tesnilne mase za zasteklitev

SIST EN 15322:2009

SIST EN 15368:2008+A1:2010

SIST EN 15381:2009

SIST EN 15382:2009

SIST EN 15435:2008

SIST EN 15498:2008

SIST EN 15599-1:2011

SIST EN 15600-1:2011

SIST EN 15650:2010

SIST EN 15651-1:2013

SIST EN 15651-2:2013

29

EN 15651-2:2012

EN 15651-1:2012

EN 15650:2010

EN 15600-1:2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EN 15283-2:2008

EN 15283-1:2008

-

-

1,3,4

1,3,4

1

3,4

3,4

4

4

2+

2+

2+

2+

1,3,4

1,3,4

3,4

3,4

2+

2+

2+

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)

1. 7. 2013

1. 7. 2013

1.9.2011

1. 4. 2011

1. 4. 2011

1. 2. 2009

1. 2. 2009

1. 1. 2010

1. 1. 2010

01.09.2011

1. 6. 2010

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 6. 2010

1. 6. 2010

1. 1. 2011

1. 4. 2010

1. 4. 2010

Možen

1. 7. 2014

1. 7. 2014

1.9.2012

1. 4. 2012

1. 4. 2012

1. 2. 2010

1. 2. 2010

1. 1. 2011

1. 1. 2011

01.09.2012

1. 6. 2011

1. 1. 2009

1. 1. 2010

1. 6. 2011

1. 6. 2011

1. 1. 2012

1. 4. 2011

1. 4. 2011

Obvezen

Začetek uporabe
standarda

32 / 19. 4. 2013

EN 15599-1:2010

EN 15498:2008

EN 15435:2008

EN 15382:2008

EN 15381:2008

EN 15368:2008
+A1:2010

EN 15285:2008/AC:2008

Bitumen in bitumenska veziva – Okvir za specificiranje rezanih
in fluksiranih bitumenskih veziv

SIST EN 15285:2008/AC:2008

EN 15285:2008

EN 15283-2:2008+A1:2009

EN 15283-1:2008+A1:2009

Mavčne plošče, ojačene z vlakni –Definicije, zahteve
in preskusne metode – 1. del: Mavčne plošče, ojačene z mrežo
iz vlaken

SIST EN 15283-1:2008+A1:2009

EN 15275:2007

-

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

EN 15275:2007/AC:2010

Konstrukcijska lepila – Karakterizacija anaerobnih lepil
za koaksialne metalne konstrukcije v zgradbah in objektih

SIST EN 15275:2009

EN 15274:2007

Oznaka referenčnega
standarda

3978 /

SIST EN 15275:2009:AC:2010

Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – Zahteve
in preskusne metode

Naslov standarda

SIST EN 15274:2009

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Toplotnoizolacijski in lahki polnilni proizvodi za inženirske
objekte (CEA) – Proizvodi iz ekspandiranega glinenega
agregatnega proizvoda (LWA)

Supersulfatni cement – Sestava, zahteve in merila skladnosti
za običajne cemente

Bitumenske debeloslojne prevleke, modificirane s polimeri –
Definicije in zahteve

Peči za savno na trdno gorivo – Zahteve in preskusne metode

Specifikacije za zunanje in notranje omete na osnovi organskih
veziv

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz
polietilenske pene (PEF) – Specifikacija

SIST EN 15732:2013

SIST EN 15743:2010

SIST EN 15814:2011+A1:2012

SIST EN 15821:2011

SIST EN 15824:2009

SIST EN 16069:2013

EN 16069:2012

EN 15824:2009

EN 15821:2010

EN 15814:2011
+A1:2012

EN 15743:2010

EN 15732:2012

EN 15651-4:2012

EN 15651-3:2012

Oznaka referenčnega
standarda

-

-

-

-

-

-

-

-

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1, 3, (4)

1,3,4

3

1,3,4

1+

1. 3, (4)

1,3,4

1,3,4

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)

1. 9. 2013

1. 4. 2010

1. 7. 2011

1. 8. 2013

1. 11. 2010

1. 8. 2013

1. 7. 2013

1. 7. 2013

Možen

Št.

32 / 19. 4. 2013 /
Stran

30

1. 9. 2014

1. 4. 2011

1. 7. 2012

1. 8. 2014

1. 11. 2011

1. 8. 2014

1. 7. 2014

1. 7. 2014

Obvezen

Začetek uporabe
standarda

Sistem potrjevanja skladnosti iz dodatka ZA harmoniziranega standarda in Pravilnika o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov (Uradni list RS, št. 54/01).

Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike v stavbah in na
sprehajalnih površinah – 4. del: Tesnilne mase za sprehajalne
površine

SIST EN 15651-4:2013

(1)

Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike v stavbah in na
sprehajalnih površinah – 3. del: Tesnilne mase za stike
v sanitarijah

Naslov standarda

SIST EN 15651-3:2013

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
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(3)

-

EN 545:2007

EN 817:2008
EN 200:2008
EN 246:2003

EN 1112:2008
EN 1113:2008+A1:2011
EN 124:1994
EN 15012:2007
EN 15014:2007

Sanitarne armature - Enojne pipe in kombinirane pipe za oskrbo
z vodo tipa 1 in tipa 2 - Splošne tehnične zahteve

Sanitarne armature - Splošne specifikacije za regulatorje pretoka

Sanitarne armature - Splošne zahteve za galvanske Ni-Cr prevleke EN 248:2002
EN 1111:1998

Sanitarne armature - Mehansko nastavljiva mešalna armatura
(PN 10) - Splošne tehnične zahteve

Sanitarne armature - Termostatska mešalna armatura (PN 10) Splošne tehnične zahteve

Sanitarne armature - Prhe za sanitarne armature sistemov
za oskrbo z vodo tipa 1 in tipa 2 - Splošne tehnične zahteve

Sanitarne armature - Gibke cevi za sanitarne armature sistemov
za oskrbo z vodo tipa 1 in tipa 2 - Splošne tehnične zahteve

Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah
za pešce - Zahteve za projektiranje, preskušanje, označevanje
in kontrola kakovosti

Cevni sistemi iz polimernih materialov - Odvodni sistemi
v zgradbah - Lastnosti cevi, fitingov in njihovih spojev

Cevni sistemi iz polimernih materialov – Podzemni in nadzemni
sistemi za vodo in druge tekočine pod tlakom - Lastnosti cevi,
fitingov in njihovih spojev

Cevni sistemi iz polimernih materialov - Sistemi za vročo in hladno
EN 15015:2007
nepitno vodo - Lastnosti cevi, fitingov in njihovih spojev

Cevi, fitingi pribor in spoji iz nodularne litine za vodovodno omrežje
EN 545:2010
- Zahteve in preskusne metode

SIST EN 817:2009

SIST EN 200:2009

SIST EN 246:2004

SIST EN 248:2003

SIST EN 1111:1998

SIST EN 1112:2009

SIST EN 1113:2009+A1:2011

SIST EN 124:1996

SIST EN 15012:2008

SIST EN 15014:2008

SIST EN 15015:2008

SIST EN 545: 2011

-

-

EN 1113:1997

EN 1112:1997

EN 246:1989

EN 200:2004

(3)

3

(3)

3

(3)

3

3

1

(3)

4

(3)

4

(3)

4

4

(3)

4

(3)

(3)

4

(3)

4

4

(3)

2+

2+

2+

2+

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)

1. 3. 2008

1. 3. 2008

1. 3. 2008

1. 3. 2008

1. 3. 2008

1. 4. 2009

1. 4. 2009

1. 2. 2004

1. 2. 2004

1. 5. 2007

1. 4. 2009

1. 4. 2009

1. 2. 2004

1.2.2004

1.1.2008

1.1.2008

1.1.2003

Možen

1. 4. 2011

1. 4. 2011

1. 6. 2004

1. 6. 2004

1. 9. 2007

1. 4. 2011

1. 4. 2011

1. 6. 2004

1.6.2004

1.7.2008

1.7.2008

1.6.2004

Obvezen

Začetek uporabe
standarda

32 / 19. 4. 2013

31

-

EN 816:1996

Sanitarne armature - Samozaporne armature PN 10

SIST EN 816:1997
EN 817:1997

-

EN 206-1:2000/A2:2005

Beton - 1. del: Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost –
Pravila za uporabo SIST EN 206-1

SIST EN 206-1:2003/A2:2005

-

Oznaka
nadomeščenega
standarda

SIST 1026(2)

EN 206-1:2000/A1:2004

SIST EN 206-1:2003/A1:2004

EN 206-1:2000

Oznaka referenčnega
standarda

Št.

Beton - 1.del - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost

Naslov standarda

3980 /

SIST EN 206-1:2003

Oznaka standarda

Slovenski nacionalni standardi (prva alinea prvega odstavka 7. člena Zakona o gradbenih proizvodih) :

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 1074-2:2000

Ventili za oskrbo z vodo - Zahteve za ustreznost in ustrezni
preskusi - 2. del: Zapirni ventili

SIST EN 1074-2:2001

EN 1074-4:2000

Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in
kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni
EN 1401-1:2009
v zemljo - Nemehčan polivinilklorid (PVC - U) - 1. del: Specifikacije
za cevi, fitinge in sistem
EN 1852-1:2009

EN 13476-1:2007

EN 13476-2:2007

EN 134763:2007+A1:2009

Ventili za vodooskrbo - Zahteve za ustreznost in ustrezni preskusi
- 4. del Prezračevalni in odzračevalni ventili

Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo
in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni
v zemljo - Polipropilen (PP) - 1. del: Specifikacije za cevi, fitinge
in sistem

Cevni sistemi iz polimernih materialov za odvodnjavanje
in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni
v zemljo - Cevni sistemi s strukturirano steno iz nemehčanega
polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) in polietilena (PE) 1. del: Splošne zahteve in zahtevane lastnosti

Cevni sistemi iz polimernih materialov za odvodnjavanje
in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni
v zemljo - Cevni sistemi s strukturirano steno iz nemehčanega
polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) in polietilena (PE) 2. del: Specifikacije za cevi in fitinge z gladko notranjo in zunanjo
površino in sistem, tip A

Cevni sistemi iz polimernih materialov za odvodnjavanje
in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni
v zemljo - Cevni sistemi s strukturirano steno iz nemehčanega
polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) in polietilena (PE) 3. del: Specifikacije za cevi, fitinge z gladko notranjo in profilirano
zunanjo površino in sistem, tip B

SIST EN 1074-4:2001

SIST EN 1401-1:2009

SIST EN 1852-1:2009

SIST EN 13476-1:2007

SIST EN 13476-2:2007

SIST EN 13476-3:2007+A1:2009

-

-

-

A1:2002

EN 1852-1:1997/

EN 1852-1:1997

EN 1401-1:1998

-

-

-

-

-

Oznaka
nadomeščenega
standarda

3

3

3

3

3

(3)

3

(3)

3

3

(3)

(3)

3

(3)

3

(3)

3

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)

1. 1. 2012

1. 1. 2012

1. 1. 2012

1. 11. 2009

1. 11. 2009

1. 3. 2008

1. 3. 2008

1. 3. 2008

1. 3. 2008

1. 3. 2008

1. 3. 2008

Možen

Obvezen

Začetek uporabe
standarda

Št.

32 / 19. 4. 2013 /
Stran

32

EN 1074-3:2000

Ventili za vodooskrbo - Zahteve za ustreznost in ustrezni preskusi
- 3. del Protipovratni ventili

SIST EN 1074-3:2001

EN 1074-2:2001/A1:2004

EN 1717:2001

Varovanje pitne vode pred onesnaževanjem v napeljavah za pitno
vodo in splošne zahteve za varovala za preprečitev
onesnaževanja pitne vode zaradi povratnega toka

SIST EN 1717:2001

SIST EN 1074-2:2001/A1:2004

EN 12729:2003

Oznaka referenčnega
standarda

Naprave za varovanje pred onesnaženjem pitne vode zaradi
povratnega toka - Sistemski ločevalnik z nadzorovanim območjem
znižanega tlaka - Družina B - Tip A

Naslov standarda

SIST EN 12729:2003

Oznaka standarda
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-

Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 1.del: Bitumenski
beton- Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 13108-1
-

Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 5.del: Drobir
z bitumenskim mastiksom - Zahteve – Pravila za uporabo
SIST EN 13108-5

Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 6.del: Liti asfalt Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 13108-6

Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 7.del: Drenažni
asfalt - Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 13108-7

Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste,
letališca in druge prometne površine - Zahteve

SIST 1038-1(2)

SIST 1038-5(2)

SIST 1038-6(2)

SIST 1038-7(2)

SIST 1043(2)

Uporablja se zadnja veljavna izdaja standarda z vsemi veljavnimi dopolnili in popravki, za začetek uporabe nove izdaje velja 6 mesečno prehodno obdobje.

Proizvodi, ki so v stiku s pitno vodo morajo dodatno ustrezati zahtevam Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in
47/04-ZdZPZ), Pravilnika o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (Uradni list RS, št. 36/05, 38/06, 100/06 in 65/08) in Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06,
92/06 in 25/09).

(3)

33

Za gradbene proizvode so sistemi potrjevanja skladnosti določeni s Pravilnikom o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov (Uradni list RS, št. 54/01).

1.11.2010

1. 3. 2008

1. 3. 2008

1. 3. 2008

1. 3. 2008

1. 1. 2009

1. 7. 2007

Obvezen

(2)

1.11.2009

1. 3. 2008

1. 3. 2008

1. 3. 2008

1. 3. 2008

1. 3. 2008

1. 5. 2007

1.5.2013

1.5.2013

1.5.2013

1.5.2013

Možen

Začetek uporabe
standarda

(1)

-

-

2+

2+

3

3

3

3

3

Sistem
potrjevanja
skladnosti(1)
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-

-

-

-

-

Bitumen in bitumenska veziva – Cestogradbeni, s polimeri
modificirani bitumni - Zahteve in pravila za uporabo
SIST EN 14023

(Opomba: Standard se uporablja skupaj s standardi
SIST EN 13707+A2, SIST EN 13969, SIST EN 13970,
SIST EN 13859-1 in SIST EN 14695)

-

-

-

-

-

-

SIST 1035(2)

SIST 1031(2)

EN 13377:2002

Predizdelani leseni opažni nosilci - Zahteve, razvrščanje
in dokazovanje

SIST EN 13377:2002

Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski hidroizolacijski trakovi –
Zahteve

EN 301:2006

Lepila na osnovi fenolov in aminoplastov za nosilne lesene
konstrukcije – Razvrstitev in zahteve

EN 10242:1994/ A2:2003

SIST EN 10242:1997/A2:2003

SIST EN 301:2006

EN 10242:1994/
A1:1999/AC:1999

SIST EN 10242:1997/
A1:2000/AC:2000

EN 10242:1994

-

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

EN 10242:1994/ A1:1999

Fitingi z navojem iz temprane litine

SIST EN 10242:1997

DIN 4262-1:2009-10

Oznaka referenčnega
standarda
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SIST EN 10242:1997/A1:2000

Cevi in fitingi za podzemno odvodnjavanje prometnih poti in nizkih
gradenj - 1. del: Cevi, fitingi in njihovi spoji iz PVC-U, PP in PE

Naslov standarda

SIST DIN 4262-1:2012

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

BANKA SLOVENIJE
1261.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o splošnih pravilih izvajanja denarne politike

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena ter prvega odstavka 31. člena in v zvezi z 58. ter 61. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo
in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
1. V Sklepu o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
(Uradni list RS, št. 81/11, 93/11, 68/12, 84/12, 106/12 in 16/13)
se besedilo druge alineje prvega odstavka poglavja 1 spremeni
tako, da se glasi:
"– Smernico Evropske centralne banke z dne 20. marca
2013 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter
o spremembi Smernice ECB/2007/9 (ECB/2013/4) in njenimi
spremembami."
2. V točki 4 (A) se pred prvim odstavkom doda nov prvi
odstavek, ki se glasi:
"V primeru neskladja med drugimi določbami tega sklepa
in določbami točke 4 (A) veljajo določbe točke 4 (A)."
3. Za tretjim stavkom zadnjega odstavka v alineji (j) točke
5.1.2.1 se doda nov stavek, ki se glasi: "Banka Slovenije lahko
od nasprotne stranke kadarkoli zahteva, da zagotovi vse listine
v zvezi z bančnim posojilom."
4. V točki 5 (A) se pred prvim odstavkom doda nov prvi
odstavek, ki se glasi:
"V primeru neskladja med drugimi določbami tega sklepa
in določbami točke 5 (A) veljajo določbe točke 5 (A)."
5. Za zadnjim odstavkom točke 5 (A) se doda nov odstavek, ki se glasi:
"Za namen točke 5 (A). 5 tega sklepa se Irska, Helenska
republika in Portugalska štejejo za države članice euroobmočja, ki izpolnjujejo program Evropske unije/Mednarodnega
denarnega sklada."
6. Besedilo točke 5 (A). 3 se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"Nasprotna stranka v zavarovanje terjatev Eurosistema
ne sme predložiti nekritih bančnih obveznic z jamstvom osebe
javnega sektorja iz EGP, ki je upravičena do odmerjanja davkov, ki jih je izdala sama, ali takšnih obveznic, izdanih s strani
pravne osebe, s katero je nasprotna stranka v tesni povezavi,
če bi s tem presegla nominalno vrednost teh obveznic, predloženih v zavarovanje terjatev Eurosistema na dan 3. 7. 2012.
V izjemnih primerih lahko Svet ECB za obdobje največ
treh let odloči o začasnem odstopanju od zahteve iz prejšnjega odstavka. Prošnji za odstopanje mora nasprotna stranka
priložiti načrt financiranja, v katerem prikaže, na kakšen način
bo najpozneje v treh letih po odobritvi odstopanja prenehala
uporabljati nekrite bančne obveznice iz prejšnjega odstavka.
Določbe te točke veljajo do 28. 2. 2015."
7. Besedilo točke 5 (A). 4 se nadomesti z besedilom, ki
se glasi:
"Tržni dolžniški instrumenti, ki so denominirani v britanskih funtih, ameriških dolarjih ali japonskih jenih, se štejejo kot
primerno finančno premoženje za zavarovanje operacij denarne politike, če izpolnjujejo vse ostale kriterije primernosti iz točke 5.1.1 tega sklepa, razen kriterija iz točke 5.1.1.8 glede valute
denominacije v eurih, in če sta hkrati izpolnjena tudi naslednja
pogoja: (i) izdani so v euroobmočju, kjer se tudi vodijo oziroma
poravnavajo; in (ii) izdajatelj je ustanovljen v državi članici EGP.
Tržni dolžniški instrumenti, opisani v prejšnjem odstavku,
s kuponi, ki so vezani na eno samo obrestno mero na denar-
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nem trgu v valuti, v kateri so denominirani, ali na indeks inflacije
za zadevno državo, pri katerih izplačilo oziroma natekanje ni
vezano na vnaprej določen razpon referenčnega indeksa (ang.
discrete range) oziroma katerega višina ni že vnaprej omejena
(ang. range accrual in ratchet) ali ne vsebujejo podobnih kompleksnih struktur, prav tako predstavljajo primerno zavarovanje
za terjatve Eurosistema.
ECB lahko po odobritvi Sveta ECB na svoji spletni strani
(www.ecb.europa.eu) objavi seznam drugih sprejemljivih referenčnih obrestnih mer v tuji valuti, poleg tistih iz prejšnjega
odstavka.
Za dolžniške instrumente iz te točke se uporablja dodaten
odbitek pri vrednotenju v višini (a) 16 % pri premoženju, denominiranem v britanskih funtih in ameriških dolarjih, ter (b) 26 %
pri premoženju, denominiranem v japonskih jenih.
Banka Slovenije lahko od nasprotne stranke zahteva,
da dolžniške instrumente iz te točke v času izplačila denarnih
tokov izloči iz sklada finančnega premoženja."
8. Za točko 5 (A). 4 se doda nova točka 5 (A). 5, ki se
glasi:
"5 (A). 5 ZAČASNI ODLOG GLEDE BONITETNEGA
PRAGA ZA NEKATERE TRŽNE INSTRUMENTE
Minimalne zahteve Eurosistema glede bonitetnega praga
za tržno finančno premoženje, določene v točki 5.3.1 tega sklepa, se ne uporabljajo za tržne dolžniške instrumente, ki so jih
izdale ali zanje v celoti jamčijo institucionalne enote centralnih
ravni držav članic euroobmočja, kjer poteka program Evropske
unije/Mednarodnega denarnega sklada, razen če Svet ECB odloči, da zadevna država članica ne izpolnjuje pogojev finančne
podpore in/ali makroekonomskega programa.
Za tržne dolžniške instrumente, ki jih je izdala ali zanje
v celoti jamči institucionalna enota centralne ravni Helenske
republike, se uporabljajo sledeči posebni odbitki:
Preostala
zapadlost
(leta)

Grške državne obveznice
Odbitki pri instrumentih
s fiksnim ali variabilnim
kuponom

Odbitki
pri brezkuponskih
instrumentih

0–1

15,0

15,0

1–3

33,0

35,5

3–5

45,0

48,5

5–7

54,0

58,5

7–10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Preostala
zapadlost
(leta)

Bančne obveznice z jamstvom države
in obveznice nefinančnih družb
z jamstvom države
Odbitki pri instrumentih
s fiksnim ali variabilnim
kuponom

Odbitki
pri brezkuponskih
instrumentih

0–1

23,0

23,0

1–3

42,5

45,0

3–5

55,5

59,0

5–7

64,5

69,5

7–10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0

"
9. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 3. 5. 2013.
Ljubljana, dne 16. aprila 2013
Namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije
mag. Janez Fabijan l.r.
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1262.

Tarifni razred

Dodatek št. 9 h Kolektivni pogodbi
za elektroindustrijo Slovenije

Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost
elektroindustrije Slovenije (Uradni list RS, št. 108/05, 95/06,
71/07, 82/07, 32/08, 70/08, 47/09, 75/09, 10/10 in 104/11)
in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06)
sklepata pogodbeni stranki
kot predstavniki delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica elektronske
in elektroindustrije
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kovine
kot predstavniki delojemalcev:
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)
KNSS Neodvisnost
Sindikat kovinske, elektroindustrije in elektronike (KS 90
– SKEIE)
Svet gorenjskih sindikatov

IV.

Zahtevna dela

671,64

3,86

V.

Bolj zahtevna dela

732,54

4,21

VI.

Zelo zahtevna dela

852,60

4,90

VII.

Visoko zahtevna dela

991,80

5,70

VIII. Najbolj zahtevna dela

1.132,74

6,51

1.332,84

7,66

IX.

Izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela

2. Najnižje osnovne plače od 1. 9. 2013 dalje za posamezne tarifne razrede znašajo:
Najnižja
Najnižja
mesečna
osnovna plača
osnovna plača
na uro v €
za 174 ur v €

Tarifni razred

DODATEK št. 9
h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo
Slovenije
1. člen
Črta se 6. odstavek 42. člena.
2. člen
Doda se 42. a) člen, ki glasi:
(1) Če je pri delodajalcu v preteklem letu v povprečju več
kot 5 % delavcev prejemalo zakonsko minimalno plačo in ima
to za posledico uravnilovko med izplačanimi plačami, se pri delodajalcu določi način, ki iz zneska zakonske minimalne plače
pri delodajalcih v panogi, izvzame posamezne elemente plače
(v celoti ali določenem delu) z namenom razlikovanja med
zaposlenimi, glede na določena oziroma dogovorjena pravila
za zmanjševanje uravnilovke pri delodajalcu.
(2) Delodajalec in sindikat pri delodajalcu določita način
iz prejšnjega odstavka najkasneje do 1. 9. 2013 in nato vsako
leto do 1. 7. v koledarskem letu ponovno preverita, ali so še
podane okoliščine, ki narekujejo uporabo načina iz prejšnjega
odstavka.
(3) Obveznost iz prvega in drugega odstavka tega člena ne zavezuje delodajalcev, ki imajo že vzpostavljen sistem
izločanja posameznih elementov plače iz zneska zakonske
minimalne plače.
(4) Določila tega člena veljajo do spremembe zakonske
opredelitve minimalne plače ali spremembe načina usklajevan
ja zneska minimalne plače.
3. člen
TARIFNA PRILOGA 1
Tarifna priloga po tem dodatku nadomešča tarifno prilogo
za Dodatek št. 8 k pogodbi (Uradni list RS, št. 104/11) in velja
eno leto, to je do 28. 2. 2014.
1. Najnižje osnovne plače od 1. 3. 2013 dalje za posamezne tarifne razrede znašajo:

Tarifni razred

Najnižja
Najnižja
mesečna
osnovna plača
osnovna plača
na uro v €
za 174 ur v €

Najnižja
Najnižja
mesečna
osnovna plača
osnovna plača
na uro v €
za 174 ur v €

I.

Enostavna dela

532,44

3,06

II.

Manj zahtevna dela

544,62

3,13

III.

Srednje zahtevna dela

596,82

3,43

I.

Enostavna dela

542,88

3,12

II.

Manj zahtevna dela

555,06

3,19

III.

Srednje zahtevna dela

609,00

3,50

IV.

Zahtevna dela

685,56

3,94

V.

Bolj zahtevna dela

746,46

4,29

VI.

Zelo zahtevna dela

870,00

5,00

VII.

Visoko zahtevna dela

1.010,94

5,81

VIII. Najbolj zahtevna dela

1.155,36

6,64

1.358,94

7,81

IX.

Izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela

3. Najnižji polni regres za letni dopust za leto 2013 znaša
820 €. Ta znesek najnižjega polnega regresa velja do določitve
polnega regresa za leto 2014. Delodajalci, ki so za leto 2012 izplačali regres v znesku, ki je nižji od 793 €, izplačajo najnižji polni
regres za leto 2013 v višini 820 €, povišan za razliko med izplačanim regresom za leto 2012 in zneskom 793 €. Izhodiščna vrednost
za izračun regresa za letni dopust za leto 2014 je 774,96 €.
4. Delodajalec povrne stroške prehrane med delom, stroške na službenem potovanju, terenski dodatek in nadomestilo
za ločeno življenje v višini zgornjega zneska veljavne uredbe
vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z delom
in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, razen
stroškov za prevoz na delo in z dela, ki jih povrne najmanj v
višini 80 % cene javnega prevoza.
5. Stranke te kolektivne pogodbe bodo zneske iz tarifne
priloge objavljale mesečno v svojih glasilih.
4. člen
Ta dodatek h kolektivni pogodbi začne veljati z dnem
objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se
od 1. 3. 2013 dalje.
Ljubljana, dne 29. marca 2013
Za Gospodarsko zbornico Slovenije:
Zbornica elektronske in elektroindustrije
mag. Valter Leban l.r.
predsednik Upravnega odbora Zbornice
elektronske in elektroindustrije
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Za Združenje delodajalcev Slovenije:
ZDS – Sekcija za kovine
Franci Bratkovič l.r.
predsednik
Za sindikate:
Sindikat kovinske in elektroindustrije
(SKEI)
Lidija Jerkič l.r.
predsednica
KNSS Neodvisnost
Drago Lombar l.r.
predsednik
Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat
kovinske, elektroindustrije in elektronike
(KS 90 – SKEIE)
Damjan Volf l.r.
pooblaščenec
Svet gorenjskih sindikatov
Nežka Bozovičar l.r.
predsednica
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 8. 4.
2013 izdalo potrdilo št. 02047-17/2005/44 o tem, da je Dodatek
št. 9 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije vpisan
v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o
kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno
številko 11/9.
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OBČINE
CANKOVA
1263.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o načinu opravljanja gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo na območju
Občine Cankova

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), Uredbe o oskrbi s pitno vodo
(Uradni list RS, št. 88/12), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 86/11) in 16. člena
Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski
svet Občine Cankova na 16. redni seji dne 4. 4. 2013 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
opravljanja gospodarske javne službe oskrbe
s pitno vodo na območju Občine Cankova
1. člen
S tem odlokom se urejajo spremembe in dopolnitve Odloka
o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo na območju Občine Cankova (Uradni list RS, št. 87/11).
2. člen
V prehodnih in končnih določbah odloka se doda nov
49. člen, ki glasi:
»Do potrditve enotnega izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo in predaje javne infrastrukture v upravljanje na področju
občin, vključenih v projekt Oskrba Pomurja s pitno vodo-sistem B,
na območju aglomeracij Občine Cankova, in sicer:
– 15844 Cankova,
– 15875 Domajinci,
– 15890 Skakovci,
– 15904 Krašči in
– 15905 Skakovci,
ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Murska Sobota, izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo, javno podjetje Vodovod
Murska Sobota d.o.o.
V primeru, da se izvede širitev vodovodnega sistema
Murska Sobota na katero izmed ostalih aglomeracij, navedenih
v 6. členu odloka, izvaja prav tako javno službo oskrbe s pitno
vodo javno podjetje Vodovod Murska Sobota d.o.o.«
Dosedanji 49., 50. in 51. člen postanejo 50., 51. in 52. člen.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-16/2013
Cankova, dne 4. aprila 2013
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

ČRNOMELJ
1264.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni
obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss –
1. faza, sklop 1 po skrajšanem postopku

Na podlagi 50., 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO 1B, 108/09,

80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12) Občina Črnomelj objavlja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss –
1. faza, sklop 1 po skrajšanem postopku
1. Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 1 (v nadaljevanju: SD ZN) bo potekala od 26. aprila 2013 do vključno
10. maja 2013, v prostorih Občine Črnomelj, soba št. 23, ob
delavnikih, v času uradnih ur občinske uprave. Na spletnem naslovu, www.crnomelj.si, bo dostopna elektronska oblika SD ZN.
2. Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD ZN bo v torek, 7. maja 2013, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Črnomelj.
Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske
uprave skupaj z izdelovalcem SD ZN.
3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za
njihovo posredovanje
Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek SD ZN v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, z oznako »Javna
razgrnitev SD ZN – pripombe – Danfoss«. Pripombe in mnenja
bo možno podati samo v času trajanja javne razgrnitve.
Št. 3505-2/2013
Črnomelj, dne 16. aprila 2013
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

DIVAČA
1265.

Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe), 29. člena Zakona o
javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena
Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in
115/07) je Občinski svet Občine Divača na 19. redni seji dne
16. 4. 2013 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Divača za leto 2013
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Divača za leto 2013 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine (v nadaljevanju: proračun).
II. 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 podskupin kontov v
naslednjih zneskih:
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

7.143.513

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.901.361

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

2.820.408

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.459.388

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

706

DRUGI DAVKI

71

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

2.800

712

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

3.600

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

1.408

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

1.082.776

S K U PAJ

7.098.731

II.

O D H O D K I (40+41+42+43)

265.300
95.720
1.080.953
780.190

292.955
1.434.887
59.582
1.375.304
0

1.807.265
724.489

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

44.500

409

REZERVE

26.708

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

410

SUBVENCIJE

198.880

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

899.230

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

238.654

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

1.247.398

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

3.020.369

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

3.020.369

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

236.388

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

141.433

432
III.

1.257.813
266.442
42.933
877.229

2.584.162

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

94.955

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

44.782

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0
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DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

DANA POSOJILA

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
50

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

603.575

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

603.575

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

470.000

500
55
550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

470.000

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)

178.357

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)

133.575

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

–44.782

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

Povečanje sredstev na računu pokriva splošni sklad.
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 konte, določene s kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunske postavke –
konta in načrt razvojnih programov za obdobje 2013–2016, sta
priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Divača.
III. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so
določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo praviloma enakomerno na vse nosilce oziroma uporabnike v okviru
doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom
občinskega sveta ali župana drugače določeno. Pri tem se
upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno
stanje občinskega proračuna.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je
odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti.
5. člen
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov, je župan pooblaščen, da odloča o kratkoročni zadolžitvi, v višini do
5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži uporabo
sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso
doseženi v predvideni višini.
O odločitvi iz prejšnjih odstavkov tega člena, mora župan
obvestiti občinski svet takoj po sprejemu take odločitve. Kolikor proračuna med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja
izvrševanja proračuna ne bo mogoče uravnovesiti, mora župan
predlagati rebalans proračuna.

–178.357

6. člen
Proračunski uporabniki so dolžni uporabljati sredstva le
za namene, opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati
na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale
sredstva odobrena s proračunom.
Krajevne skupnosti morajo pred prevzemanjem obveznosti, katerih vrednost presega 4.173 EUR, obvezno pridobiti
soglasje župana.
7. člen
O začasni uporabi prostih denarnih sredstev na računih
z namenom ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve
tekoče likvidnosti proračuna odloča predstojnik neposrednega
uporabnika proračuna.
8. člen
Namenski prihodki proračuna za leto 2013 so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavku 43. člena
Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse, ki se namenijo za investicije v
zagotavljanje požarne varnosti,
– komunalni prispevek, ki se uporablja za gradnjo komunalne opreme,
– donacije in druga namenska sredstva sofinanciranja,
– sredstva krajevnih skupnosti, kot so donacije, prihodki
od premoženja, sredstva telekomunikacij in drugi izvirni prihodki krajevnih skupnosti. O namenu porabe izvirnih prihodkov
krajevnih skupnosti, ki niso prihodki po 43. členu ZJF, odloča
svet krajevne skupnosti.
Kot namenska sredstva se s tem odlokom opredeli tudi
prihodke drugih javnofinančnih institucij in prispevke fizičnih ali
pravnih oseb za sofinanciranje posameznih investicij ali drugih
projektov, ter sredstva donacij EU in drugih mednarodnih institucij, ki v občinskem proračunu niso bila predvidena.
Okoljske dajatve, ki so na podlagi zakona, ki ureja varstvo
okolja, predpisane zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi
vodami in zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki so
infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske službe varstva okolja in se lahko porabijo le za:
– gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih
obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi
operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na
področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, in
– zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
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Če je po sprejemu proračuna vplačan namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem
obsegu, kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje
obveznosti samo do višine dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem
letu niso porabljena, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge, za katere so
opredeljena.
9. člen
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo le, če so izpolnjeni vsi z zakonom in tem odlokom predpisani pogoji za
uporabo sredstev. Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za
podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje
obveznost za plačilo.
V sprejetem proračunu se lahko odpre novi konto, če je to
potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe.
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo blaga,
naročilo storitev in oddajo gradenj oddati v skladu z veljavnimi
predpisi o javnem naročanju.
10. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča predsednik sveta krajevne skupnosti.
Prerazporeditev sredstev proračuna oziroma sredstev iz
posamezne postavke proračuna je možna na račun ustreznega
zmanjšanja druge postavke v finančnem načrtu neposrednega
proračunskega uporabnika.
Med izvrševanjem proračuna občine se v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika lahko
odpre nov konto, nova proračunska postavka, nov podprogram,
glavni program in področje proračunske porabe v kolikor ni bilo
mogoče predvideti izvedbe določene naloge.
Župan mora o prerazporeditvah šestmesečno poročati
občinskemu svetu.
11. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se, zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz preteklega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov naslednjega leta.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
Odločitve o potrditvi ali zavrnitvi investicijskih dokumentov
za projekte, ki so že vključeni v proračun, sprejme župan s sklepom. O sprejetih odločitvah župan redno obvešča občinski svet.
12. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Skupne prevzete obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo
v naslednjih letih iz naslova tekočih odhodkov (izdatkov za
blago in storitve) in tekočih transferov, ne smejo presegati
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80 % sredstev zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu za
posamezno nalogo.
Omejitve iz naslova prevzemanja tekočih obveznosti se
ne nanašajo na prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide
iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti
za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in
drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih
uporabnikov.
Prevzete obveznosti tega člena se načrtujejo v finančnem
načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
Obveznosti po prejšnjih odstavkih, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključuje v proračun leta,
na katerega se nanašajo.
13. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje
ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno
zmanjša oziroma poveča obseg sredstev, za kar se izvede
ustrezna prerazporeditev v okviru sprejetega proračuna in evidentira skladno s predpisi.
14. člen
Sredstva proračuna se proračunskim uporabnikom razporejajo s pogodbo in se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki
urejajo posamezno področje s programi izvajalcev javnih služb.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo
proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni
izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se razporedi z javnim
razpisom oziroma s kriteriji, ki jih določi župan.
15. člen
Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, opredeljenih
v finančnem načrtu posameznega neposrednega uporabnika
se usklajuje v okviru razpoložljivih prilivov in ob upoštevanju
namenskih sredstev.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika – občinski organi in občinska uprava, odloča župan v okviru letnega načrta razvojnih
programov, pri čemer so prioritente investicije:
– energetska sanacija OŠ dr. Bogomirja Magajne, Divača (proračunska postavka 190312 Energetska sanacija OŠ
dr. Bogomirja Magajne, Divača, šifra NRP OB019-12-019),
– večnamenska dvorana Senožeče (proračunska postavka 180317 Večnamenska dvorana Senožeče, šifra NRP
000056),
– cesta Gornje Ležeče (proračunska postavka 130119,
šifra NRP 000019),
– obnova stare šole v Divači (proračunska postavka
14021003 Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija
»Alisto – na krilih zgodovine« šifra NRP 000089-3 in proračunska postavka 180335 Obnova stare šole v Divači za kulturne
dejavnosti, šifra NRP OB019-12-021).
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika – krajevna skupnost,
odloča predsednik sveta krajevne skupnosti.
16. člen
Splošna proračunska rezervacija predstavlja del predvidenih proračunskih prejemkov, ki se jih vnaprej ne razporedi.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za katere se med letom izkaže,
da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri
pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt posameznega porabnika.
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17. člen
Sredstva sklada proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč ter drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. O
uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do
višine 4.000 EUR odloča župan na predlog občinske uprave, nad
tem zneskom pa občinski svet s posebnim odlokom. O uporabi
sredstev rezerve obvešča župan pismeno občinski svet.
18. člen
Župan lahko odpiše plačilo dolga do višine 1.000,00 EUR
v posamičnem primeru, če bi stroški postopka izterjave bili v
nesorazmerju z višino dolga. Župan lahko odpiše plačilo dolga
ne glede na vrednost v primeru, da je dolg že zastaran po
predhodnem soglasju občinskega sveta.
Kot dolg iz prejšnjega odstavka se ne šteje dolg do občine
iz naslova obveznih dajatev.
Svet krajevne skupnosti lahko odpiše plačilo dolga do višine 250,00 EUR, v posamičnem primeru, če bi stroški postopka
izterjave bili v nesorazmerju z višino dolga. Svet krajevne
skupnosti lahko odpiše plačilo dolga ne glede na vrednost v
primeru, da je dolg že zastaral.
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ne Grosuplje (Uradni list RS, št. 01/10) je Občinski svet Občine
Grosuplje na 17. redni seji dne 10. 4. 2013 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Grosuplje za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Grosuplje (v nadaljevanju:
občina) za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV
19. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolga v računu
financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do
višine 400.000 EUR, z odplačilno dobo do 10 let, za investicije,
navedene v 15. členu tega odloka.
Občina se lahko za investicijo ''Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija »Alisto – na krilih zgodovine«'', ki
je sofinancirana iz sredstev Evropske unije, zadolži do višine
203.575 EUR, kolikor znašajo odobrena sredstva Evropskega
sklada za regionalni razvoj za ta projekt ter za čas do prejema
teh sredstev.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Divača v letu
2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0006/2013-02
Divača, dne 16. aprila 2013
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.

GROSUPLJE
1266.

Odlok o proračunu Občine Grosuplje
za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl.
US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12
– ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 18. člena Statuta Obči-

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za
leto 2014 določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

v EUR
Proračun
2014

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

24.952.841

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

15.700.206

70

DAVČNI PRIHODKI

12.140.078

700

Davki na dohodek in dobiček

10.098.208

703

Davki na premoženje

704

Domači davki na blago in storitve

71

NEDAVČNI PRIHODKI

3.560.128

710

Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

1.926.960

711

Takse in pristojbine

12.000

712

Denarne kazni

33.000

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

714

Drugi nedavčni prihodki

1.453.618

72

KAPITALSKI PRIHODKI

1.434.600

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

722

Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

73

PREJETE DONACIJE

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

7.818.035

740

Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

2.644.681

741

Prejeta sred. iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna EU

5.173.354

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40

TEKOČI ODHODKI

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.570.870
471.000

134.550

65.000
1.369.600

28.014.128
4.166.401
893.680

Uradni list Republike Slovenije

Št.

401

Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

402

Izdatki za blago in storitve

403

Plačila domačih obresti

109.000

409

Rezerve

153.350

41

TEKOČI TRANSFERI

410

Subvencije

411

Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

412

Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

413

Drugi tekoči domači transferi

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

17.047.533

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

17.047.533

43

INVESICIJSKI TRANSFERI

348.950

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki

181.950

Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

167.000

432

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
B.

3.914.100
989.174
1.344.470

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske vrstice: proračunska postavka – konto (PPK4).
4. člen

tudi:

75

PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

16.100

750

Prejeta vračila danih posojil

14.970

751

Prodaja kapitalskih deležev

752

Kupnine iz naslova privatizacije

1.130

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

249.600

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

249.600

440

Dana posojila

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0
249.600
0

–233.500

RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE

1.500.000

50

ZADOLŽEVANJE

1.500.000

500

Domače zadolževanje

1.500.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA

625.100

55

ODPLAČILA DOLGA

625.100

550

Odplačila domačega dolga

625.100

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

2.419.887

(namenski prejemki in izdatki proračuna)

16.100

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

3.061.287

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov. Vsak posamezni finančni
načrt je razdeljen na področja proračunske porabe, glavne
programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Posamezni podprogram je
razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Grosuplje.

–3.061.287

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV

C.

(9009 Splošni sklad za drugo)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ.
(IV.-V.)

3991

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2013

2.865.337

203.500

Stran

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)

145.034

6.451.244

32 / 19. 4. 2013 /

–2.419.887
874.900

Poleg prejemkov iz 43. člena ZJF so namenski prejemki

1) vsi lastni prejemki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo
za financiranje proračunskih postavk, označenih z oznako LS
(lastna sredstva);
2) požarna taksa, ki se uporablja za financiranje prostovoljnih gasilskih društev preko Občinske gasilske zveze Grosuplje v okviru posebej za to planirane proračunske postavke.
Namenski prejemki, ki v preteklem letu niso bili porabljeni, se prenesejo v proračun tekočega leta, razen prihodkov iz naslova lastne dejavnosti neposrednih proračunskih
uporabnikov.
Vsi prejemki posamezne krajevne skupnosti, ki v tekočem
letu niso porabljeni, se kot sredstva na računih prenesejo v
naslednje leto, namen njihove porabe pa posamezna krajevna
skupnost določi v svojem finančnem načrtu za naslednje leto,
in sicer na postavkah z oznako LS.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun za leto izvrševanja (proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna) na ravni proračunske vrstice:
proračunska postavka – konto.
Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah
pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe (določene s programsko klasifikacijo
izdatkov občinskih proračunov) v posebnem delu proračuna.
Župan odloča tudi o odprtju novega štirimestnega konta v
okviru proračunske postavke, če je to potrebno za izvedbo pravilne knjigovodske evidence. Šestmestne podkonte pa določa
računovodska služba glede na vsebino poslovnega dogodka in
predpisanega kontnega načrta.
Prerazporeditev pravice porabe iz drugega odstavka tega
člena in odprtje novega konta iz tretjega odstavka tega člena
župan odobri s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, na kateri proračunski postavki in kontu se pravica porabe povečuje in
na katerih se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen,
oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov konto.

Stran

3992 /

Št.
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O prerazporeditvah pravic porabe in o odpiranju novih
kontov v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del
občinskega proračuna, odloča predsednik krajevne skupnosti,
in sicer tako, da prerazporeja pravice porabe med proračunskimi postavkami v okviru celotnega finančnega načrta krajevne
skupnosti. Prerazporeditev se izvede na podlagi dokumentov,
ki jih predsednik krajevne skupnosti izstavi na enak način, kot
je to določeno za župana v četrtem odstavku tega člena.
Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah. Prvič poroča v okviru poročila o izvrševanju proračuna za prvo polletje, drugič pa v okviru zaključnega
računa, ko občinskemu svetu poroča o veljavnem proračunu
in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu
razpiše javno naročilo za celotno vrednost večletnega projekta,
če je vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah sprejetega
proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila
se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe na način iz
naslednjega odstavka.
Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2014 prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v prihodnjih letih
v višini, ki ne sme presegati 90 % pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2014 do višine 80 % navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih pa 10 % navedenih pravic
porabe.
Skupni obseg obveznosti neposrednega uporabnika za
blago in storitve in za tekoče transfere, prevzetih v letu 2014,
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati
30 % obsega pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne
veljajo:
– za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupnimi
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica
preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in
– za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za
operativno delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika v letih, ko zapadejo in v načrtu razvojnih programov.
7. člen
(omejitev višine sklepanja pravnih poslov krajevnih skupnosti)
Za sklenitev pravnega posla vrednosti nad 3.000,00 EUR
neto (pogodba, naročilnica), ki ga sklepa krajevna skupnost, mora
krajevna skupnost predhodno pridobiti pisno soglasje župana.
8. člen
(omejitev višine sklepanja pravnih poslov javnih zavodov,
katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica
je Občina Grosuplje)
Za sklenitev pravnega posla v zvezi z investicijskim vlaganjem vrednosti nad 3.000,00 EUR neto (pogodba, naročilnica),
ki ga sklepa javni zavod, katerega ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Grosuplje, mora javni zavod predhodno
pridobiti pisno soglasje župana.
9. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega proračunskega uporabnika
(župan, oziroma v primeru krajevnih skupnosti predsednik
sveta) lahko spreminja vrednosti projektov v načrtu razvojnih
programov v skladu s sprejetim občinskim proračunom oziroma
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največ do 20 % vrednosti posameznega projekta. V primeru, da
se vrednost projekta spremeni za več kot 20 %, pa je potrebno
spremeniti investicijsko dokumentacijo, ki jo mora potrditi občinski svet, ki hkrati potrdi tudi spremembo vrednosti projekta
v načrtu razvojnih programov.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.

ZJF.

10. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po

Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini
8.350,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 7.000 EUR za
posamezen primer odloča župan in o tem s pisnimi poročili
obvešča občinski svet.
11. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene (nove proračunske postavke), ki so
nujno potrebni in za katere v proračunu niso zagotovljene pravice porabe ali za namene, za katere se med letom izkaže, da
pravica porabe ni zagotovljena v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
12. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 2.000,00 EUR odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga. Kot dolgovi iz prejšnjega stavka se
ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
13. člen
(letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine)
Občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Grosuplje za
nepremičnine v posamični vrednosti nad 20.000,00 EUR, župan pa letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Grosuplje za nepremičnine v posamični
vrednosti do 20.000,00 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
14. člen
(obseg zadolževanja občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine
1.500.000 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(začasno financiranje v letu 2015)
V primeru začasnega financiranja Občine Grosuplje v
letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
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Št.

16. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2014.

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Grosuplje za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl.
US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12
– ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 01/10) je Občinski svet Občine
Grosuplje na 17. redni seji dne 10. 4. 2013 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Grosuplje za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2013
(Uradni list RS, št. 22/12 in 85/12) – v nadaljevanju: odlok, se
spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za
leto 2013 določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

Stran

Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.392.399

741

Prejeta sred. iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna EU

3.364.140

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 21.828.871
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

15.591.872

70

DAVČNI PRIHODKI

12.035.918

700

Davki na dohodek in dobiček

10.098.208

703

Davki na premoženje

704

Domači davki na blago in storitve

71

NEDAVČNI PRIHODKI

24.379.595

40

TEKOČI ODHODKI

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

402

Izdatki za blago in storitve

403

Plačila domačih obresti

409

Rezerve

41

TEKOČI TRANSFERI

410

Subvencije

411

Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

412

Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

413

Drugi tekoči domači transferi

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

12.270.139

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

12.270.139

43

INVESICIJSKI TRANSFERI

483.380

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki

288.380

432

Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

195.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
B.

v EUR
Rebalans 1
proračuna
2013

3993

740

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

Št. 4100-0001/2013
Grosuplje, dne 10. aprila 2013

1267.
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4.915.766
881.980
145.034
3.624.402
111.000
153.350
6.710.310
451.500
4.076.600
945.240
1.236.970

–2.550.724

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV

16.100

75

PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

16.100

750

Prejeta vračila danih posojil

14.970

751

Prodaja kapitalskih deležev

752

Kupnine iz naslova privatizacije

1.130

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

83.200

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

83.200

440

Dana posojila

1.731.400

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

1.538.710
399.000
3.555.954

710

Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

711

Takse in pristojbine

12.000

712

Denarne kazni

33.000

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

714

Drugi nedavčni prihodki

1.645.004

72

KAPITALSKI PRIHODKI

1.480.460

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

722

Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

VI. PREJETA MINUS DANA POSO.
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)

134.550

178.810
1.301.650

73

PREJETE DONACIJE

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

4.756.539

C.

0
83.200
0
–67.100

RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE

1.500.000

50

ZADOLŽEVANJE

1.500.000

500

Domače zadolževanje

1.500.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA

629.900

55

ODPLAČILA DOLGA

629.900

550

Odplačila domačega dolga

629.900

Stran

3994 /

Št.
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IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
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–1.747.724
870.100
2.550.724

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2012
(9009 Splošni sklad za drugo)

tudi:

1.747.724
«

2. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Poleg prejemkov iz 43. člena ZJF so namenski prejemki

1) vsi lastni prejemki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo
za financiranje proračunskih postavk, označenih z oznako LS
(lastna sredstva);
2) požarna taksa, ki se uporablja za financiranje prostovoljnih gasilskih društev preko Občinske gasilske zveze Grosuplje v okviru posebej za to planirane proračunske postavke.
Namenski prejemki, ki v preteklem letu niso bili porabljeni, se prenesejo v proračun tekočega leta, razen prihodkov iz naslova lastne dejavnosti neposrednih proračunskih
uporabnikov.
Vsi prejemki posamezne krajevne skupnosti, ki v tekočem
letu niso porabljeni, se kot sredstva na računih prenesejo v
naslednje leto, namen njihove porabe pa posamezna krajevna
skupnost določi v svojem finančnem načrtu za naslednje leto,
in sicer na postavkah z oznako LS.«
3. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2012
Grosuplje, dne 10. aprila 2013
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

1268.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstveni zavod Kekec Grosuplje

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 odl. US, 8/96 in 18/98 odl. US, 36/00 – ZPDZC in
127/06 – ZJPZ), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
101/07 odl. US, 36/08, 22/09 odl. US, 55/09 skl. US, 58/09, (popr.
– 64/09 in popr. – 65/09), 16/10 odl. US, 47/10 odl. US, 20/11,
34/11 odl. US, 40/12 ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) ter 18. člena
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet
Občine Grosuplje na 17. seji dne 10. 4. 2013 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstveni
zavod Kekec Grosuplje
1. člen
Tretji odstavek 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vzgojno-varstveni zavod Kekec Grosuplje (Uradni list

RS, št. 6/97, 68/98, 94/00, 19/04, 61/05, 57/08, 82/09, 29/10 in
50/12) se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed delavcev
vrtca tako, da se zagotovi njihova enakomerna zastopanost v
svetu, in sicer iz enote Kekec 2 člana, iz enot Mojca, Kosobrin
in Zvonček skupno 1 člana, iz enot Tinkara in Pastirček skupno
1 člana ter iz enot Rožle, Pika in Trobentica skupno 1 člana.«.
Drugi stavek tretjega odstavka 16. člena postane četrti
odstavek.
Ostali odstavki 16. člena se ustrezno preštevilčijo.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 602-3/96
Grosuplje, dne 10. aprila 2013
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

1269.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na nepremičnini parcelna št. 2225/5,
k.o. 1783 Grosuplje – naselje

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B,
93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.),
57/12 ter odločb Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet
Občine Grosuplje na 17. seji dne 10. 4. 2013 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 2225/5,
k.o. 1783 Grosuplje – naselje
1.
Na nepremičnini, parcelna št. 2225/5, cesta, v izmeri 1028
m2, k.o. 1783 Grosuplje – naselje, se ukine status grajenega
javnega dobra, s čimer ta nepremičnina postane last Občine
Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, matična številka
5880734000.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-164/2012
Grosuplje, dne 10. aprila 2013
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

JESENICE
1270.

Zaključni račun proračuna Občine Jesenice
za leto 2012

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.), 13. in 53. člena
Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in sprem.) in
115. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jese-
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Št.

nice (Uradni list RS, 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice
na 26. seji dne 28. 3. 2013 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Jesenice za leto 2012

41

2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki
proračuna za leto 2012 so realizirani v naslednjih zneskih:
BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.

70

18.324.686,94
16.401.174,04

DAVČNI PRIHODKI

13.113.311,10

700 Davki na dohodek in dobiček

10.776.199,00

706 Drugi davki
71

74

264.388,21
0,00
3.287.862,94

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

2.667.605,78

711 Takse in pristojbine

10.586,37

712 Globe in druge denarne kazni

93.220,68
16.635,87

714 Drugi nedavčni prihodki

499.814,24

KAPITALSKI PRIHODKI

269.509,94

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

227.991,44

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
73

2.072.723,89

NEDAVČNI PRIHODKI

713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
72

Proračun leta
2012

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

704 Domači davki na blago in storitve

60.000,00

TEKOČI TRANSFERI

41.518,50

658.478,57
3.648.694,63
741.338,74
3.165.757,70

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.230.905,04

420 Nakupi in gradnja osnovnih
sredstev

4.230.905,04

INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.968.344,30

432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
III.

8.214.269,64

413 Drugi tekoči domači transferi

431 Investicijski transferi pravnim
in fiz. osebam, ki niso pr. up.

V EUR

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

703 Davki na premoženje

41.015,76

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

43

3995

409 Rezerve

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

42

Stran

403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Jesenice za
leto 2012, ki zajema predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine. Pri sestavi
zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za
sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev
zaključnega računa, katerega sestavni del so tudi podatki iz
bilance stanja in pojasnilo odstopanj.

A.
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259.550,24
1.708.794,06

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

–1.360.651,75

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I.-7102) – (II.-403–404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov
od obresti minus skupaj odhodki brez
plačil obresti)

–1.388.230,70

III/2. TEKOČI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) –
(40 + 41) (Tekoči prihodki minus
tekoči odhodki in tekoči transferi)

2.915.084,69

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)

0,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH

0,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00

V.

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)

0,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

PREJETE DONACIJE

2.920,00

440 Dana posojila

0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

2.920,00

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0,00

442 Poraba sredstev kupnin iz
naslova privatizacije

0,00

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.)

0,00

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna
iz sredstev EU

1.651.082,96
641.284,40

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

5.271.819,71

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.343.911,90

401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve

VI.

1.009.798,56
19.685.338,69

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

2.600.000,00

50

ZADOLŽEVANJE

2.600.000,00

214.293,88

500 Domače zadolževanje

2.600.000,00

3.612.598,17

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

307.773,59

Stran

3996 /

55

ODPLAČILA DOLGA

307.773,59

550 Odplačila domačega dolga

307.773,59

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

931.574,66

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

2.292.226,41

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)

1.360.651,75

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2011

4.027.649,63

XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2012

4.959.224,29

Št.
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Končno stanje sredstev na računih občine znaša
4.959.224,29 €.
3. člen
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2012, se
prenesejo med odhodke proračuna za leto 2013 v naslednji višini:
– KS Planina pod Golico:
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini
310,00 € na proračunsko postavko 4017, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– KS Mirka Roglja Petka :
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini
400,00 € na proračunsko postavko 4049, konto 402009 (Akcije
v KS),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini
200,00 € na proračunsko postavko 4047, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 80,00 €
na proračunsko postavko 4044, konto 402009 (Krajevni praznik),
– KS Hrušica:
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini
50,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– KS Sava:
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini
200,00 € na proračunsko postavko 4057, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini
200,00 € na proračunsko postavko 4054, konto 402009 (Krajevni praznik),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini
150,00 € na proračunsko postavko 4059, konto 402009 (Akcije
v KS Sava),
– KS Podmežakla:
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini
230,00 € na proračunsko postavko 4067, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini
200,00 € na proračunsko postavko 4064, konto 402009 (Krajevni praznik),
– Občinska Uprava:
– neporabljen del sredstev požarne takse v višini
44.005,02 € na proračunsko postavko 3061, konto 432300
(Javni zavod GARS), NRP OB041-06-0003 Nakup gasilskega
vozila – ALK 42 m.
4. člen
Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:
1. Stanje rezervnega sklada
31. 12. 2011
2. Pripis obresti v letu 2012
3. Vplačilo sredstev iz proračuna
3. Izplačila iz rezervnega sklada
4. Stanje rezervnega sklada
31. 12. 2012

250.404,88 €
4.279,15 €
60.000,00 €
20.128,92 €
294.555,11 €

5. člen
V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti do
virov sredstev v višini 133.020.332 €.

6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2012
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Jesenice za leto
2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom
leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
7. člen
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2012
se v celoti objavi na spletni strani Občine Jesenice.
Št. 410-2/2010
Jesenice, dne 28. marca 2013
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

LAŠKO
1271.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center
za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US:
U-I-34/94, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 26. in 135. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17,
4/10, 20/11, 100/11 Odl. US: U-I-210/10-10) ter 21. člena Statuta
Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) je Občinski
svet Občine Laško na 15. redni seji dne 27. 3. 2013 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport,
turizem, informiranje in kulturo Laško
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Laško (v nadaljnjem besedilu:
ustanoviteljica) uskladi delovanje javnega zavoda Center za
šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (v nadaljnjem besedilu: zavod) z določbami Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, 77/07 – UPB1, 56/08,
94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl. US:
U-I-210/10-10), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljico in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije,
dejavnosti in načina financiranja zavoda.
Ustanoviteljica zavoda je Občina Laško. Ustanoviteljske
pravice in obveznosti v njenem imenu izvaja Občinski svet
Občine Laško (v nadaljevanju: ustanovitelj).
2. člen
Zavod je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo
Laško (Uradni list RS, št. 104/06 z dne 9. 10. 2006) in je vpisan v sodni register, pod št. registrskega vložka 1/09237/00,
Srg 2006/02499 z dne 6. 2. 2007.
Zavod je pravni naslednik javnega zavoda Prireditveni
center Laško in javnega zavoda Agencija za razvoj turizma in
podjetništva Občine Laško.
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3. člen
Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno opravljanje
dejavnosti v javnem interesu na področju kulture, prireditev,
športa in turizma.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Ime zavoda: Center za šport, turizem, informiranje in
kulturo Laško.
Skrajšano ime zavoda: STIK Laško.
Sedež zavoda: Laško, Trg svobode 6.
Sestavni del imena je znak in grafična oblika imena.
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju
ustanovitelja.
5. člen
Zavod ima in uporablja štampiljko pravokotne oblike. V
zgornjem delu štampiljke je grafično oblikovan napis STIK, v
spodnjem pa je izpisano polno ime CENTER ZA ŠPORT, TURIZEM, INFORMIRANJE IN KULTURO LAŠKO.
Velikost štampiljke je 47 mm x 18 mm.
Število štampiljk, njihovo uporabo, način varovanja in
uničenja določi direktor.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi
direktor.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
6. člen
Zavod opravlja javno službo na področjih kulture, športa
in turizma s soglasjem ustanovitelja, in sicer:
– spremlja, spodbuja, posreduje, organizira in izvaja kulturne, športne in turistične prireditve in tekmovanja;
– zbira in posreduje informacije javnosti o kulturnem,
športnem in turističnem dogajanju v občini;
– upravlja z javno infrastrukturo na področju kulture, športa in turizma, ki mu jo v upravljanje prenese ustanoviteljica in jo
daje v najem drugim izvajalcem v skladu s specialnimi predpisi
in ostalo zakonodajo;
– skrbi za povezovanje kulturnih, športnih in turističnih
programov ter projektov druge dejavnosti zlasti z namenom
celovite ponudbe in promocije Občine Laško;
– izvaja razstavno-galerijsko dejavnost, muzejsko dejavnost, predvajanje filmov, založniško dejavnost, organizira
sejemsko dejavnost, dejavnost propagande ter dejavnosti povezane s kulturo, športom in turizmom in druge, ki so navedene
v tem odloku;
– spodbuja razvoj celovitih turističnih proizvodov turističnega območja;
– trži celovito turistično ponudbo na ravni turističnega
območja;
– vzdržuje ter navezuje stike s sorodnimi zavodi in ustanovami s področja delovanja;
– izmenjuje prireditve in razstave med domačimi in tujimi
organizatorji;
– pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij s področja
svojega delovanja;
– oddaja svoje prostore ter prostore, s katerimi upravlja v
najem tretjim osebam;
– oddaja tehnično opremo in ponuja tehnične storitve
tretjim za potrebe kulture, športa ter izvaja trgovino na drobno;
– izvaja gostinsko dejavnost kot dopolnilno dejavnost
osnovnim dejavnostim pod pogojem izpolnjevanja zakonskih
pogojev;
– izvaja druge dejavnosti, če je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za njihovo izvajanje.

Št.

32 / 19. 4. 2013 /

Stran

3997

7. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
18.120 – Drugo tiskanje
18.130 – Priprava za tisk in objavo
18.200 – Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
46.190– Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
47.190 – Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah
47.621 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s časopisi in revijami
47.782 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z umetniškimi izdelki
47.810 – Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.910 – Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 – Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
55.100 – Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih
obratov
55.209 – Druge nastanitve za krajši čas
55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov
56.103 – Slaščičarne in kavarne
56.104 – Začasni gostinski obrati
56.290 – Druga oskrba z jedmi
56.300 – Strežba pijač
58.110 – Izdajanje knjig
58.130 – Izdajanje časopisov
58.140 – Izdajanje revij in periodike
58.190 – Drugo založništvo
59.110 – Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.140 – Kinematografska dejavnost
59.200 – Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
62.090 – Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.910 – Dejavnost tiskovnih agencij
63.990 – Drugo informiranje
68.100 – Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200– Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnim
68.320 – Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi
70.220 – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.200 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
73.110 – Dejavnost oglaševalskih agencij
73.200 – Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.200 – Fotografska dejavnost
77.290 – Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem
ali zakup
77.330 – Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem ali zakup
77.390 – Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem ali zakup
79.110 – Dejavnost potovalnih agencij
79.120 – Dejavnost organizatorjev potovanj
82.190 – Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 – Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
84.120 – Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in
drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
84.130 – Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše
poslovanje
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85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju športa in rekreacije
85.520 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju kulture in umetnosti
85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
90.030 – Umetniško ustvarjanje
90.040 – Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011 – Dejavnost knjižnic
91.012 – Dejavnost arhivov
91.020 – Dejavnost muzejev
91.030 – Varstvo kulturne dediščine
93.110 – Obratovanje športnih objektov
93.190 – Druge športne dejavnosti
93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.110 – Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
94.120 – Dejavnost strokovnih združenj
94.999 – Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.
IV. ORGANIZIRANOST ZAVODA
8. člen
V okviru zavoda delujejo naslednje organizacijske enote:
1. Kulturni center Laško,
2. Muzej Laško,
3. Dvorana Tri lilije,
4. Turistično informacijski center (TIC).
Svet zavoda lahko v soglasju z ustanoviteljem ustanovi
tudi druge organizacijske enote oziroma preoblikuje obstoječe
enote.
9. člen
Zavod ima dva programska odbora:
1. programski odbor Prireditve, kultura in šport,
2. programski odbor Razvoj in turizem.
Programska odbora sestavljajo člani, ki jih imenuje svet
zavoda na predlog direktorja izmed strokovnih delavcev in
zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda.
Mandat članov programskih odborov traja 4 leta.
Člani programskih odborov so lahko po preteku mandata
ponovno imenovani.
Vsak programski odbor ima lahko najmanj tri in največ
sedem članov.
Programski odbor obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju ter svetu mnenja, pobude in usmeritve za reševanje teh vprašanj.
V. ORGANI ZAVODA
10. člen
Organa zavoda sta:
– direktor
– svet zavoda.
Direktor
11. člen
Direktor organizira in vodi poslovanje ter strokovno delo
zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi
s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
Direktorja imenuje ustanovitelj, na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta zavoda. Javni razpis
objavi pristojno telo ustanovitelja. Poleg javnega razpisa lahko
ustanovitelj povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
Javni razpis objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Če svet zavoda ne da mnenja iz prejšnjega odstavka
v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno. Po pridobitvi
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mnenja sveta ali po poteku roka za njegovo pridobitev, pristojno
telo ustanovitelja predlaga ustanovitelju kandidata za direktorja.
Ustanovitelj je dolžan obvestiti kandidate o izboru v tridesetih dneh po zaključku javnega razpisa.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko
ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim
pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas
trajanja mandata. Pogodbo pripravi občinska uprava.
Delavca, ki je bil pred imenovanjem v funkcijo direktorja
zaposlen v zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistematizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni
izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
12. člen
Naloge direktorja:
– organizira delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela in finančni načrt,
– sprejema akt o organizaciji dela,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v
zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko
pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem
odlokom.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste in sedme alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.
Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah obveščati svet
zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti.
Direktor je samostojen pri opravljanju poslov iz svojega
delovnega področja.
13. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod
neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru
potrjenega finančnega načrta, razen:
– pogodb o investicijah oziroma investicijsko-vzdrževalnih
delih, za katere je potreben sklep sveta zavoda;
– pogodb o razpolaganju z nepremičninami, ki jih ima v
upravljanju, za kar je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja oziroma lastnika nepremičnine.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih
zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu
z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih
mest.
14. člen
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec,
ki ga pooblasti direktor. Pooblaščeni delavec ima v času nadomeščanja vsa pooblastila direktorja.
15. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo oziroma drugo bolonjsko
stopnjo;
– da ima najmanj 5 let vodstvenih delovnih izkušenj na
strokovnem področju dejavnosti zavoda;
– strokovno poznavanje področja dela zavoda;
– izkazuje sposobnost za vodenje zavoda;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika.
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Kandidat mora predložiti program dela in razvoja zavoda
za mandatno obdobje.
16. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan.
Ustanovitelj razreši direktorja:
– če direktor sam zahteva razrešitev;
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu;
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in
splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov
sveta zavoda oziroma ustanovitelja ali ravna v nasprotju z njimi;
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom
povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno
opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale
hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda;
– zaradi bistveno spremenjene dejavnosti, zaradi katere
je zavod ustanovljen, ali zaradi prenosa ustanoviteljstva.
Po prejemu pobude za razrešitev oziroma po nastanku
razloga za razrešitev, mora pristojno telo ustanovitelja pred
sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja o razlogih za
razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi v roku 30 dni.
Pred razrešitvijo direktorja mora pristojno telo ustanovitelja pridobiti tudi mnenje sveta zavoda. Svet mora podati
mnenje v roku 30 dni, sicer se šteje, da je mnenje pozitivno. Če
je pobudo za razrešitev direktorja dal svet zavoda, v postopku
razrešitve direktorja ni potrebno pridobiti predhodnega mnenja.
Kolikor pristojno telo ustanovitelja ugotovi, da so podani
razlogi za razrešitev, posreduje predlog za razrešitev ustanovitelju, ki sprejme sklep o razrešitvi.
Zoper sklep o razrešitvi ima direktor pravico zahtevati
sodno varstvo, če meni, da je bil kršen za razrešitev določeni
postopek in da je kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev
ali da niso podani razlogi za razrešitev iz drugega odstavka
tega člena.
Zahteva za sodno varstvo se vloži v petnajstih dneh po prejemu sklepa o razrešitvi pri sodišču, pristojnem za upravne spore.
V ostalih določilih se za razrešitev direktorja smiselno
uporablja postopek, ki velja za imenovanje direktorja.
17. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje
redni postopek imenovanja, imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti, vendar največ za eno leto.
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti tudi v primeru, da je
bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče
prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
Svet zavoda
18. člen
Svet zavoda opravlja naloge sveta in strokovnega sveta.
Sestavlja ga sedem članov, in sicer:
1. trije predstavniki ustanovitelja,
2. eden predstavnik delavcev,
3. trije predstavniki zainteresirane javnosti.
Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor v roku
30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi članov.
Članom sveta zavoda prične teči mandat z dnem imenovanja.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
19. člen
Predstavnike ustanovitelja imenuje ustanovitelj s področja
dela zavoda, financ ali pravnih zadev.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo zaposleni v zavodu
neposredno.
Predstavnike zainteresirane javnosti imenuje ustanovitelj
na predlog sveta zavoda.
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Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta, člani so po
preteku mandata lahko ponovno imenovani. Direktor je dolžan
obvestiti ustanovitelja in tiste, ki so izvolili oziroma imenovali
druge člane sveta, o poteku mandata članov sveta zavoda 90
dni pred potekom mandata.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s svojim poslovnikom.
20. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko
opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela,
finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji
dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav ter nadzira njihovo
izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi
direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– daje pobudo za razrešitev direktorja,
– daje soglasje k pogodbam o investicijskih vzdrževanjih
in investicijah,
– daje pobude v zvezi z delovanjem zavoda,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela
zavoda in daje direktorju mnenja, pobude za reševanje teh
vprašanj,
– potrjuje letno poročilo,
– sprejema zaključni račun zavoda,
– odloča tudi o spornih vprašanjih, ki morebiti nastanejo
med direktorjem in usmeritvami programskega odbora,
– opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom.
21. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se dvakrat zapored brez opravičila ne udeleži seje,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– ustanovitelj ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi
interesi člana sveta in interesi zavoda.
Članu sveta preneha mandat tudi s smrtjo, z izgubo
poslovne sposobnosti ali s prenehanjem delovnega razmerja
v zavodu, če gre za predstavnika delavcev.
Člana sveta zavoda razreši ustanovitelj na lastno pobudo ali na predlog sveta zavoda.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do
izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem
postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
22. člen
Zavod upravlja z javno kulturno infrastrukturo, ki mu jo
izroči ustanovitelj s pogodbo o predaji premoženja v upravljanje. Zavod je dolžan upravljati in uporabljati premoženje ustanovitelja za opravljanje dejavnosti kulture, turizma in športa
kot javne službe. Zavod mora s premoženjem, s katerimi
upravlja, ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in je zanj
odgovoren ustanovitelju.
Zavod ima lahko v opravljanju nepremičnine in opremo,
ki je v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb.
Nepremičnine in oprema iz prvega odstavka tega člena
se štejejo za javno infrastrukturo na področju turizma, kulture
in športa.
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VII. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA
SREDSTEV ZA DELO
23. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti
iz proračuna lokalne skupnosti v skladu s kriteriji in merili pristojnih ministrstev in iz drugih virov. S finančnim načrtom, ki ga
sprejme svet zavoda, se opredeli razmerje med obveznostmi,
ki jih financira ustanovitelj iz občinskega proračuna in obveznostmi, ki jih zavod financira iz drugih virov.
Zavod pridobiva sredstva za delo še:
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z vstopninami,
– z najemninami,
– s prispevki donatorjev,
– iz državnih in mednarodnih javnih razpisov,
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z
zakonom.
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z
opravljanjem svoje dejavnosti.
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda do višine
sredstev, ki se z vsakoletnim proračunom namenijo dejavnosti
zavoda.
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja izključno za obnovo in razvoj objektov, s katerimi upravlja in razvoj
dejavnosti, v skladu z letnim programom. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča
ustanovitelj na predlog direktorja in po predhodnem mnenju
sveta zavoda.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI
IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU
24. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s
katerimi lahko razpolaga.
25. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje
s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost
dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
26. člen
Premoženje, s katerim zavod upravlja, je last ustanovitelja.
S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
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Dokumente in podatke, ki se štejejo za poslovno tajnost,
morajo varovati vsi delavci zavoda. Delavec je dolžan varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja
v zavodu. Kršitev poslovne tajnosti se šteje za hujšo kršitev
delovnih obveznosti.
Dokumenti in podatki, določeni kot tajnost, se ne smejo
sporočiti ali odstopiti drugim, razen če je to z zakonom določeno.
Če je za izvrševanje dela zavoda nujno, se smejo podatki
in dokumenti sporočiti pristojnim organom.
Osebni podatki delavcev zavoda se smejo uporabljati
samo za namene, za katere so zbrani. Le s soglasjem delavca sme direktor posredovati podatke za drugo rabo oziroma
namene.
Listine in podatke, ki štejejo za poslovno tajnost, sme
posredovati pooblaščenim organom le direktor zavoda.
X. SPLOŠNI AKTI
29. člen
Splošni akti zavoda so pravilniki, poslovniki, organizacijski
in drugi akti, s katerimi se ureja način uresničevanja pravic,
obveznosti in odgovornosti delavcev, notranja organizacija in
druga vprašanja, pomembna za delovanje zavoda.
Splošni akti morajo biti usklajeni z zakoni, drugimi predpisi
in s tem odlokom. Sprejema jih svet zavoda in direktor.
Splošni akt začnejo veljati petnajsti dan po objavi na oglasni deski zavoda, razen če ni v aktu drugače določeno.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Vršilec dolžnosti poskrbi za vpis sprememb po tem odloku
pri pristojnih institucijah.
31. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje
in kulturo Laško (Uradni list RS, št. 104/06).
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati
statut javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in
kulturo Laško z dne 28. 3. 2007.
32. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-07/2012
Laško, dne 27. marca 2013
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

IX. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI
27. člen
Za poslovno tajnost štejejo podatki in listine, katerih nepooblaščena objava ali posredovanje bi škodovala interesom
ali ugledu zavoda.
28. člen
Za poslovno tajnost se štejejo podatki in listine:
– podatki in dokumenti, ki so s predpisi določeni za poslovno tajnost,
– podatki in listine, ki jih svet zavoda določi za poslovno
tajnost,
– podatki in listine, ki jih zavodu zaupno sporočijo pristojni
organi ali druge organizacije.

1272.

Sklep o določitvi cene socialnovarstvene
storitve pomoč na domu v Občini Laško

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – UPB2, (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 122/07 Odl.
US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12),
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in
6/12) in določil Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07,
17/10, 45/11) je Občinski svet na 15. redni seji dne 27. 3. 2013
sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o določitvi cene socialnovarstvene storitve
pomoč na domu v Občini Laško
1.
Občinski svet Občine Laško daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu v Občini Laško, ki jo je
predlagal izvajalec CSD Laško.
2.
Cena neposredne socialne oskrbe na domu znaša
18,84 EUR na efektivno uro. Občina Laško bo ceno socialnovarstvene storitve pomoč na domu subvencionirala v višini
14,86 EUR na efektivno uro. Končna cena storitve za uporabnika znaša 3,98 EUR na efektivno uro.
3.
Cena storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času, se
poveča za 40 % in znaša 26,37 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 18,67 EUR na efektivno uro, končna cena za
uporabnika znaša 7,70 EUR na efektivno uro.
4.
Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali
dela prostega dne, se poveča za 50 % in znaša 28,26 EUR na
efektivno uro, subvencija občine znaša 20,00 EUR na efektivno
uro, končna cena za uporabnika znaša 8,26 EUR na efektivno
uro.
5.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
soglasju k ceni pomoči družini na domu – socialni oskrbi na
domu v Občini Laško številka 122-14/2012, z dne 29. 2. 2012
(Uradni list RS, št. 20/12).
6.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 2013.
Št. 12280-02/2013
Laško, dne 27. marca 2013
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

1273.

Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih
zemljišč za obrtni objekt s stanovanjem

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 57/12 – ZPNačrt-B, 109/12 – ZPNačrt-C) in 21. člena
Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10 in
45/11) je Občinski svet Občine Laško na 15. seji dne 27. 3.
2013 sprejel

SKLEP
o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč
za obrtni objekt s stanovanjem
I.
(1) Ta sklep dopolnjuje veljavna prostorska akta:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list RS,
št. 86/01, 98/02; v nadaljevanju: plan);
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– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/02, 45/03,
60/05, 103/05, 104/06, 51/07, 2/08, 107/08, 33/09, 57/09,
54/11, 80/11; v nadaljevanju: PUP).
(2) V prostorskih aktih iz prejšnje točke se določi širitev stavbnih zemljišč skladno s tem sklepom in spremeni
namenska raba iz kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča.
Na območju širitve območja stavbnih zemljišč se pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevajo
prostorski izvedbeni pogoji, kot jih določa PUP, ki veljajo
na območju obstoječe pozidave, s katero je območje širitve
funkcionalno povezano.
II.
Širitev območja stavbnih zemljišč se dopusti na podlagi
pobudnice Nevenke Gerčer za razširitev obstoječega stavbnega zemljišča in obstoječe obrtne dejavnosti – obrtno-stanovanjske, saj je izpolnjen namen širitve skladno z 29. členom
ZPNačrt-B in ZPNačrt-C. Predvidi se umestitev dodatnega
objekta za izvajanje obstoječe dejavnosti obrtnega objekta s
skladiščnim delom in stanovanjem.
III.
(1) Območje stavbnih zemljišč se razširi tako, da se dodatno vključita še parc. št. 1469/3 in 275/2, obe k.o. Rimske
Toplice, v izmeri 516 m2. Navedeni zemljiški parceli sta po
veljavni namenski rabi opredeljeni kot kmetijsko zemljišče.
Obseg širitve je razviden iz grafične priloge in obrazložitve, ki
je priloga k temu sklepu.
(2) Namen posega je gradnja objekta za potrebe obstoječe dejavnosti – obrtni objekt s stanovanjem – izvajanje strojnih
inštalacij, s čimer se funkcionalno zaokroži obstoječo pozidavo.
IV.
Ta sklep se pošlje ministrstvu za infrastrukturo in prostor
in ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da v 15 dneh preverita
skladnost s pogoji, določenimi v prvem odstavku 29. člena
ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 57/12).
V.
Po pridobitvi mnenja o skladnosti iz prejšnje točke tega
sklepa, se ta sklep objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
VI.
Ta sklep preneha veljati, če investitor v dveh letih od
njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja za gradnjo
objektov na območju širitve. Prenehanje veljavnosti tega sklepa
ugotovi občina s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-01/2012
Laško, dne 27. marca 2013
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

LJUTOMER
1274.

Sklep o začetku priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta
za stanovanjsko naselje za del območja
EUP LJ 32

Na podlagi 57. člena v povezavi s 96. členom Zakona
o prostorskem načrtovanju (Uradni list, št. 33/07, 70/08 –
ZVO –1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12,

Stran
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57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) ter 29. člena Statuta Občine
Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/2009, 7/2011)
je županja Občine Ljutomer dne 29. 3. 2013 sprejela

SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za stanovanjsko naselje
za del območja EUP LJ 32
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se začne priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje za del območja
EUP LJ 32 (v nadaljevanju: OPPN).
Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku
skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in skladno
s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta)
OPPN se pripravlja na pobudo Občine Ljutomer v območju enote urejanja EUP LJ 32. Celotno območje bo namenjeno za izgradnjo stanovanjskih stavb s primerno komunalno
opremo.
3. člen
(območje obravnave)
Območje, ki bo zajeto v načrtovanje podrobnih prostorskih
ureditev, obsega zemljišče s parc. št. 691/16, 691/6, 691/7,
691/8, 691/9, 691/10, 691/11, 691/12, 691/13, 691/14, 691/15,
691/4, 694, 696, 697, 2851/1 in 2755/1, vse k.o. Kamenščak,
in s parc. št. 2751/10, 2851/1 in 2755/1 k.o. Ljutomer. Velikost
ureditvenega območja je cca 36.550 m2. Na osnovi izdelanih
strokovnih podlag in izraženih interesov se območje OPPN
lahko tudi zmanjša in/ali na podlagi smernic nosilcev urejanja
prostora poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, v skladu s prostorsko
zakonodajo.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili
ZPNačrt in spremljajočimi predpisi. Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti:
– usmeritve iz OPN Občine Ljutomer,
– Urbanistična zasnova stanovanjskega območja
UZ-2011-30, maj 2011,
– Geodetski posnetek območja.
Kolikor se bo v postopku priprave OPPN izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te
pripravile tekom postopka. Izdelovalec OPN bo izdelala ali
vsaj koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za
izdelavo akta. Strokovne podlage na podlagi področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje
svoje pristojnosti.

Pridobitev smernic nosilcev urejanja
prostora in odločbe ministrstva,
pristojnega za varstvo okolja
(v nadaljevanju: ministrstvo),
ali je potrebno izvesti CPVO

30 dni

Priprava dopolnjenega osnutka

10 dni po pridobitvi
smernic

Javno naznanilo o javni razgrnitvi

7 dni pred javno
obravnavo

Javna razgrnitev in javna obravnava

30 dni

Priprava stališč do pripomb iz javne
razgrnitve in obravnave

10 dni po sprejemu
stališč do pripomb

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja
prostora

30 dni

Priprava usklajenega predloga
za obravnavo na občinskem svetu

10 dni po prejemu
mnenj

Priprava končnega predloga
10 dni po objavi
po sprejemu akta na občinskem svetu odloka v uradnem
glasilu
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se od faze
pridobivanja smernic roki ustrezno spremenijo.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
V postopku priprave OPPN sodelujejo nosilci urejanja
prostora:
1. RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za
okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje,
2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za
okolje, Oddelek porečja reke Mure,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor,
5. RS, Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in šport
6. Zavod za gozdove RS, Območna enota Murska Sobota,
7. Javno podjetje Elektro Maribor,
8. Telekom Slovenije d.d., PE Murska Sobota,
9. Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.,
10. Javno podjetje Prlekija d.o.o.,
11. Teleing d.o.o., Ljutomer,
12. Občina Ljutomer.
Pripravljalec pridobi odločbo Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje ali je v postopku priprave OPPN
potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih organov, ki
zgoraj niso navedeni, se le-ti pridobijo v istem postopku.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranja priprave)
Vse obveznosti v zvezi s financiranjem izdelave OPPN
zagotavlja Občina Ljutomer.
8. člen
(veljavnost sklepa o pričetku)

5. člen
(postopek in roki za pripravo in sprejem OPPN)
Terminski plan je predviden na naslednji način in predstav
lja okvirno izhodišče za končno pripravo OPPN
Objava sklepa o začetku priprave
OPPN v Uradnem glasilu Občine
Ljutomer
Priprava osnutka OPPN za pridobitev
smernic

Uradni list Republike Slovenije

30 dni
5 dni po potrditvi
osnutka s strani
občinske uprave

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije ali v Uradnem glasilu Občine Ljutomer
in na spletni strani občine, www.obcinaljutomer.si.
Št. 3505/2013-432-389
Ljutomer, marec 2013
Županja
Občine Ljutomer
mag. Olga Karba l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

MOKRONOG - TREBELNO
1275.
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ODLOK
o proračunu Občine Mokronog - Trebelno
za leto 2014

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

4.066.769
3.215.244

DAVČNI PRIHODKI

2.520.067

700 Davki na dohodek in dobiček

2.271.234

706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine

72

165.833
83.000
695.177

41

42
43

26.000

714 Drugi nedavčni prihodki

575.400

KAPITALSKI PRIHODKI

132.000

39.100
866.958
35.000

409 Rezerve

63.000

TEKOČI TRANSFERI

1.386.471
15.000

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

711.000

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

157.600

413 Drugi tekoči domači transferi

502.871

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.250.640

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.250.000

INVESTICIJSKI TRANSFERI

53.000

430 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

53.000

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
TER VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

44.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

6.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

272.600

403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije

76.777
11.000

721 Prihodki od prodaje zalog

532.525
1.276.658

0

712 Denarne kazni

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije

3.966.769

proračun
2014

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

704 Domači davki na blago in storitve

187.000

TEKOČI ODHODKI

(v EUR)

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

703 Davki na premoženje

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2. člen

70

719.525

402 Izdatki za blago in storitve

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

0

TRANSFERNI PRIHODKI

40

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

I.

0

II.

1. člen

skupina/podskupine kontov

0

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

S tem odlokom se za Občino Mokronog - Trebelno za leto
2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

132.000

730 Prejete donacije iz domačih virov

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

(vsebina odloka)

4003

PREJETE DONACIJE
731 Prejete donacije iz tujine

74

1. SPLOŠNA DOLOČBA

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Stran

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10
in 84/10 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB in 110/11 – ZDIU12), določil Zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. US,
57/08, 94/10 – ZIU in 36/11) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski
svet Občine Mokronog - Trebelno na 15. seji dne 10. 4. 2013
sprejel
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–100.000

Stran

VI.
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442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

200.000

55

ODPLAČILA DOLGA

200.000

550 Odplačila domačega dolga

200.000

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)

–100.000

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–200.000

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

100.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (PU), ki so razdeljeni na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe (PPP), glavne programe (GPR) in podprograme PPR), predpisane s
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke (PP), te pa na
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Mokronog - Trebelno.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse;
– prihodki krajevnega samoprispevka;
– prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda;
– prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov;
– prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega
proračuna in drugih javnih skladov za investicije;
– drugi namenski prihodki.
4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog župana lahko občinski svet neomejeno odloča
o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega dela
proračuna.
Občinski svet lahko na predlog župana odloča o odpiranju
novih proračunskih postavk v okviru veljavnega načrta razvojnih programov.
Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih
financah in tem odlokom neomejeno razporedi pravice porabe
v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru
področja proračunske porabe.

Župan s poletnim poročilom o izvrševanju proračuna v
mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto
oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri
planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika
proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto
se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru
sredstev posameznega uporabnika.
5. člen
(začasno zadržanje izvrševanje proračuna)
Če med proračunskim letom, zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj,
povečajo ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah sprejetega proračuna.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati
80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2015 70% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami,
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spremeni
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte,
katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 50.000 € odloča
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

Uradni list Republike Slovenije
9. člen
(proračunska rezervacija)
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O
uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt uporabnika.
10. člen
Za vse, kar ni posebej urejeno z Odlokom o proračunu
občine Mokronog - Trebelno za leto 2014, se neposredno uporabljajo določbe veljavnega Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije.
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Odlok o turistični taksi v Občini Mokronog Trebelno

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10), 23. do 32. člena Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12) in 19. člena Statuta
Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB)
je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 15. seji dne
10. 4. 2013 sprejel

ODLOK
o turistični taksi v Občini Mokronog - Trebelno
I. SPLOŠNE DOLOČBE

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA
IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
11. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 420 evrov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(zadolževanje)
V letu 2014 se Občina Mokronog - Trebelno ne namerava
zadolžiti.
13. člen
(poroštva)
Za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov,
katerih ustanoviteljica je Občina Mokronog - Trebelno, lahko
občina daje poroštva.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča
občinski svet.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Mokronog - Trebelno, se smejo zadolževati le s soglasjem
ustanovitelja. O dajanju soglasij odloča občinski svet.
Izdana soglasja in poroštva se štejejo v obseg možnega
zadolževanja občine.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Mokronog - Trebelno v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0004/2013
Mokronog, dne 11. aprila 2013
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

1. člen
S tem odlokom se določajo zavezanci za plačilo turistične
takse, višina turistične takse, način porabe sredstev turistične
takse, oprostitve plačila turistične takse, postopek pobiranja
in odvajanja turistične takse, mesečno poročilo, nadzor nad
pobiranjem turistične takse in kazenske določbe.
2. člen
Pojmi, ki se uporabljajo v tem odloku, imajo enak pomen,
kot jih določa Zakon o spodbujanju razvoja turizma (v nadaljevanju: zakon).
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO TURISTIČNE TAKSE
3. člen
Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije
in tujci, ki na območju Občine Mokronog - Trebelno, izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja (v
nadaljevanju: turisti) v nastanitvenem objektu.
4. člen
Turisti plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za
prenočevanje. Plačati so jo dolžni tudi v primeru, ko so deležni
brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če Zakon o spodbujanju razvoja turizma ne določa drugače.
III. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
5. člen
(1) Višina turistične takse se določa v točkah.
(2) Višina turistične takse na območju Občine Mokronog
- Trebelno znaša 10 točk.
(3) Znesek turistične takse se izračuna tako, da se število
točk pomnoži z vrednostjo točke, ki jo v skladu z zakonom določi Vlada Republike Slovenije.
IV. NAČIN PORABE SREDSTEV TURISTIČNE TAKSE
6. člen
(1) Turistična taksa je namenski prihodek proračuna Občine Mokronog - Trebelno.
(2) Poraba sredstev turistične takse se določi s proračunom, za dejavnosti in storitve, določene z zakonom.
V. OPROSTITVE PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
7. člen
(1) Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
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– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara
ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne
komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na
podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije
odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma
mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih
na nepridobitni podlagi organizirajo društva in vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih
rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem
obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse.
(2) Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
– turisti v kampih.
8. člen
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične
takse, mora biti vpisan razlog oprostitve iz 7. člena tega odloka
v evidenci, ki je določena v 12. členu tega odloka.
VI. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE
TAKSE, MESEČNO POROČILO
9. člen
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso
v imenu in za račun Občine Mokronog - Trebelno hkrati s
plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan
prenočevanja.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu
ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
10. člen
(1) Osebe iz 9. člena tega odloka nakazujejo pobrano
turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na
poseben račun občine.
(2) Osebe iz 9. člena tega odloka so v roku, ki ga določa
prejšnji odstavek, dolžne predložiti občini mesečno poročilo,
iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek
pobrane turistične takse.
(3) Osebe iz 9. člena tega odloka so v roku, ki ga določa
prvi odstavek tega člena, mesečno poročilo iz prejšnjega odstavka, dolžne oddati tudi v primeru, da niso imele gostov na
prenočevanju. V tem primeru se na poročilo pripiše, da gostov
na prenočevanju ni bilo.
(4) Mesečno poročilo se oddaja na predpisanem obrazcu
»Poročilo o plačani turistični taksi«, ki je priloga temu odloku in
je objavljen na spletni strani www.mokronog-trebelno.si.
(5) Poročilo se oddaja po pošti na naslov Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog ali po
elektronski pošti na obcina@mokronog-trebelno.si ali po
fax-u 07 34 98 269.

Uradni list Republike Slovenije
VII. NADZOR NAD POBIRANJEM TURISTIČNE TAKSE
11. člen
Osebe iz 9. člena tega odloka morajo voditi evidenco o
turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti poleg
s predpisi o prijavi prebivališča določenih podatkov, razvidno
tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista.
12. člen
(1) Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične
takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni medobčinski
inšpekcijski organ.
(2) Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni
davčni organ.
(3) Če zavezanci za pobiranje turistične takse ne odvedejo turistične takse v roku in na način, ki je določen v
10. členu tega odloka, občina sporoči pristojnemu davčnemu
uradu, naj turistično takso prisilno izterja.
13. člen
Pristojni inšpektor ima v primeru ugotovljenih nepravilnosti v zvezi s pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter
vodenjem evidenc pravico in dolžnost:
– odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi in
– izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
(1) Z globo 500 EUR se kaznujeta za prekršek pravna
oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki sprejemata
turiste na prenočevanje, če ne posreduje mesečnega poročila občini kot to določa tretji odstavek 11. člena tega odloka.
(2) Z globo 250 EUR se kaznujeta za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo 250 EUR se kaznujeta za prekršek iz prvega odstavka tega člena sobodajalec in kmet, ki sprejemata
turiste na prenočevanje.
(4) Za ostale kršitve v zvezi s pobiranjem in odvajanjem
turistične takse ter vodenjem evidenc se uporabljajo kazenske določbe kot jih navaja Zakon o spodbujanju razvoja
turizma.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno
uporablja Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2013
Mokronog, dne 11. aprila 2013
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.
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MESEČNO POROČILO O PLAČANI TURISTIČNI TAKSI
za ____________________________________
(mesec, leto)

I. PODATKI O ZAVEZANCU

(naziv pravne osebe, samostojnega podjetnika, ime in priimek sobodajalca, kmeta, društva)

______________________________________
(naslov)

_____________________________

število sob: ___________________ število apartmajev: __________________

število ležišč: ___________________

(davčna številka)

II. PODATKI O GOSTIH IN PRENOČITVAH

GOSTI
domači tuji SKUPAJ domači

tuji

NOČITVE
otroci do
7 let

otroci
7‐18 let

SKUPAJ

III. PODATKI O PLAČANI TURISTIČNI TAKSI


Znesek turistične takse (št. prenočitev x 10x vrednost točke) ________________________________________

IV. OPROŠČENI PLAČILA CELOTNE ALI DELA TURISTIČNE TAKSE

število gostov: ______________ prenočitev: ____________________ domači: ______________________________________

tuji: _________________________ razlog oprostitve plačila: ______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
Skupni znesek obračunane in pobrane turistične takse je nakazan na TRR Občine Mokronog ‐
Trebelno SI56 0110 0599 3206 240, sklic na št. 19 – vaša davčna številka ‐ 07129 do 25. dne v
mesecu za pretekli mesec v višini _____________ EUR.
_________________________________________

(ime in priimek ter tel. št. kontaktne osebe)

žig

____________________________
(podpis odgovorne osebe)

OPOMBA: Zavezanec pošlje to poročilo v enem izvodu na naslov Občine Mokronog‐Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog (fax: 07 3498
269). Da zavezanec izpolni tudi obveznost v skladu z 2. točko 30. člena ZSRT, mora en izvod obrazca posredovati tudi pristojnemu davčnemu
organu.
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Odlok o razglasitvi Toplarja na Posestvu Pule
za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 in 30/11 odl. US, 90/12)
in 33. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list
RS, št. 66/10 – UPB1) ter predloga Zavoda za varstvo kulturne
dediščine, št. SPD-222/2012-DŠ-RP, z dne 18. 12. 2012 je
Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 15. redni seji
dne 10. 4. 2013 sprejel

ODLOK
o razglasitvi Toplarja na Posestvu Pule
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota
dediščine: Drečji Vrh – Toplar na Posestvu Pule, EŠD 756 (v
nadaljnjem besedilu: spomenik).
2. člen
(1) Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena, so:
– Identitetne vrednote: predstavlja primer več kot tristoletne kontinuitete izdelovanja in uporabe kozolca na Dolenjskem.
Kozolci so značilna in prepoznavna prvina kulturne krajine na
Dolenjskem.
– Likovne in tehnične vrednote: po obliki (tipu), uporabi
gradiv, proporcih in načinu izdelave sodi med najkvalitetnejše
tovrstne objekte na Slovenskem, izvedba dveh gankov na njegovem glavnem pročelju sodi med izjemne tehnične rešitve,
likovna obdelava njegovih detajlov pa sodi v sam vrh likovnega
oblikovanja na kozolcih na Slovenskem.
– Funkcionalne vrednosti: njegova konstrukcijska zasnova omogoča številne programe, ki podpirajo varstvena prizadevanja.
– Izobraževalne vrednote: kot eden najbolj kvalitetno
grajenih kozolcev omogoča interpretacije o tem, kako so na
Dolenjskem gradili kozolce, katera znanja in zakonitosti so
pri tem upoštevali, kaj je bilo za njih značilno in kaj posebno.
Primeren je, da se nanj vežejo določene turistične in izobraževalne vsebine.
– Družbene vrednote: s kozolcem je povezano družbeno
in profesionalno okolje, iz katerega izvirajo Janez Jaklič, tesar,
ki je kozolec izdelal, Jožef Pipan, gostilničar iz Šmartnega pri
Litiji, nekdanji lastnik kozolca, ki je naročil njegovo izdelavo, in
Jože Anderlič, podjetnik in sedanji lastnik, ki je kozolec prestavil
in obnovil. Njihova življenjska okolja in izkušnje določajo družbeno in kulturno identiteto kozolca.
(2) Spomenik se razglasi z namenom, da se zagotovita
njegov nadaljnji obstoj in celovitost ter ohranijo naslednje varovane sestavine:
– tlorisni in višinski gabarit,
– konstrukcijska zasnova, ki jo sestavljajo nosilni stebri, prečni spodnji in zgornji nosilni trami (»riglji«/«sečniki«),
vzdolžni spodnji in zgornji nosilni trami (»branišnice«), osrednji
hodnik (»med branami«), sprednje, zadnje in vzdolžne brane,
– zunanjščina (členitev vseh štirih fasad, zasnova dveh
gankov na glavnem pročelju, oblika in naklon strešine, oblika
čopov, oblika sprednjih in zadnjih bran ter obeh zatrepov),
– notranji razpored prostorov,
– likovne prvine na kozolcu (dekorativno oblikovani spodnje
in zgornje podporne ročice, prezračevalne line na zatrepu na
glavnem pročelju, stebrički na gankih, rezbarsko izdelani rastlinski motivi na nosilnih stebrih, inicialki tesarskega mojstra in datacija izdelave kozolca na prvem prečnem tramu pod gankom),
– ročno obdelan les, ki je vgrajen v kozolcu.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
(1) Spomenik obsega nepremičnine: parcelo št.: 441/16,
k.o. Trebelno.
(2) Spomenik nima vplivnega območja.
(3) Meje spomenika so določene na digitalnem katastrskem načrtu in vrisane na temeljnem topografskem načrtu v
merilu 1:5000.
(4) Izvirnike načrtov iz prejšnjega odstavka hranita Občina
Mokronog - Trebelno (v nadaljnjem besedilu: občina) in Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
zavod).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje identitetnih, likovnih, tehničnih in družbenih
vrednot spomenika v celoti,
– varovanje tlorisnega in višinskega gabarita,
– varovanje gradiv in tehnologije ročne obdelave lesa, ki
je vgrajen v kozolcu,
– varovanje konstrukcijske zasnove, ki jo sestavljajo nosilni
stebri, prečni spodnji in zgornji nosilni trami (»riglji«/«sečniki«),
vzdolžni spodnji in zgornji nosilni trami (»branišnice«), osrednji
hodnik (»med branami«), sprednje, zadnje in vzdolžne brane,
– varovanje oblikovanosti zunanjščine (členitev vseh štirih
fasad, zasnova dveh gankov na glavnem pročelju, oblika in
naklon strešine, oblika čopov, kritina, oblika sprednjih in zadnjih
bran ter obeh zatrepov),
– varovanje notranjega razporeda prostorov,
– prepoved predelav likovnih prvin na kozolcu (dekorativne oblike podpornih ročic, prezračevalnih lin na zatrepu na
glavnem pročelju, stebričkov na gankih, rezbarsko izdelani
rastlinski motivi na nosilnih stebrih, inicialki tesarskega mojstra
in datacija izdelave kozolca na prvem prečnem tramu pod
gankom),
– prepoved vseh posegov v talne plasti, tlorise in gabarite
spomenika ter v druge značilne stilne elemente spomenika,
razen v primeru vzdrževalnih posegov, ki jih na podlagi kulturnovarstvenih pogojev s kulturnovarstvenim soglasjem odobri
pristojni zavod za varstvo kulture dediščine,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik
ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških sestavin
in/ali rekonstrukciji najbolj kvalitetne historične podobe spomenika,
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža
varovanje spomenika in njegovih spomeniških kvalitet,
– prepoved na kozolec nameščati reklamne panoje, izveske in svetila, ki niso v skladu s kvalitetami kulturnega spomenika,
– prepoved znotraj kulturnega spomenika postavljanje
objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nosilci
reklam, anten in ostalih naprav, razen v primerih, ki jih na podlagi kulturnovarstvenih pogojev s kulturnovarstvenim soglasjem
odobri pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine.
5. člen
(1) Upravljavec spomenika je lastnik oziroma posestnik,
ki mora pooblaščeni osebi zavoda dopustiti dokumentiranje in
raziskovanje spomenika.
(2) Upravljanje spomenika se izvaja na podlagi načrta
upravljanja, ki ga pripravi upravljavec ob strokovni pomoči
zavoda.
6. člen
Lastnik oziroma posestnik spomenika mora v sorazmerju
s svojimi zmožnostmi javnosti omogočiti dostopnost spomenika
in njegovo predstavljanje. Javni dostop ne sme ogrožati spo-
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menika in posameznih spomeniških vrednot, zlasti ne njegove
osnovne namembnosti.
7. člen
Spomenik se označi s predpisano oznako, ki ne krni
likovne podobe ali posameznih delov kulturnega spomenika
in je nameščena v obliki bronaste plošče v talnem nivoju pred
kozolcem. Ob tem se morajo upoštevati navodila iz Priročnika
za označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov, Ministrstvo
za kulturo, december 2010.
8. člen
Za vse posege v spomenik, razen če zakon ne določa
drugače, je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje
in kulturnovarstveno soglasje zavoda.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine.
10. člen
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na parcelah, navedenih
v prvem odstavku 3. člena tega odloka.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 622-0001/2012
Mokronog, dne 11. aprila 2013
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

1278.

Odlok o spremembi Odloka o poslovanju
in trženju sejma v Mokronogu

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS,
št. 24/08), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni
list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Mokronog Trebelno na 15. seji dne 10. 4. 2013 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o poslovanju in trženju
sejma v Mokronogu

glasi:

Stran
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3. člen
Prvi odstavek 27. člena odloka se spremeni tako, da se

»Za dosledno izvajanje tega odloka je odgovoren organizator oziroma upravljavec. Upravljavec lahko imenuje osebo,
ki v njegovem imenu, določa prodajalcu dogovorjena prodajna
mesta ter opozarja prodajalce na izvajanje določil 22., 23. in
24. člena odloka. Pooblaščena oseba lahko od prodajalca tudi
zahteva potrdilo o plačilu najemnine ali drugih storitev. Pooblaščena oseba se izkazuje s pooblastilom upravljavca. V primeru
ugotovljenih kršitev je pooblaščena oseba dolžna obvestiti
pristojni medobčinski inšpekcijski organ.«
4. člen
Drugi odstavek 27. člena odloka se spremeni tako, da
se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in tržnega
reda opravlja pristojni medobčinski inšpekcijski organ.«
5. člen
28. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Pristojni inšpektor ima v primeru ugotovljenih nepravilnosti pravico in dolžnost:
– odrediti prepoved prodaje blaga, če se ta vrši izven
določenih sejemskih površin in izven označenega prodajnega
mesta, ki je bil določen prodajalcu,
– odrediti prepoved prodaje blaga, če se ta vrši izven
obratovalnega časa sejma.«
6. člen
Za 28. členom se doda novi 29. člen, ki se glasi:
»(1) Z globo 500 EUR se kaznuje prodajalec – pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
– če opravlja prodajo blaga izven določenih sejemskih
površin in izven označenega prodajnega mesta, ki je bil določen prodajalcu,
– če opravlja prodajo blago izven obratovalnega časa
sejma,
– če ravna v nasprotju z 20., 23. in 24. členom odloka.
(2) Z globo 250 EUR se kaznujeta za prekršek iz prvega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena fizična oseba, ki prodaja blago in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.«
7. člen
Za 29. členom se doda novi 30. člen, ki se glasi:
»Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.«
Št. 007-006/2011
Mokronog, dne 11. aprila 2013

1. člen
V Odloku o poslovanju in trženju sejma v Mokronogu
(Uradni list RS, št. 13/12) se v 10. členu doda drugi odstavek,
ki se glasi:
»Prodajna mesta so označena in oštevilčena ter služijo
namenu razvrstitve in velikosti prodajnih prostorov.«
2. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vsi prodajalci so dolžni plačati najemnino sejemskega
prostora po veljavnem ceniku sejma v Mokronogu. Upravljavec lahko v primeru neplačila zahteva prepoved prodaje blaga
izven prodajaln.«
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Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

1279.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1
(Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05
– popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US,
120/06 – odl. US, 126/07, 57/09 – skl. US, 108/09, 61/10 –
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ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – odl. US, 57/12) je Občinski
svet Občine Mokronog - Trebelno na 15. redni seji dne 10. 4.
2013 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepremičnine, parc. št. 2912/4, 2910/2, 2910/6, 2912/6, 2912/8,
2912/10, 2910/4, 2912/17, 2912/16, vse k.o. 1415 – Trebelno.
II.
Nepremičnine, parc. št. 2912/4, 2910/2, 2910/6, 2912/6,
2912/8, 2912/10, 2910/4, 2912/17, 2912/16, vse k.o. 1415 –
Trebelno, postanejo lastnina Občine Mokronog - Trebelno.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0014/2011
Mokronog, dne 10. aprila 2013
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

1280.

Uradni list Republike Slovenije
1281.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1
(Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo,
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl.
US, 120/06 – odl. US, 126/07, 57/09 – skl. US, 108/09, 61/10
– ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – odl. US, 57/12) je Občinski
svet Občine Mokronog - Trebelno na 15. seji dne 10. 4. 2013
sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo nepremičnine, parc. št. 2/6, 6/7, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 7/8,
7/11, 270/2, 273/2 in 276/2, vse k.o. 1414 – Jelševec.
II.
Ta sklep začne veljati z naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0025/2011
Mokronog, dne 11. aprila 2013
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1
(Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo,
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl.
US, 120/06 – odl. US, 126/07, 57/09 – skl. US, 108/09, 61/10
– ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – odl. US, 57/12) je Občinski
svet Občine Mokronog - Trebelno na 15. seji dne 10. 4. 2013
sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo nepremičnine parc. št. 116/16, 116/19, 319/5,
319/7, 319/3, 95/2, 95/3, 95/4, 114/7, 114/4, 114/5, 116/24,
116/14, 300/4, 330/2, 324/2, 119/7, 327/4, 115/5, 325/4, 96/6,
97/1, 1081/7, 123/2, 129/12, 129/14, 129/15, 129/16, 134/4,
136/14, 149/10, 254/2, 254/3, 488/2, 96/8, 96/9, 98/4, 492/2,
149/16, 253/2, 149/14, 149/12, 155/2, 160/2, 161/2, 165/2,
166/4, 129/10, 119/10, 151/4, 129/8, 136/12, 255/4, vse k.o.
1415 - Trebelno.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0014/2011
Mokronog, dne 11. aprila 2013
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra

SLOVENSKA BISTRICA
1282.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za širitev dejavnosti na kmetiji
Podlesnik

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08
– ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in 16. člena
Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 16. redni seji dne
4. 4. 2013 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za širitev dejavnosti na kmetiji Podlesnik
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt (v nadaljevanju: OPPN) za širitev dejavnosti na kmetiji
Podlesnik, ki ga je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič
Zorič s.p. s številko elaborata 04/12-OPPN.
V Odločbi Ministrstva za kmetijstvo in okolje št.
351-62/2012/2 dne 2. 3. 2012 (z upoštevanjem ZKZ-C Uradni
list RS, št. 43/11) je ugotovljeno, da stranka izpolnjuje pogoje
za vključitev pobude kmetijskega gospodarstva v postopek
priprave OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
(sestavni deli občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Vsebina OPPN iz prejšnjega člena:
I. SPLOŠNI DEL:
– sklep o pričetku postopka
– izjava odgovornega prostorskega načrtovalca
II. ODLOK
III. TEKSTUALNI DEL
IV. GRAFIČNI DEL
V. SMERNICE IN MNENJA
VI. PRILOGE
VI/1 POVZETEK ZA JAVNOST
VI/2 IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA
AKTA.
II. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA
3. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Območje OPPN obsega dele parc. št. 221/2, 221/4, 227/2,
632/1, 227/1, *79, 230/4, 231, 230/3, 635/1, k.o. Ogljenšak s
predvideno površino 3.271,00 m².
Območje se ureja z naslednjimi dokumenti:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenska Bistrica za obdobje
1986–2000 za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003 (Uradni
list RS, št. 42/92, 35/94, 35/96, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04,
47/06 – Ust. odl. in 53/11).
Območje obravnave leži vzhodno ob naselju Kočno, na
funkcionalnem zemljišču kmetije Podlesnik z naslovom Kočno
pri Polskavi 11, kjer je predvidena prizidava hleva za prašiče,
skladiščnega objekta in prestavitev javne poti.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
4. člen
(vrste načrtovanih objektov in površin
ter opredelitev dejavnosti)
Vrsta gradenj:
V ureditvenem območju je dovoljena gradnja novih objektov, njihova rekonstrukcija, redna in investicijska vzdrževalna
dela na zgrajenih objektih in vzdrževalna dela v javno korist,
kakor tudi gradnja enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in gradnja nezahtevnih objektov v skladu z veljavnimi
predpisi. Vključeni so tudi objekti in naprave energetske, komunalne in prometne infrastrukture.
Vrste objektov:
1/
Stavbe
12
nestanovanjske stavbe
12712 – stavba za rejo živali
12713 – stavba za spravilo pridelka
2/
Gradbeni inženirski objekti
211
ceste
21120 lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste in gozdne ceste
3/ Nezahtevni in enostavni objekti po Uredbi o razvrščanju
objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13).
Vrste dejavnosti:
A. Kmetijstvo
01.460 Prašičereja.
5. člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve
s sosednjimi območji)
Posegi na druga kmetijska zemljišča (K2) se izvajajo
skladno z Odločbo št. 351-62/2012/2 dne 2. 3. 2012, ki jo je
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izdalo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, v kateri ministrstvo
ugotavlja, da stranka izpolnjuje pogoje za vključitev pobude
kmetijskega gospodarstva v postopek priprave OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, je
z Odločbo št. 35409-127/2012/2 dne 11. 6. 2012 ugotovilo, da
območje predlaganega urejanja ni poseg, za katerega bi bilo
potrebno izvesti presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana
na varovana območja.
Območje obravnave leži vzhodno ob naselju Kočno, od
centra vasi oddaljeno 250 m, na zemljiških parcelah, ki tvorijo
funkcionalno zemljišče kmetije Podlesnik.
Območje je povezano z naseljem z javno potjo – cesto. Predvidena realizacija programov v območju urejanja
ne bo imela negativnih vplivov na obstoječo rabo prostora v
okolici in ne bo predstavljala bistvene dodatne obremenitve
na že vzpostavljeno prometno in komunalno ter energetsko
infrastrukturo v širšem območju. Vplivi novogradnje z vidika
varnosti pred požarom, higienske in zdravstvene zaščite, z
vidika varnosti pri uporabi in hrupa, bodo optimalni. V obstoječem objektu je vsa infrastruktura, ki je potrebna za oskrbo
predvidenih objektov.
Število prašičev, vzrejenih v predvidenem novem objektu,
ne bo bistveno večje kot je stalež živali sedaj. Sedaj je v hlevu
265 živali, od tega 40 plemenskih svinj, 40 pujskov do 20 kg,
ostalo so pitanci. Predvidena je posodobitev objektov, uskladitev s standardi in zahtevami EU, in s tem povečanje površin
hlevov za prašiče za prosto rejo z izpusti. Stari in novi del hleva
se bosta funkcionalno povezala in potrebno bo posodobiti način
prehranjevanja, čiščenja in povečala se bo skrb za humano
vzrejo živali.
Končno število živali bo največ: 320 stojišč za pitance
in 160 mest za pujske do 30 kg. S tem ne bo preseženo
število živali, za katero je potrebno izdelati presojo s vplivi
na okolje.
6. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
živali

1 – DOGRADITEV HLEVA ZA PRAŠIČE – stavba za rejo

Lega objekta na zemljišču
Objekt bo lociran v severovzhodnem delu obstoječega
hleva in gospodarskega poslopja kmetije Podlesnik. Z vzhodnim delom bo vstavljen v obstoječi objekt in bo z njim funkcionalno povezan. Objekt leži na delu parc. št. *79, 230/4, 231,
635/1, 221/2, k.o. Ogljenšak. Odmik od predvidene parcele
prestavljene poti bo najmanj 1,0 m.
Glavni dostop v objekt bo iz južne in zahodne strani skozi
obstoječi hlev. Stranski dostopi bodo iz vzhoda, severa ali juga.
Velikost in zmogljivost objekta
– horizontalni gabarit je v obliki pravokotnika, ki se na
zahodni strani razširi v obstoječi objekt: (17–21)m x 50.50 m,
mere so konstrukcijske s toleranco ±1.0 m. Objekt je tlorisno v
zahodnem delu prilagojen obstoječemu hlevu in z njim funkcionalno povezan.
vertikalni gabariti: ena etaža, streha je istočasno strop
hleva, v slemenu višine 6–7 m nad koto tlaka
– kota tlaka v hlevu: nulta kota objekta ±0,00=420,00, se
prilagodi tlaku v obstoječem hlevu oziroma se za premostitev
višinskih razlik izvedejo rampe s predpisanim naklonom,
– dopustno odstopanje v višino je 1.00 m.
Oblikovanje zunanje podobe
streha: dvokapnica naklona prilagojenega obstoječi
strešini (naklona 15°–20°) in izvedena v več delih. Oblikovanje objekta je podrejeno tehnologiji pridelave, konstrukcija
klasična in delno montažna, okoli objekta se uredi utrjena
požarna pot.
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2 – GOSPODARSKI OBJEKT – stavba za spravilo pridelka
Lega objekta na zemljišču
Objekt je lociran v severozahodnem delu območja kmetije Podlesnik, severno nad javno potjo 635/1, k.o. Ogljenšak.
Leži na delu parc. št. 221/4 in 221/2, k.o. Ogljenšak. S severozahodno in vzhodno stranico je vsidran v jugovzhodno pobočje. Od trase prestavljene poti bo v najbližji točki oddaljen 3 m.
Velikost in zmogljivost objekta
– horizontalni gabarit je pravokotnik, s stranicami
34 m x 16 m. Višina objekta v slemenu je 7.50 m. Objekt je
enoetažen s streho nesimetrično dvokapnico.
vertikalni gabariti: etažna višina objekta je 5.00 m (svetla
do 6.75 m).
nulta kota objekta je ±0,00=422,00 in bo prilagojena
niveleti trase prestavljene poti.
Oblikovanje zunanje podobe
streha: dvokapnica naklona približno 15–20° s slemenom po daljši stranici objekta, po naklonu prilagojena strešini
na obstoječem hlevu, konstrukcija delno klasično zidana in
delno montažna, zaledna stena izvedena v AB, vhod, dovoz
iz južne strani.
3 – PRESTAVITEV JAVNE POTI
Lega objekta na zemljišču
Trasa prestavljene poti poteka iz zahoda proti vzhodu,
severno mimo obstoječih objektov kmetije Podlesnik, kjer se
v dolžini cca 120 m z odmikom severno od obstoječe zemljiške parcele št. 635/1, k.o. Ogljenšak zaradi gradnje objektov 1 in 2, zopet priključi na staro zemljiško parcelo. Poteka
po parcelah št. 221/4, 221/2, 635/1, 227/2, 632/1, 227/1 vse,
k.o. Ogljenšak.
Povprečna širina zemljiške parcele prestavljene poti
je 4 m.
Velikost in zmogljivost objekta
Trasa poti se obdela v makadamski izvedbi s predlaganim
profilom: 3.0 m vozišče + 2x0.5 m bankini v dolžini cca 115 m.
Višinsko se pot na območju priključevanja na obstoječo
traso na zahodu in vzhodu prilagodi obstoječi poti. V območju
prestavitve – severno nad objektom 1 – se niveleta trase prestavljene poti prilagodi višini predvidenega objekta 1, z možnostjo priključevanja na javno pot parc. št. 632/1, k.o. Ogljenšak.
Oblikovanje zunanje podobe
Zgornji ustroj – makadamsko utrjena površina.
7. člen
(ostala skupna merila in pogoji za posege na območju
OPPN)
1. Lega in velikosti objektov so razvidni iz grafičnih prilog
(Zakoličbena situacija in prerezi)
2. Zunanje ureditve
Ureditev okolice posameznega objekta se uredi kot zatravljena, delno tlakovana površina, z dostopi in dovozi.
3. Tolerance
V grafični prilogi »Etapnost in tolerance« so določeni
tlorisni in višinski gabariti objektov. Natančne dimenzije se
določijo v projektni dokumentaciji PGD. Možno je zmanjšanje in povečane tlorisnih gabaritov v smislu zagotavljanja
funkcionalne in oblikovne zaključenosti posameznih sklopov
objektov.
Odstopanja so dopustna v primeru, če se pri nadaljnjem
podrobnejšem proučevanju prometnih, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ali zaradi spremembe programskih
rešitev, poiščejo takšne tehnične rešitve, ki so primernejše z
oblikovalskega, prometno tehničnega, okoljskega vidika, s
katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi,
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z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki so podali
smernice in mnenja k OPPN.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOST PRIKLJUČVANJA
OBJEKTOV NANJO
Vse sekundarno razvodno omrežje gospodarske javne
infrastrukture mora biti usklajeno zgrajeno v kabelski podzemni izvedbi. Pod asfaltiranimi in drugače utrjenimi površinami
je vse električne in TK vode obvezno položiti v kabelsko
kanalizacijo.
8. člen
PROMET
Dovoz do območja obravnave je po obstoječi asfaltirani
javni poti JP 943411 Zgornja Polskava–Kočno, ki poteka iz
južne strani in se konča na dvorišču kmetije.
Manipulacija in glavni vhod v objekt 1 bo skozi stari hlev
iz južne in zahodne smeri.
Vhod in manipulacija v objekt 2 bo iz južne smeri iz prestavljene javne poti JP 943452 Korošec–Arbeiter in po drugih
lastnih zemljiščih.
Dostop do gozdnih in ostalih kmetijskih površin preko
javne pot parc. št. 635/1 in 632/1, k.o. Ogljenšak zaradi izvedbe
OPPN in gradnje ne sme biti oviran.
Zagotovljena nosilnost utrjenih površin, dovozov in prestavljene javne poti ne sme biti manjša od predpisane nosilnosti
za srednje težki promet do 15 ton.
Iz smernic upravljavca Občina Slovenska Bistrica
št. 371-96/2012-2-1034 dne 2. 7. 2012:
– za prestavljeno pot je potrebno zagotoviti min. širino
cestišča 3.0 m in bankino v minimalni širini 2 x 0.5 m.
9. člen
PRIKLJUČEVANJE OBJEKTA NA VODOVODNO
OMREŽJE
Območje se samo oskrbuje s pitno vodo iz zajetij s pridobljeno vodno pravico.
Z vodnim dovoljenjem št. 35526–472/2004 dne 10. 6.
2005 se dovoli neposredna raba vode za lastno oskrbo s pitno
vodo iz zajetja: neimenovani GKK Y = 545853, X = 144137,
parc. št. 147, k.o. 740 Ogljenšak, v količini največ 1 m3/dan.
Vodno dovoljenje velja do 31. 12. 2020. Ker omenjena količina
vode ne zadošča predpisanim normativom (150 l/osebo/dan
in 15 l/GVŽ/dan), bo potrebno za zadostnost oskrbe z vodo
pridobiti dodatni vir pitne vode.
Za zagotovitev zadostnih količin pitne vode za živali in
istočasno požarne vode je možna gradnja rezervoarjev za
zbiranje padavinskih vod iz streh.
10. člen
PRIKLJUČEVANJE OBJEKTA NA KANALIZACIJSKO
OMREŽJE
V območju obravnave ni urejene javne kanalizacije.
Odpadne vode (gnoj in gnojevka) se zbirajo v gnojnih
jamah pod objektom – zaprti sistem, gnojevka in gnoj se po
gnojilnem načrtu odvažajo na lastna kmetijska zemljišča.
Neobremenjene meteorne vode iz streh se odvajajo v
zbiralnike, viški pa skupaj s predhodno očiščenimi meteornimi
vodami iz asfaltiranih površin v interno kanalizacijo in v obstoječ odvodni jarek na lastnih zemljiščih oziroma ponikajo.
Onesnažene meteorne odpadne vode iz povoznih površin
in parkirišč je potrebno pred priključitvijo na javno kanalizacijo
očistiti v ustrezno dimenzioniranem lovilcu olja, ki mora ustrezati SIST EN 58-2, skladno z 2. členom Uredbe o emisiji snovi
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in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09, 64/12). Lovilec olja
izvede investitor na lastne stroške na svojem zemljišču.
11. člen
PRIKLJUČEVANJE OBJEKTA NA ELEKTRIČNO
OMREŽJE
Na območju OPPN se križajo naslednji elektroenergetski
vodi:
– nizkonapetostno prostozračno in zemeljsko omrežje 0,4 kV iz transformatorske postaje TP Kočno pri Polskavi
(t-312).
Obstoječe odjemno mesto in zakupljena moč 3 x 25A bo
zadoščala za novo dozidavo. V primeru povečanja priključne
moči objektov, si bo moral investitor pred izdajo soglasja k
projektnim rešitvam in izdajo gradbenega dovoljenja, pridobiti
še soglasje za priključitev za objekte.
12. člen
TELEKOMUNIKACIJE
Ne bo priključka. Obstoječe omrežje bo potrebno v primeru, če bo oviralo gradnjo, ustrezno zaščititi oziroma prestaviti.
13. člen
OGREVANJE IN PREZRAČEVANJE
Objekti ne bodo ogrevani, prezračevanje bo naravno, po
potrebi prisilno.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
14. člen
(varstvo zraka)
Upoštevati je potrebno določila Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06, 39/06 – UPB1,
49/06 – ZMetD, 66/06, 112/06, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12,
97/12) in Uredbe o emisiji snovi v zraku iz kurilnih naprav
(Uradni list RS, št. 73/94, 51/98 (83/98 popr.), 105/00, 50/01,
46/02, 49/03, 41/04 – ZVO-1, 45/04, 34/07). Izpusti v zrak ne
smejo presegati z zakonom določenih mejnih vrednosti. Objekt
se ne bo ogreval in ne bo škodljivih emisij v zrak.
15. člen
(hrup)
Vsi ukrepi zaščite proti hrupu morajo zagotoviti, da se ne
presegajo mejne vrednosti določene s III. stopnjo zahtevnosti
(4. člen Uredbe o hrupu v naravnem in bivalnem okolju – Uradni
list RS, št. 45/95, 66/96, 59/02 – ZJZ, 41/04 – ZVO-1, 105/05).
III. stopnja varstva je za območje, kjer je dopusten poseg
v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno
bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim ter
podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se
opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti
(v nadaljevanju: III. območje).
Vsa hrupna dela na gradbišču se izvajajo v dnevnem
času.
16. člen
(vpliv posega na vodni režim in stanje voda – iz smernic
ARSO št. 35001-297/2012-2 dne 1. 6. 2012)
1. V Odloku o OPPN je obdelana in prikazana zunanja
ureditev z dispozicijo objektov, ureditev okolice in vsa obstoječa
in nova komunalna infrastruktura.
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– Predvidena je rešitev odvoda vseh vrst odpadnih voda,
in sicer v gnojne jame brez iztoka in zbirne kanale.
2. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in
komunalnih odpadnih voda je usklajena z Uredbo o odvajanju
in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list
RS, št. 88/11 in 8/12) in z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni
list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09, 64/12).
3. Vsi vodi za odvajanje odpadnih vod – gnojevke, gnojna
jama in zbirni kanal v hlevu morajo biti načrtovani vodotesno in
odporno na gnojevko.
4. Zagotoviti je treba deponijo, odvoz smeti in nerazgradljivih odpadkov na javno odlagališče.
5. Izkopi gradbenih jam vseh predvidenih objektov morajo
biti izvedeni najmanj 2,0 m nad najvišjo gladino podzemne
vode.
6. Odvoz blata in gnojnice iz nepretočnih zbirnih kanalov
bo na lastna kmetijska zemljišča po gnojilnem načrtu, ki ga je
v fazi PGD potrebno priložiti za pridobitev vodnega soglasja.
7. Predmetna dokumentacija se nahaja v širšem (VVO III)
vodovarstvenem območju zajetja pitne vode, ki je zavarovano z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave
in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07 in 32/11). V fazi
PGD je potrebno izdelati in priložiti revidirano analizo tveganja
za onesnaževanje (za rejo živali več kot 5 glav velike živine)
na način in v obsegu, kot to določata 50. in 51. člen Pravilnika
o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list
RS, št. 64/04, 5/06 in 58/11) in izsledke upoštevati pri izdelavi
projektne dokumentacije.
8. Odvajanje padavinskih vod iz strehe je predvideno v rezervoarje s prelivom v ponikanje oziroma razpršeno po terenu
in v obstoječ odvodni jarek.
9. Odvajanja padavinskih vod iz parkirišč je predvideno
preko ustrezno dimenzioniranega in usedalnika in lovilca olj
(standardiziran lovilec olj SIST EN 858-2) v obstoječ odvodni
jarek na lastnem zemljišču.
10. Ker vodno dovoljenje št. 35526–472/2004 dne 10. 6.
2005 dovoljuje neposredno rabo vode za lastno oskrbo s pitno
vodo iz zajetja na parc. št. 147, k.o. 740 Ogljenšak, v količini
največ 1 m3/dan, bo potrebno za zadostnost oskrbe s pitno vodo
pridobiti dodatni vir (normativ: 150l/osebo/dan in 25l/GVŽ/dan).
Predlagamo zbiranje deževnice iz streh.
11. V skladu z 49.b členom ZGO-1 si mora investitor
pri naslovnem organu, po končanem projektiranju in pred izgradnjo objektov na obravnavanem območju, pridobiti vodno
soglasje.
12. Vloga in dokumentacija za pridobitev vodnega soglasja morata biti izdelani v skladu s Pravilnikom o vsebini vlog
za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v
prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni
list RS, št. 25/09).
13. Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega
dovoljenja za predvidene gradnje mora biti usklajena z veljavnimi prostorskimi akti, kar mora biti razvidno iz projektne
dokumentacije.
17. člen
OSONČENJE
Osončenje sosednjih objektov ne bo spremenjeno, ker v
bližini ni sosednjih objektov.
18. člen
KOMUNALNI ODPADKI
Ravnanje z odpadki bo v skladu s pravilniki oziroma
uredbami za ravnanje z različnimi vrstami odpadkov, ki bodo
nastajali v času gradnje in obratovanja. Ločeno zbiranje in
odvoz komunalnih odpadkov se zagotovi v skladu z Odlokom
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o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 79/09).
19. člen
OHRANJANJE NARAVE
Objekta se ne nahajata v zavarovanem območju narave.
20. člen
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
Objekta se ne nahajata v zavarovanem območju kulturne
dediščine.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
TER POŽARNA VARNOST
21. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
POPLAVNOST
Območje obravnave ne leži v poplavnem območju. Območje leži v zmerno padajočem pobočju na polhribini skrilavec,
kjer plazovitost terena ni prisotna. Pred izvedbo del je zaradi
posega v geoprostor potrebno izdelati geotehnično mnenje.
Območje leži v VVO III, zato morajo biti izkopi gradbenih jam
vseh predvidenih objektov izvedeni najmanj 2,0 m nad najvišjo
gladino podzemne vode.
POTRESNA VARNOST
Objekta se nahajata na območju z intenziteto VII. stopnje
potresne ogroženosti po EMS. Pri projektiranju je potrebno
upoštevati projektni pospešek tal za obravnavano območje, ki
znaša 0,125 g.
RAZLITJE NEVARNIH SNOVI
Ker ne bo rezervoarja kurilnega olja ali UNP, nevarnosti
razlitja nevarnih snovi ni.
22. člen
(varstvo pred požarom)
Območje ni požarno ogroženo.
Pri načrtovanju prostorske ureditve so definirani naslednji
ukrepi:
– odmiki med objekti zagotavljajo požarno varnost oziroma so uporabljeni materiali za požarno ločenost objektov,
odmiki med objekti so min. 8.0 m.
– Voda za gašenje požara je predvidena iz lastnih rezervoarjev, v katerih se zbira deževnica.
– Potrebne intervencijske in postavitvene površine za
gasilce so dovozna cesta in površine pred objekti.
V skladu z 22. in 23. členom ZVPoz (Uradni list RS,
št. 3/07 – UPB, 9/11) so v ureditveni zasnovi upoštevani ukrepi
varstva pred požarom, kjer so zagotovljeni odmiki od meje parcel in med objekti ter potrebna protipožarna ločitev z namenom
preprečitve širjenja požara na sosednje objekte. Prometne in
delovne površine za intervencijska vozila so zagotovljena na
dovozni cesti. Varen umik je zagotovljen z dostopom na zunanje površine, javno pot in zelenice. Viri vode za gašenje bodo
zagotovljeni iz lastnih virov.
VII. NAČRT PARCELACIJE
23. člen
Tehnični elementi, ki omogočajo prenos novih mej gradbenih parcel in objektov v naravo, so razvidni iz grafične priloge
Načrt parcelacije s prikazom elementov za zakoličenje. Natančna velikost in oblika zemljiške parcele se določi v upravnem
postopku geodetske odmere.
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VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
24. člen
Predvideno je etapno izvajanje realizacije OPPN v več
postopkih:
Prva etapa: gradnja skladiščnega objekta št. 2.
Druga etapa: gradnja – prizidava hleva za prašiče – objekt
št. 1 ob istočasni prestavitvi javne poti št. 3.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU OPPN
25. člen
Financiranje izgradnje infrastrukture poteka v dogovoru
med investitorjem in upravljavci energetskih in komunalnih
naprav ter ceste.
Pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce energetskih, komunalnih naprav in cest zaradi
uskladitve posegov oziroma zakoličbe, prestavitve ali ustrezne
zaščite tangiranih podzemnih vodov ter nadzora nad izvajanjem del.
Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni varstveni ukrepi in
organizacija gradbišča, da ne bo prišlo do onesnaževanja
okolja in voda.
X. NADZOR
26. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
XI. KONČNE DOLOČBE
27. člen
(prenehanje veljavnosti nekaterih veljavnih prostorskih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati v tem
ureditvenem območju Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih
pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list SRS, št. 29/89, dopolnjen Uradni list RS, št. 43/92, 3/93,
35/94, 45/00, 53/11 in 88/11).
Po končani gradnji objektov po tem odloku so dovoljena
investicijsko vzdrževalna dela in gradnja manj zahtevnih in
enostavnih objektov. Območje OPPN se po prenehanju veljavnosti ureja z Občinskim prostorskim načrtom Občine Slovenska
Bistrica.
28. člen
(vpogled OPPN)
Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled
na Občini Slovenska Bistrica in Upravni enoti Slovenska Bistrica.
29. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 9000-2/2013-16/7
Slovenska Bistrica, dne 4. aprila 2013
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.
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Pravilnik o dodelitvi denarno socialnih
pomočeh

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10,
84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11 – ZDIU12
in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska
Bistrica na 16. redni seji dne 4. 4. 2013 sprejel

PRAVILNIK
o dodelitvi denarno socialnih pomočeh
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci, kriteriji in
postopki za dodelitev denarno socialnih pomoči v Občini
Slovenska Bistrica.
2. člen
Občina Slovenska Bistrica zagotavlja sredstva za denarno socialne pomoči po tem pravilniku v vsakoletnem
proračunu občine na posebnih proračunskih postavkah Občinske socialne pomoči in Pogrebni stroški.
II. UPRAVIČENCI DENARNE SOCIALNE POMOČI
3. člen
(1) Do denarne socialne pomoči so upravičeni posamezniki ali družine, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo prijavljeno stalno prebivališče v Občini Slovenska Bistrica,
– zaradi trenutne materialne ogroženosti, ki ni nastala
po lastni krivdi, nimajo zadostnih sredstev za preživljanje,
– so izčrpali že vse zakonske in druge možnosti za
rešitev socialne stiske oziroma pridobitev sredstev za preživljanje z delom, pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki
iz premoženja in drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih pomoči in dajatev po predpisih s področja socialnega
ali zdravstvenega varstva, zato nujno potrebujejo pomoč
občine,
– izpolnjujejo kriterije, ki jih predvideva ta pravilnik.
(2) Trenutna denarna ogroženost je posledica utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika in oseb, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu:
– dolgotrajna bolezen v družini,
– invalidnost,
– brezposelnost,
– elementarna nesreča,
– smrt v družini,
– druge posebne okoliščine.
Pri določanju višine denarne socialne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki ter premoženje in prihranki
po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke.
4. člen
Kriterij za dodelitev denarne socialne pomoči je minimalni dohodek, določen v Zakonu o socialnem varstvu, ki
je glede na socialne razmere upravičenca lahko povečan
za 50 %.
Denarna socialna pomoč se dodeli občanu največ do
višine minimalnega dohodka po Zakonu o socialnem varstvu,
povišanega za 50 %. Praviloma se upravičencu izplača v
gotovini, če Center za socialno delo ne določi drugače.
Pri določitvi višine denarne socialne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki posameznika ali družine.
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5. člen
Denarna socialna pomoč se lahko upravičencu dodeli v
nižjem znesku, kot mu pripada po tem pravilniku, ali se mu ne
dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni
ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov,
ker je premoženje upravičenca in družinskih članov takšno, da
bi mu lahko zagotavljalo preživetje oziroma dajalo dohodke,
– se ugotovi, da upravičenec živi z osebami oziroma mu
pri preživljanju pomagajo osebe, ki niso družinski člani po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke.
6. člen
Denarna socialna pomoč se praviloma dodeli enkrat letno.
Izjemoma se denarna socialna pomoč lahko odobri dvakrat letno, a le če upravičenec v upravnem postopku obravnave
vloge dokaže namensko porabo sredstev iz prve dodelitve
denarne socialne pomoči.
III. VRSTA DENARNIH SOCIALNIH POMOČI
7. člen
Denarne socialne pomoči po tem pravilniku so:
– enkratna denarna pomoč,
– plačilo oziroma doplačilo socialne oskrbe v kriznem
centru oziroma zavetišču,
– plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov.
(A) Enkratna denarna pomoč
8. člen
Enkratna denarna pomoč je namenjena za:
– nakup šolskih potrebščin ali za kritje drugih stroškov za
izobraževanje otrok,
– pomoč pri doplačilu zdravil, ortopedskih pripomočkov,
nujnih zdravstvenih storitev, stroški zanje pa niso zagotovljeni z
obveznim in prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem,
– kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti (npr. stroški najemnine, električne
energije, plina, kurjave ipd.),
– pomoč pri elementarnih nesrečah in požarih.
(B) Oskrba v kriznem centru oziroma v zavetišču
9. člen
Do doplačila oziroma plačila oskrbe v kriznem centru oziroma v zavetišču je upravičen občan, ki se je znašel v trenutni
stiski glede nastanitve, ob izpolnjevanju pogojev iz 3. člena
tega pravilnika.
10. člen
Višina doplačila je odvisna od materialnih pogojev upravičenca in dejansko nastalih obveznosti do kriznega centra oziroma zavetišča za upravičenca, vendar ne sme preseči višine
minimalnega dohodka iz 22. člena Zakona o socialnem varstvu.
11. člen
Oskrba se plačuje oziroma doplačuje najdalj tri mesece, z
možnostjo podaljšanja, če se razmere niso spremenile.
(C) Plačilo pogrebnih stroškov
12. člen
Plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov se odobri
za pokojnika:
– ki je imel stalno prebivališče na območju Občine Slovenska Bistrica, in je bil prejemnik denarne socialne pomoči
po Zakonu o socialnem varstvu, ni imel lastnih prihodkov in
nima dedičev,
– ki je bil najden oziroma je umrl na območju Občine Slovenska Bistrica in ni bilo mogoče ugotoviti občine njegovega
stalnega bivališča,
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– ki je imel stalno prebivališče na območju Občine Slovenska Bistrica in je bil prejemnik denarne socialne pomoči
po Zakonu o socialnem varstvu ali ni imel lastnih prihodkov,
njegovi dediči pa niso sposobni poravnati stroškov pokopa.
Šteje se, da dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa, če so tudi sami upravičeni do denarne socialne pomoči
po Zakonu o socialnem varstvu ali nimajo lastnih prihodkov.
13. člen
Strokovna služba občinske uprave določi vrsto in obseg
pogrebnih storitev ter maksimalni znesek stroškov, ki so lahko
predmet plačila oziroma doplačila iz sredstev proračuna Občine
Slovenska Bistrica, in o tem obvesti Center za socialno delo
Slovenska Bistrica.
Center za socialno delo Slovenska Bistrica je o vrsti in
obsegu ter maksimalnem znesku pogrebnih storitev dolžan
obveščati vse izvajalce pokopališke dejavnosti na območju
Občine Slovenska Bistrica.
14. člen
Strokovna služba Centra za socialno delo lahko na osnovi
ocene dejanskega materialnega stanja dedičev ali svojcev
odkloni plačilo pogrebnih stroškov ali ga odobri le delno, ne
glede na izpolnjevanje pogoja iz zadnjega odstavka 12. člena
tega pravilnika.
Plačilo pogrebnih stroškov iz sredstev občinskega proračuna ni možno v primeru pogodbenih obveznosti iz naslova
izročitve premoženja s strani umrlega.
15. člen
V primeru, da je bil pokojnik lastnik premičnega ali nepremičnega premoženja, je občina upravičena do priglasitve
terjatve iz naslova plačila oziroma doplačila pogrebnih stroškov
v zapuščinskem postopku.
16. člen
Pokop pokojnika, ki se delno ali v celoti plača s sredstvi
proračuna Občine Slovenska Bistrica, se izvede na pokopališču
v Slovenski Bistrici, kjer je za ta namen urejen grob, za katerega ustrezno skrbi upravljavec pokopališča.
IV. POSTOPKI UVELJAVLJANJA IN DODELITVE DENARNE
SOCIALNE POMOČI
17. člen
Postopke o denarno socialnih pomočeh vodi in o njih
odloča Center za socialno delo Slovenska Bistrica na podlagi
pogodbe, ki jo Občina Slovenska Bistrica sklene s Centrom za
socialno delo za vsako tekoče leto.
18. člen
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev socialno varstvene
pomoči na obrazcu "Vloga za dodelitev denarne socialne pomoči" pri Centru za socialno delo Slovenska Bistrica.
Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in s
tem pravilnikom.
19. člen
Center za socialno delo Slovenska Bistrica preveri podatke iz vloge in dokazil ter v roku 30 dni od dneva prejema vloge
odloči o upravičenosti do občinske socialne pomoči.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka Center za socialno delo Slovenska Bistrica v primeru iz prve in druge alineje
12. člena tega pravilnika izda odločbo takoj in jo posreduje v
vednost izvajalcu pogrebnih storitev.
Center za socialno delo lahko pri odločanju do občinske
socialne pomoči posamezniku in družini uporabi prosto presojo
za dodelitev ob upoštevanju določil tega pravilnika.
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Denarna socialna pomoč se nakaže vlagatelju v roku
30 dni od datuma izdaje odločbe.
20. člen
Zoper odločbo Centra za socialno delo Slovenska Bistrica
je dovoljena pisna pritožba, ki se poda v roku 15 dni od vročitve
odločbe.
O pritožbi zoper odločbo Centra za socialno delo Slovenska Bistrica odloča župan Občine Slovenska Bistrica.
21. člen
Višina sredstev za denarne socialne pomoči se določi v
vsakoletnem veljavnem proračunu in se upravičencem v posameznem letu izplačuje do porabe le-teh.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Pri dodeljevanju denarno socialnih pomoči v Občini Slovenska Bistrica se upoštevajo določbe tega pravilnika. Za primere, ki niso urejeni s tem pravilnikom, se uporabljajo določila
področnih veljavnih zakonskih predpisov.
23. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
dodeljevanju socialno varstvenih pomoči v Občini Slovenska
Bistrica, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 4/05.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-2/2013-16/9
Slovenska Bistrica, dne 4. aprila 2013
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

1284.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska
Bistrica na 16. redni seji dne 4. 4. 2013 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča družbena lastnina za nepremičnini:
– parc. št. 109/2, k.o. 767 – Žabljek: 1410 m2, družbena
lastnina, gozdno zemljišče, vrsta rabe: gozd;
– parc. št. 109/3, k.o. 767 – Žabljek: 1410 m2, družbena
lastnina, gozdno zemljišče, vrsta rabe: gozd.
Nepremičnini postaneta last Občine Slovenska Bistrica, s
čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.
II.
S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro za
nepremičnine:
– parc. št. 468/6, k.o. 736 – Visole: 232 m2, javno dobro,
kmetijsko zemljišče, vrsta rabe: pot;
– parc. št. 1996/2, k.o. 765 – Vrhole pri Konjicah: 481 m2,
javno dobro, najboljše kmetijsko zemljišče, vrsta rabe: pot;
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– parc. št. 1505/11, k.o. 725 – Kot: 642 m2, javno dobro,
gozdno zemljišče, vrsta rabe: pot.
Nepremičnine postanejo last Občine Slovenska Bistrica, s
čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-2/2013-16/18b
Slovenska Bistrica, dne 4. aprila 2013
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

1285.

Sklep o ustanovitvi statusa javno dobro

Št.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2012
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov
oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja,
v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Škocjan za leto 2012.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

SKLEP

I.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenija.
Št. 9000-2/2013-16/18a
Slovenska Bistrica, dne 4. aprila 2013
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

ŠKOCJAN
1286.

Zaključni račun proračuna Občine Škocjan
za leto 2012

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo
(14/13 popr.), 110/11 – ZDIU12) ter 15. in 99. člena Statuta
Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Škocjan na 20. redni seji dne
9. 4. 2013 sprejel

4017

1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Škocjan
za leto 2012.

A.

II.
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme sklep, da
se pri nepremičninah parc. št. 1336/115, 1336/116, 1336/117,
1336/118, 1336/119, 1336/120, 1336/121, 1336/122, 1336/123,
1336/124, 1336/125, 1336/126, 1336/127, 1336/128, 1336/129,
1336/130, 1336/131, 1336/132, 1336/133, 1336/134, 1501,
1502, 1503 in 1504, vse k.o. Spodnja Polskava, zaznamuje
javno dobro, in sicer javno dobro Občina Slovenska Bistrica –
občinska cesta.
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ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Škocjan za leto 2012

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska
Bistrica na 16. redni seji dne 4. 4. 2013 sprejel naslednji

I.
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme, da
so nepremičnine parc. št. 1336/115, 1336/116, 1336/117,
1336/118, 1336/119, 1336/120, 1336/121, 1336/122, 1336/123,
1336/124, 1336/125, 1336/126, 1336/127, 1336/128, 1336/129,
1336/130, 1336/131, 1336/132, 1336/133, 1336/134, 1501,
1502, 1503 in 1504, vse k.o. Spodnja Polskava, last Občine
Slovenska Bistrica.
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BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Konto Naziv konta

70
700
703
704
706
71
710
711
712
713
714
72
722
73
730
74
740
741
II.
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413

SKUPAJ PRIHODKI
TEKOČI PRIHODKI
DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodkih
od premoženja
Takse in pristojbine
Globe in druge denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
PREJETE DONACIJE
Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev Evropske
Unije
SKUPAJ ODHODKI
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanov.
Drugi domači transferi

v EUR
Realizacija do
31. 12. 2012
3.558.216
2.704.980
2.459.390
2.236.698
145.072
77.620
0
245.590
144.868
1.670
3.202
160
95.690
1.262
1.262
5.000
5.000
846.974
220.421
626.553
3.560.262
940.366
305.866
50.038
577.633
4.829
2.000
1.156.431
136.530
756.816
78.987
184.098
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420
43
431
432
III.
B.
IV.
75
V.
44
VI.
C.
VII.
50
500
VIII.
55
550
IX.
X.
XI.
XII.
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INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I.-II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE
ZADOLŽEVANJE
Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA
ODPLAČILA DOLGA
Odplačila domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA
LETA

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o zaključnem računu Občine Škofljica
za leto 2012

1.415.376
1.415.376
48.089
20.198
27.891
–2.046

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun Občine Škofljica za leto 2012.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki ter njihova razporeditev po
zaključnem računu za leto 2012 so naslednji:
v€
A.

0
0
0

B.

0
0
0
0
0
50.581
50.581
50.581
–52.627
–50.581
2.046
465.709

C.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
II.
SKUPAJ ODHODKI
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) TEKOČEGA LETA
(I.-II.) -705.298
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILO DOLGA
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

6.858.024
7.563.322

0
0

0
0
106.667
–811.965
–106.667
705.298

3. člen
Proračunski primanjkljaj po zaključnem računu proračuna
za leto 2012 se krije iz sredstev na računih preteklega leta.

Posebni del in načrt razvojih programov se objavita na
spletni strani Občine Škocjan.

4. člen
Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2012 znaša
3.698.029,43 EUR.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2012
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. člen
Zaključni račun proračuna občine sestavljajo: splošni del,
posebni del, obrazložitve in računovodski izkazi.

Št. 410-0003/2013
Škocjan, dne 9. aprila 2013
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 41002-01/2013
Škofljica, dne 11. aprila 2013
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

ŠKOFLJICA
1287.

Odlok o zaključnem računu Občine Škofljica
za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta
Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 21. redni seji 11. 4. 2013 sprejel

1288.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Škofljica za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 7. in 16. člena Statuta

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 21. redni seji 11. 4. 2013 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Škofljica za leto 2013

43

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2013
(Uradni list RS, št. 100/11 in 83/12) se 2. člen spremeni tako,
da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
70

71

72

73

74

II.
40

41

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 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
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

v evrih
Proračun
leta 2013
9.172.117
7.083.397
5.632.777
4.790.571
627.506
214.700
0
1.450.620
501.832
3.000
40.600
42.000
863.188
10.000
0
0
10.000
50.000
50.000
0
2.028.720
487.573
1.541.147
12.763.476
2.810.960
493.175
76.980
1.972.801
39.000
229.004
3.215.112
263.500
2.192.823
138.366
620.423
0
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Stran

4019

INVESTICIJSKI ODHODKI

6.651.035

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6.651.035

INVESTICIJSKI TRANSFERI

86.369

431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

60.979

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

25.390

III.

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

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

–3.591.359

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

106.670

55

ODPLAČILA DOLGA

106.670

550 Odplačila domačega dolga

106.670

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
– ali 0 ali + –3.698.029

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–106.670

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

3.591.359

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

3.698.029

9009 Splošni sklad za drugo

–ali 0 ali +

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 ter podkonte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

Stran
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2. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2013 (Uradni
list RS, št. 100/11 in 83/12) se drugi in tretji odstavek 6. člena
spremenita tako, da se glasita:
»Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske
odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika,
od tega:
1. v letu 2014 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 50 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve
in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Vrednost prevzetih obveznosti lahko presega navedeni okvir
v primeru, da je pred prevzemom obveznosti, tj. pred podpisom
pogodbe občina prejela Odločbo za sofinanciranje projektov s
strani Kohezijskih skladov.«
3. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2013 (Uradni
list RS, št. 100/11 in 83/12) se 10. člen spremeni tako, da se glasi:
»Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 2.000,00 EUR odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga.«

Uradni list Republike Slovenije
1290.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05
– popr., 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 108/09, 61/10,
76/10, 20/11 in 57/12) na 19. redni seji dne 10. 4. 2013 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za:
parcela št. 4126/2, k.o. 1418 – Lukovek (ID 5830562) –
pot, v izmeri 61 m2.
II.
Parcela št. 4126/2, k.o. 1418 – Lukovek (ID 5830562) –
pot, v izmeri 61 m2, postane lastnina Občine Trebnje.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 7113-14/2009
Trebnje, dne 10. aprila 2013

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

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

Št. 41000-04/2013
Škofljica, dne 11. aprila 2013
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

TREBNJE
1289.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05
– popr., 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 108/09, 61/10,
76/10, 20/11 in 57/12) na 19. redni seji dne 10. 4. 2013 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za:
parcelo št. 1280/15, k.o. 1427 – Veliki Gaber (ID 6165075)
– pot, v izmeri 14 m2.
II.
Parcela št. 1280/15, k.o. 1427 – Veliki Gaber (ID 6165075)
– pot, v izmeri 14 m2, postane lastnina Občine Trebnje.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-29/2011
Trebnje, dne 10. aprila 2013
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

1291.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05
– popr., 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 108/09, 61/10,
76/10, 20/11 in 57/12) na 19. redni seji dne 10. 4. 2013 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za:
parcelo št. 1003/8, k.o. 1404 – Dolga Njiva (ID 6179963)
– pot, v izmeri 87 m2,
parcelo št. 1003/14, k.o. 1404 – Dolga Njiva (ID 6179969)
– pot, v izmeri 4 m2,
parcelo št. 1003/9, k.o. 1404 – Dolga Njiva (ID 6179968)
– pot, v izmeri 12 m2,
parcelo št. 1003/10, k.o. 1404 – Dolga Njiva (ID 6179965)
– pot, v izmeri 43 m2.
II.
Parcele št. 1003/8, 1003/14, 1003/9 in 1003/10 in k.o.
1404 – Dolga Njiva
postanejo lastnina Občine Trebnje.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 7113-24/2011
Trebnje, dne 10. aprila 2013
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra

Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 213. člena
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1,
14/05 – popr., 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 108/09,
61/10, 76/10, 20/11 in 57/12) na 19. redni seji dne 10. 4. 2013
sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi parcela št. 136/3, k.o. 1408 – Ševnica (ID 5883495).
II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 7113-15/2008
Trebnje, dne 10. aprila 2013
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

ZREČE
1293.

Cenik daljinskega ogrevanja

SPITT d.o.o., Cesta na Roglo 11/j, Zreče, skladno
s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07)
objavlja

CENIK
daljinskega ogrevanja
1.
Zaradi spremembe cene zemeljskega plina pri distributerju Petrol Energetika, d.o.o., Ljubljana, se v mestu Zreče s 1. 5.
2013 spremeni cena toplotne energije.
Povprečna cena za MWh toplotne energije se zviša za
1,2751 %, tako da znaša nova povprečna cena toplotne energije 92,6157 EUR/MWh.
Pri fiksnem delu cene ni sprememb.
2.
Navedena cena daljinskega ogrevanja je oblikovana skladno z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije
pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne
odjemalce (Uradni list RS, št. 28/12).
Na navedeno ceno se skladno z Zakonom o davku na
dodano vrednost obračuna še 20 % davek na dodano vred
nost.
Št. 219/2013-02
Zreče, dne 15. aprila 2013
Direktor
SPITT d.o.o.
Djura Sabo l.r.
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VSEBINA
PREDSEDNIK REPUBLIKE

1255.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

1256.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o povrnitvi stroškov v pravdnem postopku
Pravilnik o spremembah Pravilnika o višini stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje
dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega
vina ZGP, za izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter
o načinu predložitve davčnemu organu
Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb
iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem
enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba
ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih

1257.

1258.
1259.
1260.

1261.

1262.

3945

MINISTRSTVA

3945

1278.
3945
3948
3949
3949

BANKA SLOVENIJE

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o splošnih pravilih izvajanja denarne politike

1264.

1265.
1266.
1267.
1268.
1269.

1270.

1271.
1272.
1273.

DIVAČA

Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2013

GROSUPLJE

Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2014
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Grosuplje za leto 2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstveni
zavod Kekec Grosuplje
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 2225/5, k.o. 1783
Grosuplje – naselje

3984

3986

3986
3986
3990
3993
3994
3994

JESENICE

Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto
2012

3994

LAŠKO

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center
za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve
pomoč na domu v Občini Laško
Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč za obrtni objekt s stanovanjem

1283.
1284.
1285.

1287.

ČRNOMELJ

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 1 po
skrajšanem postopku

1282.

3983

CANKOVA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe
s pitno vodo na območju Občine Cankova

1279.
1280.
1281.

1286.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Dodatek št. 9 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije

1275.
1276.
1277.

OBČINE
1263.

1274.

3996
4000
4001

1288.

LJUTOMER

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za stanovanjsko naselje za
del območja EUP LJ 32

4001

MOKRONOG - TREBELNO

Odlok o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za
leto 2014
Odlok o turistični taksi v Občini Mokronog - Trebelno
Odlok o razglasitvi Toplarja na Posestvu Pule za
kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o spremembi Odloka o poslovanju in trženju
sejma v Mokronogu
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

4003
4005
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SLOVENSKA BISTRICA

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev dejavnosti na kmetiji Podlesnik
Pravilnik o dodelitvi denarno socialnih pomočeh
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
Sklep o ustanovitvi statusa javno dobro

ŠKOCJAN

Zaključni račun
za leto 2012

proračuna

Občine

Škocjan

4010
4015
4016
4017

4017

ŠKOFLJICA

Odlok o zaključnem računu Občine Škofljica za
leto 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Škofljica za leto 2013

TREBNJE

1289.
1290.
1291.
1292.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
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Oklici pogrešanih
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo
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