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86. Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri
delu na začasnih in premičnih gradbiščih

Za izvrševanje zakona o varnosti in zdravju pri delu
(Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) na podlagi prvega
odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00
in 30/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na

začasnih in premičnih gradbiščih

SPLOŠNO

1. člen
Ta uredba določa ukrepe za zagotavljanje varnosti in

zdravja pri delu na gradbiščih, kakor tudi v obratih in/ali
pomožnih delavnicah na gradbiščih, v katerih se pripravljajo,
predelujejo in obdelujejo gradbeni materiali, gradbeni proiz-
vodi in gradbeni elementi, ki se vgrajujejo v gradbene objek-
te.

Ta uredba določa tudi ukrepe za zagotavljanje varnosti
in zdravja pri delu pri vzdrževanju in čiščenju zgrajenih ob-
jektov.

IZJEME

2. člen
Določbe te uredbe se ne nanašajo na:
– nadzemno in podzemno rudarjenje,
– globinsko vrtanje,
– običajno čiščenje notranjosti in zunanjosti objektov z

običajnimi čistilnimi pripravami in
– načini, pri katerih se ne uporabljajo nevarne snovi in

ki ne predstavljajo posebno nevarnih del.
Določba prvega odstavka 4. člena te uredbe se ne

nanaša na gradnjo in druga gradbena dela na enodružinski
hiši velikosti do 350 m2 neto tlorisne površine, razen kadar
so podani pogoji iz prvega odstavka 5. člena te uredbe ali
kadar gre za posebno nevarna dela iz priloge II te uredbe.

DEFINICIJE

3. člen
V tej uredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
a) “začasna ali premična gradbišča” (v nadaljnjem be-

sedilu: “gradbišča”) pomenijo katerokoli delovišče, na kate-
rem se izvajajo gradbena dela in vzdrževalna dela.Okviren
seznam je naveden v prilogi I te uredbe;

b) “naročnik” je pravna ali fizična oseba, za katero se
dela izvajajo;

c) “nadzornik projekta“ pomeni katerokoli fizično ali
pravno osebo, ki v imenu naročnika prevzame odgovornost
za projekt;

d) “samozaposlena oseba” je samostojni podjetnik po-
sameznik ali druga oseba, ki z opravljanjem strokovne dejav-
nosti sodeluje pri izvedbi projekta in ne zaposluje delavcev;

e) “koordinator za varnost in zdravje pri delu v priprav-
ljalni fazi projekta” pomeni katerokoli fizično ali pravno ose-
bo, katero naročnik in/ali nadzornik projekta med pripravo
zasnove projekta pooblasti za izvajanje nalog, navedenih v
7. členu te uredbe;

f) “koordinator za varnost in zdravje pri delu v izvajalni
fazi projekta” pomeni katerokoli fizično ali pravno osebo,
katero naročnik in/ali nadzornik projekta med izvajanjem
projekta pooblasti za izvajanje nalog, navedenih v 8. členu
te uredbe;

g) “vodja posameznih del” je oseba z vsaj KV izobrazbo
ustrezne stroke in najmanj tremi leti delovnih izkušenj, kateri
delodajalec lahko poveri neposredno vodenje teh del in od
katere se lahko pričakuje, da bo prevzete naloge opravila s
polno odgovornostjo, v primeru nepredvidenega dogodka
pa tudi ukrepala v skladu s svojim znanjem in navodili delo-
dajalca.

IMENOVANJE KOORDINATORJEV – VARNOSTNI NAČRT
– PRIJAVA GRADBIŠČA

4. člen
Kadar dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na

gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora naročnik ali
nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za
varnost in zdravje pri delu.

VLADA
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Naročnik ali nadzornik projekta mora imenovati koordi-
natorja(e) posebej za fazo priprave projekta in za fazo izvaja-
nja projekta.

Za koordinatorja v fazi priprave projekta imenovana
oseba mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnič-
ne smeri, strokovni izpit določen z zakonom, ki ureja gradi-
tev objektov ali strokovni izpit določen z zakonom, ki ureja
varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po pro-
gramu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in
najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju
gradbenih del.

Za koordinatorja v fazi izvajanja imenovana oseba mora
imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, stro-
kovni izpit določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri
delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinator-
je za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih
izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del. Za koor-
dinatorja v fazi izvajanja ne more biti imenovana oseba, ki je
zaposlena pri eni od izvajalskih organizacij.

Program in način usposabljanja koordinatorjev za var-
nost in zdravje pri delu predpiše minister, pristojen za delo, v
roku 6 mesecev po uveljavitvi te uredbe.

Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik ali
nadzornik projekta zagotoviti izdelavo varnostnega načrta.
Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje
delavcev pri delu na gradbišču, mora biti vnesena v varno-
stni načrt. Varnostni načrt je sestavni del projektne doku-
mentacije določene s posebnimi predpisi.

5. člen
V primerih, ko je predvideno trajanje dela daljše od 30

delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev,
ali je predvideni obseg dela 500 človek/dni ali več, mora
naročnik ali nadzornik projekta sestaviti prijavo gradbišča,
kot je to določeno v prilogi III te uredbe.

Naročnik ali nadzornik projekta mora prijavo poslati
inšpekciji za delo najkasneje 15 dni pred začetkom del na
takem gradbišču.

Kopijo prijave iz prvega odstavka je potrebno na grad-
bišču namestiti na vidno mesto.

Naročnik ali nadzornik projekta mora ažurirati prijavo
gradbišča v primeru sprememb, ki vplivajo na rok dokonča-
nja dela, v primerih uvedbe novega delodajalca ali začasne
ustavitve del.

FAZA PRIPRAVE PROJEKTA – UPOŠTEVANJE
TEMELJNIH NAČEL VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

6. člen
Naročnik projekta in/ali nadzornik projekta mora v vseh

fazah načrtovanja in priprave projekta upoštevati temeljna
načela varnosti in zdravja pri delu iz zakona o varnosti in
zdravju pri delu, še zlasti:

– ko odloča o arhitektonskih, tehničnih, tehnoloških
in/ali organizacijskih vidikih, da bi lahko planiral različne
postavke ali faze del, ki jih je potrebno izvajati hkrati ali v
zaporedju;

– ko določa čas, potreben za dovršitev takih del ali faz
del. Pri tem upošteva tudi varnostni načrt ter dokumentacijo
iz tretje alinee 7. člena te uredbe, kadarkoli je to potrebno.

NALOGE KOORDINATORJEV V FAZI PRIPRAVE
PROJEKTA

7. člen
Koordinator za varnost in zdravje v pripravljalni fazi

opravlja naslednje naloge:
– usklajuje izvajanje določb iz 6. člena te uredbe;
– izdela ali zagotovi, da se izdela varnostni načrt v

skladu s prilogo V, s katerim so določena pravila, ki se
nanašajo na zadevno gradbišče, upoštevajoč po potrebi tudi
industrijske dejavnosti na gradbišču; ta načrt mora vsebovati
tudi posebne ukrepe glede del, ki spadajo v eno ali več
kategorij priloge II;

– pripravi dokumentacijo, ki ustreza značilnostim pro-
jekta, in ki vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene podat-
ke, ki jih je potrebno upoštevati pri vsakem nadaljnjem delu
(v fazah uporabe, vzdrževanja, rušenja itd.).

NALOGE KOORDINATORJEV V FAZI IZVAJANJA
PROJEKTA

8. člen
V fazi izvajanja projekta ima koordinator zlasti naslednje

naloge:
a) usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja

pri delu:
– pri sprejemanju odločitev o tehničnih in/ali organiza-

cijskih vidikih pri planiranju posameznih faz dela;
– pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokon-

čanje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati ali zapore-
dno;

b) usklajuje izvajanje ustreznih določb, da bi zagotovil,
da delodajalci in samozaposlene osebe:

– dosledno upoštevajo temeljna načela iz 10. člena te
uredbe;

– ravnajo po varnostnem načrtu iz druge alinee 7. čle-
na te uredbe;

c) izdela ali zagotovi, da se izdela potrebna uskladitev
varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na
gradbišču;

d) zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje
izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na
gradbišču in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem pre-
prečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu;

e) preverja varno izvajanje delovnih postopkov in uskla-
juje načrtovane aktivnosti;

f) zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so
na gradbišču zaposlene, in osebe, ki imajo dovoljenje za
vstop na gradbišče.

OBVEZNOSTI NAROČNIKOV, NADZORNIKOV PROJEKTA
IN DELODAJALCEV

9. člen
Imenovanje koordinatorja za opravljanje nalog iz 7. in

8. člena te uredbe ne odvezuje naročnika ali nadzornika
projekta obveznosti, ki jih imata pri zagotavljanju varnosti in
zdravja delavcev pri delu na gradbišču.

Naloge, ki jih opravljajo koordinatorji v skladu s 7. in
8. členom te uredbe in izvajanje prejšnjega odstavka tega
člena ne vplivajo na obveznosti delodajalcev glede zagotav-
ljanja varnosti in zdravja delavcev na gradbišču v skladu z
zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu.
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UPOŠTEVANJE TEMELJNIH NAČEL VARNOSTI IN
ZDRAVJA PRI DELU V FAZI IZVAJANJA PROJEKTA

10. člen
Med izvajanjem del na gradbišču je potrebno upošteva-

ti in izvajati temeljna načela iz zakona, ki ureja varnost in
zdravje pri delu, še zlasti v zvezi:

– z vzdrževanjem primernega reda in zadovoljitvijo či-
stoče na gradbišču,

– z izbiranjem lokacije delovnih mest ob upoštevanju
načinov ohranjanja dostopnosti do teh delovnih mest in
določitve poti ali področij za prehod in gibanje ter opremo,

– z ravnanjem z različnimi materiali,
– s tehničnim vzdrževanjem, pregledi pred dajanjem v

obratovanje in z rednimi pregledi instalacij in opreme, da bi
popravili oziroma odpravili kakršnekoli napake, ki bi lahko
vplivale na varnost in zdravje delavcev,

– z razmejitvijo in načrtovanjem površin za skladiščenje
različnih materialov, zlasti kadar gre za nevarne materiale ali
snovi,

– s pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili
uporabljeni,

– s skladiščenjem in odlaganjem ali odstranjevanjem
odpadkov in ruševin,

– s sprotnim prilagajanjem dejanskega časa poteka del
na gradbišču, porabljenega za različne vrste del ali delovnih
faz,

– s sodelovanjem med delodajalci in samostojnimi po-
djetniki,

– z vzajemnim delovanjem z industrijskimi panogami na
območju, znotraj katerega ali v bližini katerega je gradbišče.

OBVEZNOSTI DELODAJALCEV

11. člen
Delodajalci morajo zaradi zagotavljanja varnosti in zdra-

vja pri delu na delovnih mestih na gradbišču:
– pri izvajanju določbe 10. člena te uredbe sprejeti in

izvesti ukrepe, ki so v skladu z minimalnimi zahtevami iz
priloge IV;

– upoštevati navodila koordinatorja(ev) za varnost in
zdravje pri delu.

OBVEZNOSTI DRUGIH OSEB NA GRADBIŠČU

12. člen
Samozaposlene osebe, ki so na gradbišču, morajo

upoštevati določbe iz 10. člena in priloge IV te uredbe in
drugih predpisov, ki se nanašajo na področje varnosti in
zdravja pri delu ter navodila koordinatorjev za varnost in
zdravje pri delu.

OBVEŠČANJE DELAVCEV

13. člen
Delodajalec mora delavcem ali njihovim predstavnikom

zagotoviti vse potrebne informacije o varnosti in zdravju na
gradbišču in o tveganjih za varnost in zdravje pri posameznih
delih. Informacije morajo biti podane tako, da so delavcem
razumljive.

Delodajalec mora delavce ali njihove predstavnike ob-
veščati o vseh ukrepih, ki jih je ali jih namerava uvesti v zvezi
z varnostjo in zdravjem pri delu na gradbišču.

POSVETOVANJE IN SODELOVANJE Z DELAVCI

14. člen
Delodajalec se mora posvetovati z delavci ali njihovimi

predstavniki o vseh zadevah v zvezi z varnostjo in zdravjem
pri delu na gradbišču.

Delodajalec mora posvetovanje izvajati redno in v po-
gostih intervalih. Posvetovanje z delavci ali njihovimi pred-
stavniki mora zajemati izvajanje določb te uredbe. Pri tem
mora omogočiti delavcem ali njihovim predstavnikom, da
enakopravno sodelujejo.

NADZORSTVO

15. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekci-

ja za delo.

16. člen
Z denarno kaznijo od 300.000 tolarjev do 3,000.000

tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma z
denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 500.000 tolarjev
posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavno-
sti kot naročnik ali nadzornik projekta:

a) ne imenuje enega ali več koordinatorjev za varnost in
zdravje pri delu, kadar dela izvaja ali je predvideno, da bo
dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev (prvi odsta-
vek 4. člena);

b) ne imenuje koordinatorje za varnost in zdravje pri
delu posebej za fazo priprave projekta in za fazo izvajanja
projekta (drugi odstavek 4. člena);

c) pred začetkom dela na gradbišču ne zagotovi, da se
izdela varnostni načrt (šesti odstavek 4. člena);

d) ne sestavi prijavo gradbišča, kot je to določeno v
prilogi III te uredbe, v primerih, ko je predvideno trajanje
dela daljše od 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela
več kot 20 delavcev, ali je predvideni obseg dela 500 člo-
vek/dni ali več (prvi odstavek 5. člena);

d) ne pošlje prijave 15 dni pred začetkom del inšpekciji
dela (drugi odstavek 5. člena),

e) ne ažurira prijavo gradbišča v primeru sprememb, ki
vplivajo na rok dokončanja dela, v primerih uvedbe novega
delodajalca ali začasne ustavitve del (četrti odstavek 5. čle-
na);

f) ne upošteva splošna načela varnosti in zdravja pri
delu v vseh fazah načrtovanja in priprave projekta, še zlasti,
ko odloča o arhitektonskih, tehničnih, tehnoloških in/ali
organizacijskih vidikih, da bi lahko planiral različne postavke
ali faze del, ki jih je potrebno izvajati hkrati ali v zaporedju in
pri določanju časa, ki je potreben za dovršitev takih del ali
faz del (6. člen);

Z denarno kaznijo od 30.000 tolarjev do 300.000
tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki kot naročnik
ali nadzornik projekta stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

Z denarno kaznijo od 30.000 tolarjev do 300.000
tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba prav-
ne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka.

17. člen
Z denarno kaznijo od 300.000 tolarjev do 3,000.000

tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma z de-
narno kaznijo od 50.000 tolarjev do 500.000 tolarjev posa-
meznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:

– pri izvajanju določbe 10. člena te uredbe ne sprejme
in izvede ukrepov, ki so v skladu z minimalnimi zahtevami iz
priloge IV te uredbe (prva alinea prvega odstavka 11. člena),
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– ne upošteva navodil koordinatorja(ev) za varnost in
zdravje pri delu (druga alinea prvega odstavka 11. člena).

Z denarno kaznijo od 30.000 tolarjev do 300.000
tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba prav-
ne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

18. člen
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za pre-

kršek samozaposlena oseba, če ne upošteva določb
10. člena in priloge IV te uredbe in drugih predpisov, ki se
nanašajo na področje varnosti in zdravja pri delu ter navodil
koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu (12. člen).

19. člen
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za pre-

kršek pravna oseba ali posameznik, ki v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti kot naročnik ali nadzornik projekta
ne zagotovi, da se kopija prijave gradbišča namesti na vidno
mesto na gradbišču (tretji odstavek 5. člena).

Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekr-
šek posameznik, ki kot naročnik ali nadzornik projekta stori
dejanje iz prejšnjega odstavka.

Denarno kazen iz prvega in drugega odstavka izterja
inšpektor na kraju samem.

20. člen
Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekr-

šek koordinator za varnost in zdravje pri delu:
– če v fazi izvajanja projekta ne zagotovi, da na gradbi-

šče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene in
osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče (točka f
prvega odstavka 8. člena);

– če ne zabeleži v knjigo ukrepov za varno delo tistih
ukrepov, ki jih je potrebno nujno izvesti za zagotovitev varno-
sti in zdravja delavcev (točka 1.5, poglavje C, priloga IV);

– če ne hrani knjige ukrepov za varno delo in če ta ni
ves čas gradnje na gradbišču na voljo inšpekciji dela in
vsem delodajalcem, ki izvajajo delo na gradbišču (točka
1.5, poglavje C, priloga IV).

Denarno kazen iz prejšnjega odstavka izterja inšpektor
na kraju samem.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

21. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s
1. januarjem 2003.

Z dnem 1. januarja 2003 se preneha uporabljati pravil-
nik o varstvu pri gradbenem delu (Uradni list SFRJ, št.
42/68).

Št. 180-02/2001-1
Ljubljana, dne 27. decembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Priloga I 
 

Okviren seznam gradbenih del 

 
1. Izkopavanje 

2. Zemeljska dela 

3. Gradnja 

4. 6HVWDYOMDQMH�LQ�UD]VWDYOMDQMH�PRQWDåQLK�HOHPHQWRY 

5. Adaptacije ali opremljanje 

6. Spremembe 

7. Obnova 

8. Popravila 

9. 2GVWUDQMHYDQMH�]�GHPRQWDåR 

10. Rušenje 

11. 7HNRþH�Y]GUåHYDQMH 

12. 2EþDVQR�Y]GUåHYDQMH – EDUYDQMH�LQ�þLãþHQMH 

13. Izsuševanje 
 
 
 
 

 
Priloga II 

 
Okviren seznam posebno nevarnih del 
 
– GHOD�Y�L]NRSLK�JOREOMLK�RG���P�DOL�Y�VLSNHP�DOL�PRþYLUQDWHP�WHUHQX��QD�YLãLQL�YHþ�NRW����P�� 

– GHOD�V�NHPLþQLPL�DOL�ELRORãNLPL�VQRYPL��NL�ãH�SRVHEHM�RJURåDMR�YDUQRVW�LQ�]GUDYMH�GHODYFHY�DOL�SUL�NDWHULK�
je po predpisih potreben zdravstveni nadzor; 

– GHOD�Y�SRGURþMX�LRQL]LUDQHJD�VHYDQMD� 

– GHOD�Y�EOLåLQL�HOHNWULþQLK�YRGRY�YLVRNH�QDSHWRVWL� 

– dela pri katerih preti nevarnost utopitve; 

– GHOD�SUL�NRSDQMX��þLãþHQMX�DOL�SRSUDYLOX�YRGQMDNRY��SRG�]HPOMR�LQ�Y�WXQHOLK� 

– dela pri potapljanju z uporabo zraka pod tlakom; 

– dela v kesonu z atmosfero s stisnjenim zrakom; 

– dela z eksplozivnimi in lahko vnetljivimi snovmi;  

– GHOD�SUL�PRQWDåL�DOL�GHPRQWDåL�WHåNLK�GHORY�LQ�DOL�VNORSRY� 

– GHOD�RE�SRWHNDMRþHP�SURPHWX�QD�FHVWDK�LQ�åHOH]QLFL� 

– dela pri napenjanju kablov v prednapetih betonskih in drugih konstrukcijah; 

– dela pri betoniranju, rezanju in obdelavi površin z napravami pod visokim pritiskom. 
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Priloga III 
3ULMDYD�JUDGELãþD (obrazec) 
 

Datum odpošiljanja – (mora se ujemati z 
GDWXPRP�SRãWQHJD�åLJD�QD�NXYHUWL�� 

 

3RSROQ�QDVORY�JUDGELãþD  
 

3RGDWNL�R�QDURþQLNX��LPH��QDVORY��WHO��ãWHYLOND� 
 

Vrsta gradnje (novogradnja, rekonstrukcija, 
Y]GUåHYDQMH��þLãþHQMH��UXãHQMH�«� 

 

Nadzornik projekta (ime, naslov, tel. številka)  
 

Koordinator(-ji) za varnost in zdravje pri delu v 
pripravljalni fazi projekta (ime, naslov, tel. 
številka) 

 

Koordinator(-ji) za varnost in zdravje pri delu v 
fazi izvajanja projekta (ime, naslov, tel. številka) 

 

âWHYLOND�� YHU]LMD� LQ� GDWXP� �DåXULUDQMD��
YDUQRVWQHJD�QDþUWD 

 

9DUQRVWQL� QDþUW� L]GHODO�� �LPH�� LPH� RGJRYRUQH�
osebe, naslov, tel. številka) 

 

3UHGYLGHQL�GDWXP�]DþHWND�GHO  
 

Predvideno trajanje del 
 

2FHQMHQR� QDMYHþMH� ãWHYLOR� GHODYFHY� QD�
JUDGELãþX 

 

Planirano število pogodbenih izvajalcev in 
VDPRVWRMQLK�SRGMHWQLNRY�QD�JUDGELãþX 

 

3RGDWNL�R�SRJRGEHQLK�L]YDMDOFLK��NL�VR�åH�L]EUDQL�
(po potrebi dodati strani; ni potrebno navajati 
L]YDMDOFHY�� NL� VR� GHOD� GRNRQþDOL� LQ� QLVR� YHþ�
pULVRWQL�QD�JUDGELãþX� 

 

 
*UDGELãþH�SULMDYOMD��QHSRWUHEQR�SUHþUWDM�� 
 
QDURþQLN�GHO� 
QDG]RUQLN�SURMHNWD�Y�LPHQX�QDURþQLND� 
 
 
 
 
 
Podpis        äLJ 
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Priloga IV 
 
=DKWHYH�]D�YDUQRVW�LQ�]GUDYMH�QD�JUDGELãþLK 
 
 
$��63/2â1(�=$+7(9(�=$�'(/291$�0(67$�1$�*5$'%,âý,+ 
 
 
1. Stabilnost in trdnost 
1.1. Materiali, oprema in vsak del, ki lahko med kakršnimkoli premikanjem vpliva na varnost in 

zdravje delavcev, morajo ELWL�QD�SULPHUHQ�LQ�YDUHQ�QDþLQ�SULWUMHQL� 
1.2. 'RVWRS�GR�SRYUãLQH��QD�NDWHUL�VR�QH]DGRVWQR�WUGQL�PDWHULDOL��QL�GRYROMHQ��UD]HQ�þH�VR�]DJRWRYOMHQL�

RSUHPD�DOL�VUHGVWYD��NL�RPRJRþDMR�YDUQR�L]YDMDQMH�GHOD� 
 

2.   Instalacije za distribucijo energije 
 

2.1. IQVWDODFLMH� MH� SRWUHEQR� QDþUWRYDWL�� QDSHOMDWL� LQ� XSRUDEOMDWL� WDNR�� GD� QH� SRPHQLMR� QHYDUQRVWL� ]D�
SRåDU�DOL�HNVSOR]LMR��9VH�RVHEH�PRUDMR�ELWL�]DYDURYDQH�SUHG�QHYDUQRVWMR�HOHNWULþQHJD�WRND�]DUDGL�
posrednega ali neposrednega dotika. 
 

2.2. 3UL� QDþUWRYDQMX�� QDSHljavi in izbiri opreme in varnostnih naprav je potrebno upoštevati vrsto in 
jakost napeljane energije, zunanje pogoje in usposobljenost oseb, ki imajo dostop do delov 
instalacij. 
 

3. Evakuacijske poti in izhodi v sili 
 

3.1. Evakuacijske poti in izhodi v VLOL� PRUDMR� ELWL� SURVWL� LQ� PRUDMR� YRGLWL� GR� YDUQHJD� REPRþMD� SR�
najkrajši poti. 
 

3.2. 9�SULPHUX�QHYDUQRVWL�PRUD�GHODYFHP�ELWL�RPRJRþHQD�þLPSUHMãQMD� LQ�þLPEROM�YDUQD�HYDNXDFLMD�]�
GHORYLãþ� 
 

3.3. Število, razmestitev in velikost evakuacijskih poti in izhodov v sili so odvisni od uporabe, opreme 
LQ�YHOLNRVWL�JUDGELãþD�WHU�RG�SURVWRURY�LQ�QDMYHþMHJD�ãWHYLOD�RVHE��NL�VR�ODKNR�SULVRWQH� 
 

3.4. 3RVHEQH� HYDNXDFLMVNH� SRWL� LQ� L]KRGL� Y� VLOL�PRUDMR� ELWL� R]QDþHQL� ]� YDUQRVWQLPL� ]QDNL� Y� VNODGX� V�
posebnimi predpisi. 
 
Znaki morajo biti zadostno odporni in postavljeni na primernih mestih. 
 

3.5. (YDNXDFLMVNH�SRWL�LQ�L]KRGL�Y�VLOL�WHU�SURPHWQH�SRWL�LQ�YUDWD��NL�RPRJRþDMR�GRVWRS�GR�QMLK��PRUDMR�
ELWL�ODKNR�GRVWRSQL�LQ�EUH]�RYLU��GD�MH�Y�YVDNHP�WUHQXWNX�PRåQD�QHRYLUDQD�XSRUDED� 
 

3.6. Evakuacijske poti in izhodi v sili, za katere je potrebna razsvetljava, morajo imeti varnostno 
UD]VYHWOMDYR�SULPHUQH�MDNRVWL��þH�SULGH�GR�L]SDGD�VSORãQH�UD]VYHWOMDYH� 
  

4. 2GNULYDQMH�LQ�JDãHQMH�SRåDURY 
 

4.1. *OHGH�QD�]QDþLOQRVWL�JUDGELãþD��YHOLNRVW�LQ�XSRUDER�SURVWRURY��RSUHPH�QD�JUDGELãþX��IL]LNDOQLK�LQ�
NHPLþQLK� ODVWQRVWL� SULVRWQLK� VQRYL� LQ� QDMYHþMHJD� PRåQHJD� ãWHYLOD� SULVRWQLK� RVHE�� PRUD� ELWL�
SRVNUEOMHQR� ]D� ]DGRVWQR� ãWHYLOR� QDSUDY� ]D� JDãHQMH� SRåDUD� LQ�� NDGDU je potrebno naprave za 
MDYOMDQMH�SRåDUD. 
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4.2. 1DSUDYH�]D�JDãHQMH�SRåDUD��QDSUDYH�]D�MDYOMDQMH�SRåDUD 
�LQ�DODUPQH�VLVWHPH�MH�SRWUHEQR�UHGQR�SUHJOHGRYDWL�LQ�Y]GUåHYDWL� 
 
V predpisanih rokih je potrebno izvajati preglede in preizkuse naprav iz prvega odstavka ter 
usposabljanje delavcev. 
 

4.3. 2SUHPD�]D�JDãHQMH�SRåDUD��NL�QL�YJUDMHQD��PRUD�ELWL�ODKNR�GRVWRSQD�LQ�HQRVWDYQD�]D�XSRUDER� 
 
2SUHPD�L]�SUYHJD�RGVWDYND�PRUD�ELWL�R]QDþHQD�Y�VNODGX�V�SRVHEQLPL�SUHGSLVL� 
 
Znaki morajo biti zadostno odporni in postavljeni na primernih mestih. 
 

5. �3UH]UDþHYanje 
 
'HODYFHP� MH� SRWUHEQR� JOHGH� QD� XSRUDEOMHQH� GHORYQH�PHWRGH� LQ� IL]LþQH� REUHPHQLWYH� ]DJRWRYLWL�
GRYROM�VYHåHJD�]UDND� 
 
ýH�VH�XSRUDEOMD�VLVWHP�]D�SULVLOQR�SUH]UDþHYDQMH�� MH�SRWUHEQR�]DJRWRYLWL�QMHJRYR�GHORYDQMH��3UL�
tem delavci ne smejo biti izpostavljeni škodljivemu prepihu. 
 
6LVWHP�]D�SULVLOQR�SUH]UDþHYDQMH�PRUD�ELWL�RSUHPOMHQ�V�VLJQDOL]DFLMR�]D�MDYOMDQMH�RNYDU� 
 

6. Izpostavljenost posebnim nevarnostim 
 

6.1. Delavci ne smejo biti izpostavljeni škodljivim ravnem hrupa, plinov, hlapov ali prahu. 
 

6.2. ýH� PRUDMR� GHODYFL� YVWRSLWL� Y� ]DSUWR� REPRþMH�� NMHU� VH� ODKNR� Y� DWPRVIHUL� QDKDMD� VWUXSHQD� DOL�
škodljiva snov, ali ta atmosfera ne vsebuje dovolj kisika ali pa je vnetljiva, mora biti atmosfera v 
WDNHP�REPRþMX�QDG]RURYDQD�LQ�XYHGHQL�PRUDMR�ELWL�XVWUH]QL�XNUHSL�]D�SUHSUHþLWHY�QHYDUQRVWL� 
 

6.3. 'HODYHF�Y�QREHQHP�SULPHUX�QH�VPH�ELWL�L]SRVWDYOMHQ�YLVRNL�VWRSQML�WYHJDQMD�Y�]DSUWL�DWPRVIHUL��þH�
QL� RG� ]XQDM� YHV� þDV� GHOD� QDG]RURYDQ� WDNR�� GD�PX� MH� Y� YVDNHP� WUHQXWNX�PRåQR� SULVNRþLWL� QD�
SRPRþ� 
 

7. Temperatura 
 
Glede na upoUDEOMHQH�GHORYQH�PHWRGH� LQ� IL]LþQH�REUHPHQLWYH�SUL�GHOX��PRUD�ELWL�PHG�GHORYQLP�
þDVRP�WHPSHUDWXUD�GHORYQHJD�RNROMD�SULPHUQD�]D�þORYHãNL�RUJDQL]HP� 
 

8. 1DUDYQD�LQ�XPHWQD�UD]VYHWOMDYD�GHORYLãþ��SURVWRURY�LQ�SURPHWQLK�SRWL�QD�JUDGELãþX 
 

8.1. 'HORYLãþD�� SURVWRUL� LQ� SURPHWQH� SRWL� PRUDMR� LPHWL� þLP� YHþ� QDUDYQH� VYHWOREH�� 3RQRþL� LQ� NDGDU�
naravna dnevna svetloba ni zadostna, je potrebno poskrbeti za ustrezno in zadostno umetno 
UD]VYHWOMDYR��.MHU�MH�SRWUHEQR��MH�WUHED�XSRUDEOMDWL�SUHPLþQH�YLUH�VYHWORbe, ki so zavarovani pred 
negativnimi vplivi. 
 
Barva uporabljene umetne svetlobe ne sme spremeniti prepoznavanja varnostnih napisov in 
znakov. 
 

8.2. 1DSHOMDYH�]D� UD]VYHWOMDYR�SURVWRURY��GHORYLãþ� LQ�SURPHWQLK�SRWL�PRUDMR�ELWL�SRVWDYOMHQH� WDNR��GD�
ne predstavljajo nevarnosti. 
 

8.3. 3URVWRUL�� GHORYLãþD� LQ� SURPHWQH� SRWL�� NL� VR� RVYHWOMHQL� ]� XPHWQR� UD]VYHWOMDYR�� Y� NDWHULK� GHODYFL�
opravljajo nevarna dela, morajo biti opremljeni z zasilno razsvetljavo primerne jakosti. 
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9.  Vrata in vhodi 
 

9.1. Drsna vrata morajo biti zavarovaQD�SUHG�L]VNRþLWYLMR�L]�YRGLO�DOL�SDGFHP� 
 

9.2. 9UDWD�LQ�YKRGL��NL�VH�RGSLUDMR�QDY]JRU��PRUDMR�ELWL�RSUHPOMHQL�]�PHKDQL]PRP��NL�SUHSUHþXMH��GD�VH�
nehoteno zaprejo. 
 

9.3. 9UDWD�LQ�YKRGH�Y]GROå�SRWL�]D�UHãLWHY�Y�VLOL�MH�SRWUHEQR�XVWUH]QR�R]QDþLWL� 
 

9.4. V�QHSRVUHGQL�EOLåLQL�YKRGRY��NL�VR�QDPHQMHQL�SUHGYVHP�SURPHWX�YR]LO��PRUDMR�ELWL�YUDWD�]D�SUHKRG�
SHãFHY��UD]HQ�þH�MH�SUHKRG�SHãFHY�VLFHU�YDUHQ��7DND�YUDWD�PRUDMR�ELWL�MDVQR�R]QDþHQD�LQ�YHGQR�
dostopna. 
 

9.5. Vrata na mehaniziran pogon morajo delovati tako, da delavci niso izpostavljeni nevarnosti za 
poškodbe. 
 
Vrata morajo biti opremljena z napravami za zaustavitev v sili, ki so preprosto razpoznavne in 
GRVWRSQH�� RPRJRþHQR� SD� PRUD� ELWL� URþQR� RGSLUDQMH�� UD]HQ� þH� VH� Y� SULPHUX� SUHNLQLWYH�
HOHNWULþQHJD�WRND�QH�RGprejo avtomatsko. 
 

10. Prometne poti –�QHYDUQD�REPRþMD 
 

10.1. 3URPHWQH� SRWL�� YNOMXþQR� V� VWRSQLFDPL�� SULWUMHQLPL� OHVWYDPL� LQ� QDNODGDOQLPL� PHVWL� WHU� UDPSDPL�
PRUDMR�ELWL�WDNR�QDþUWRYDQH�LQ�UD]PHãþHQH��LQ�]�PRåQRVWMR�SUHVWDYLWYH���GD�VH�]DJRWRYL�SUHSURVW��
vDUHQ�LQ�SULPHUHQ�GRVWRS�QD�QDþLQ��NL�GHODYFH��NL�GHODMR�Y�EOLåLQL�WHK�SURPHWQLK�SRWL��QH�L]SRVWDYOMD�
nevarnostim. 
 

10.2. 3RWL� ]D� KRMR� SHãFHY� LQ�DOL� SUHYR]� EODJD�� YNOMXþQR� V� SRWPL�� NL� VH� XSRUDEOMDMR� ]D� QDNODGDQMH� DOL�
razkladanje, morajo biti dimenzionirane glede na število predvidenih uporabnikov in vrsto 
aktivnosti pri delu. 
 
ýH�VH�QD�SURPHWQLK�SRWHK�XSRUDEOMDMR�SUHYR]QD�VUHGVWYD�� MH�SRWUHEQR�]D�GUXJH�XSRUDEQLNH�QD�
JUDGELãþX�]DJRWRYLWL�GRYROM�SURVWRUD�]D�QMLKRYR�JLEDQMH�DOL�MLK�ORþLWL�]�RJUDMR� 
 
Poti morajo�ELWL�MDVQR�R]QDþHQH��UHGQR�SUHJOHGDQH�LQ�SUDYLOQR�Y]GUåHYDQH� 
  

10.3. 0HG�SURPHWQLPL�SRWPL�]D�YR]LOD�LQ�YUDWL��YKRGL��SUHKRGL�]D�SHãFH��KRGQLNL�LQ�VWRSQLãþL�MH�SRWUHEQR�
zagotoviti dovolj prostora. 
 

10.4. ýH�VR�QD�JUDGELãþX�REPRþMD��QD�NDWHUD�MH�GRVWRS�RPHMHQ��PRUDMR�ELWL�WDND�REPRþMD�RSUHPOMHQD�]�
QDSUDYDPL��NL�SUHSUHþXMHMR�GRVWRS�QHSRREODãþHQLP�RVHEDP� 
 
=D�]DJRWRYLWHY�YDUQRVWL�LQ�]GUDYMD�GHODYFHY��NL�VR�SRREODãþHQL�]D�GRVWRS�GR�QHYDUQLK�REPRþLM��MH�
potrebno izvesti ustrezne ukrepe. 
 
1HYDUQD�REPRþMD�PRUDMR�ELWL�MDVQR�R]QDþHQD� 
 

11. Nakladalna mesta in rampe 
 

11.1. 1DNODGDOQD�PHVWD�LQ�UDPSH�PRUDMR�XVWUH]DWL�GLPHQ]LMDP�WRYRUD��NL�VH�SUHYDåD� 
 

11.2. Nakladalna mesta morajo imeti vsaj en dostop. 
 

11.3. Nakladalne rampe morajo biti zavarovane tako, da delavci z njih ne morejo pasti. 
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12. 2PRJRþDQMH�SURVWHJD�JLEDQMD�QD�GHORYLãþX 
 
3RYUãLQD� WDO� QD� GHORYLãþX�PRUD� ELWL� WDND�� GD� GHODYFHP�RPRJRþD� SURVWR� JLEDQMH� SUL� RSUDYOMDQMX�
GHOD�� 3UL� GRORþDQMX� SRYUãLQH� ]D� SURVWR� JLEDQMH� MH� SRWUHEQR� XSRãWHYDWL� SULVRWQRVW� RSUHPH ali 
naprav. 
 

13. 3UYD�SRPRþ 
 

13.1.  'HORGDMDOHF� PRUD� QD� JUDGELãþX� ]DJRWRYLWL� SUYR� SRPRþ�� 'RORþLWL� PRUD� XVSRVREOMHQH� RVHEH�� NL�
PRUDMR�ELWL�NDGDUNROL�QD�YROMR�]D�QXGHQMH�SUYH�SRPRþL� 
 
Delodajalec mora izvesti ukrepe, s katerimi zagotovi, da se delavce, ki se poškodujejo pri delu ali 
nenadoma zbolijo, odpelje na zdravljenje. 
 

13.2. 1D�JUDGELãþX� MH�SRWUHEQR�]DJRWRYLWL� HQHJD�DOL� YHþ�SURVWRURY�]D�QXGHQMH�SUYH�SRPRþL�� þH� MH� WR�
zaradi obsega ali vrste del potrebno. 
  

13.3. 3URVWRUL�]D�QXGHQMH�SUYH�SRPRþL�PRUDMo biti opremljeni z najnujnejšimi napravami in opremo za 
SUYR�SRPRþ�LQ�ELWL�ODKNR�GRVWRSQL�WXGL�]�QRVLOL� 
 
3URVWRUL�L]�SUYHJD�RGVWDYND�PRUD�ELWL�R]QDþHQL�Y�VNODGX�V�SRVHEQLPL�SUHGSLVL� 
 

13.4. Kjerkoli delovne razmere to zahtevajo, mora biti na razpolago oSUHPD�]D�QXGHQMH�SUYH�SRPRþL� 
 
2SUHPD�L]�SUYHJD�RGVWDYND�PRUD�ELWL�R]QDþHQD�Y�VNODGX�V�SRVHEQLPL�SUHGSLVL�LQ�ODKNR�GRVWRSQD� 
 
1DVORY�LQ�WHOHIRQVND�ãWHYLOND�QDMEOLåMH�SRVWDMH�SUYH�SRPRþL�PRUD�ELWL�QDSLVDQD�QD�YLGQHP�PHVWX� 
 

14. Sanitarna oprema 
 

14.1. Garderobe in garderobne omarice 
 

14.1.1. ýH�PRUDMR�GHODYFL�QRVLWL� SRVHEQD�GHORYQD�REODþLOD� LQ� þH�VH� L]� ]GUDYVWYHQLK� UD]ORJRY�DOL� ]DUDGL�
MDYQH�PRUDOH�QH�PRUH�SULþDNRYDWL��GD�VH�SUHREODþLMR�Y�GUXJLK�SURVWRULK��PRUDMR�LPHWL�QD�UD]SRODJR�
ustrezne garderobe in garderobne omarice. 
 
*DUGHUREH�PRUDMR�ELWL�ODKNR�GRVWRSQH��GRYROM�SURVWRUQH�LQ�RSUHPOMHQH�V�VHGLãþL� 
 

14.1.2. *DUGHUREH�PRUDMR�ELWL�GRYROM�YHOLNH�LQ��þH�MH�SRWUHEQR��LPHWL�QD�YROMR�QDSUDYH�]D�VXãHQMH�GHORYQH�
obleke, ter omarice, kamor lahko delavec svoja laVWQD�REODþLOD�LQ�RVHEQH�SUHGPHWH�]DNOHQH� 
 
ýH� MH�SRWUHEQR� �QD�SULPHU�SUL�GHOX�]�QHYDUQLPL�VQRYPL��Y�YODJL��XPD]DQLML� LSG����PRUDMR�GHODYFL�
LPHWL� QD� YROMR� SURVWRUH�� NMHU� KUDQLMR� GHORYQR� REOHNR� ORþHQR� RG� ODVWQLK� REODþLO� LQ� RVHEQLK�
predmetov. 
 

14.1.3. /RþLWL�MH�SRWUHEQR�PRãNH�LQ�åHQVNH�JDUGHUREH�DOL�]DJRWRYLWL�ORþHQR�XSRUDER�]D�PRãNH�LQ�åHQVNH� 
 

14.1.4. .DGDU�SR�SUYHP�RGVWDYNX�WRþNH���������JDUGHUREH�QLVR�]DKWHYDQH��PRUD�LPHWL�YVDN�GHODYHF�QD�
UD]SRODJR�SURVWRU��NDPRU�ODKNR�]DNOHQH�ODVWQD�REODþLOD�LQ�RVHEQH�Sredmete. 
 

14.2. Prhe in umivalniki 
 

14.2.1. ýH� MH� ]DUDGL� YUVWH� GHOD� DOL� L]� ]GUDYVWYHQLK� UD]ORJRY�SRWUHEQR��PRUD�ELWL� QD� UD]SRODJR�XVWUH]QR�
število prh. 
 
3UKH�]D�åHQVNH�LQ�PRãNH�PRUDMR�ELWL�ORþHQH�DOL�SD�PRUD�ELWL�]DJRWRYOMHQD�ORþHQD�XSRUDED� 
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14.2.2. .RSDOQLFH�V�SUKDPL�PRUDMR�ELWL�GRYROM� YHOLNH��GD�VH� ODKNR�YVDN�GHODYHF�EUH]�]DGUåNRY�XPLYD�Y�
razmerah, ki ustrezajo higienskemu standardu. 
 
3UKH�PRUDMR�LPHWL�YURþR�LQ�PU]OR�WHNRþR�YRGR� 
 

14.2.3. .DGDU� SR� SUYHP� RGVWDYNX� WRþNH� �������� SUKH� QLVR� SRWUHEQH�� PRUD� ELWL� Y� EOLåLQL� GHORYLãþ� LQ�
JDUGHURE�]DJRWRYOMHQR�]DGRVWQR�ãWHYLOR�XVWUH]QLK�XPLYDOQLNRY�V�WHNRþR�YRGR��]�YURþR�YRGR��þH�MH�
to potrebno). 
 
8PLYDOQLNL�]D�åHQVNH�LQ�PRãNH�PRUDMR�ELWL�ORþHQL�DOL�SD�PRUD�ELWL�]DJRWRYOMHQD�ORþHQD�XSRUDED� 
 

14.2.4. Kadar so proVWRUL� V� SUKDPL� DOL� XPLYDOQLNL� ORþHQL� RG� JDUGHURE�� PRUD� ELWL� PHG� WHPL� SURVWRUL�
neposredna povezava. 
 

14.3. 6WUDQLãþD�LQ�XPLYDOQLNL 
 

 9�EOLåLQL�GHORYLãþ��SURVWRURY�]D�SRþLWHN��JDUGHURE�LQ�SURVWRURY�V�SUKDPL� LQ�XPLYDOQLNL�PRUDMR�ELWL�
na razpolago posebni prRVWRUL�]�XVWUH]QLP�ãWHYLORP�VWUDQLãþ�LQ�XPLYDOQLNRY� 
 
6WUDQLãþD�]D�PRãNH�LQ�åHQVNH�PRUDMR�ELWL�ORþHQD�DOL�SD�PRUD�ELWL�]DJRWRYOMHQD�ORþHQD�XSRUDED� 
 

15. 3URVWRUL�]D�SRþLWHN�LQ�DOL�SURVWRUL�]D�QDVWDQLWHY 
 

15.1. Kadar je potrebno, glede na vrsto dejavnosti�� ãWHYLOR� ]DSRVOHQLK�� LQ� RGGDOMHQRVWL� QD�JUDGELãþX��
PRUDMR� ELWL� ]D� GHODYFH� QD� UD]SRODJR� HQRVWDYQR� GRVWRSQL� SURVWRUL� ]D� SRþLWHN� LQ�DOL� SURVWRUL� ]D�
nastanitev. 
 

15.2. 3URVWRUL�]D�SRþLWHN�LQ�DOL�SURVWRUL�]D�QDVWDQLWHY�PRUDMR�ELWL�GRYROM�YHOLNL�LQ�RSUHPOMHQL�z ustreznim 
ãWHYLORP�PL]�LQ�VHGLãþ�]�QDVORQMDOL�]D�FHORWQR�ãWHYLOR�GHODYFHY�QD�JUDGELãþX� 
 

15.3. ýH� QL� SRVHEQLK� SURVWRURY� ]D� SRþLWHN��PRUDMR� ELWL� QD� YROMR� GUXJL� SURVWRUL�� NMHU� VH� GHODYFL� ODKNR�
]DGUåXMHMR�PHG�SUHNLQLWYDPL�GHOD� 
  

15.4. Stalni prostori za QDVWDQLWHY� PRUDMR� LPHWL� ]DGRVWQR� VDQLWDUQR� RSUHPR�� SURVWRU� ]D� SRþLWHN� LQ�
SURVWRU�]D�SUHåLYOMDQMH�SURVWHJD�þDVD��UD]HQ�þH�VH�XSRUDEOMDMR�OH�Y�L]MHPQLK�SULPHULK� 
 
2SUHPOMHQL�PRUDMR�ELWL�V�SRVWHOMDPL��RPDUDPL��PL]DPL�LQ�VHGHåL�]�QDVORQMDOL��XSRãWHYDMRþ�ãWHYLOo 
GHODYFHY�WHU�XUHMHQL�WDNR��GD�VR��NMHU�MH�WR�XVWUH]QR��ORþHQL�]D�PRãNH�LQ�åHQVNH� 
 

15.5. 9�SURVWRULK� ]D�SRþLWHN� LQ�DOL� SURVWRULK� ]D�QDVWDQLWHY� MH�SRWUHEQR� L]YHVWL� XVWUH]QH�XNUHSH��GD�VH�
]DJRWRYL�YDURYDQMH�QHNDGLOFHY�SUHG�QHXJRGMHP��NL�JD�SRY]URþD�WREDþQL�GLP��ýH�MH�WR�SRWUHEQR��
PRUDMR�ELWL�SURVWRUL�]D�SRþLWHN�LQ�DOL�QDVWDQLWHY�NDGLOFHY�ORþHQL. 
 

16.  1RVHþQLFH�LQ�GRMHþH�PDWHUH 
 
1RVHþQLFH� LQ� GRMHþH� PDWHUH� PRUDMR� LPHWL� PRåQRVW�� GD� VH� Y� XVWUH]QLK� SRJRMLK� XOHåHMR� LQ�
RGSRþLMHMR� 
 

17. Invalidni delavci 
 
ýH� MH potrebno, morajo biti delovna mesta organizirana tako, da so upoštevane potrebe 
invalidnih delavcev. 
 
3RWUHEH�L]�SUYHJD�RGVWDYND�VH�QDQDãDMR�]ODVWL�QD�YUDWD��SUHKRGH��VWRSQLãþD��SUKH��XPLYDOQLNH�LQ�
VWUDQLãþD��NL�MLK�LQYDOLGQL�GHODYFL�QHSRVUHGQR�XSRUDEOMDMR��LQ�GHORYLãþD��QD�NDWHULK�GHODMR� 
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18.  2VWDOH�GRORþEH 
 

18.1. 2EVHJ�JUDGELãþD�PRUD�ELWL�R]QDþHQ�LQ�XUHMHQ�WDNR��GD�MH�MDVQR�YLGHQ�LQ�UD]SR]QDYHQ�RG�RNROLFH� 
  
18.2. 'HODYFL� PRUDMR� LPHWL� QD� JUDGELãþX� QD� UD]SRODJR� ]DGRVWQR� NROLþLQR� SLWQH� YRGH� LQ� SR�PRånosti 

GUXJH�SULPHUQH�EUH]DONRKROQH�SLMDþH��WDNR�Y�SURVWRULK�]D�QDVWDQLWHY��NDNRU�WXGL�Y�EOLåLQL�GHORYLãþ� 
  
18.3. Za delavce morajo biti na razpolago: 

–�SURVWRUL��NL�MLP�RPRJRþDMR��GD�SRMHGR�VYRMH�REURNH�KUDQH�Y�SULPHUQLK�UD]PHUDK� 
–� SULSRPRþNL�� NL� MLP� RPRJRþDMR� SULSUDYR� REURNRY� KUDQH� Y� SULPHUQLK� UD]PHUDK�� NDGDU� MH� WR�
potrebno. 

  
 
%��63(&,),ý1(�=$+7(9(�=$�'(/291$�0(67$�1$�*5$'%,âý,+ 
 
'HORYLãþD�Y�]DSUWLK�SURVWRULK�QD�JUDGELãþLK 
 
1. Stabilnost in trdnost 

 
Konstrukcija in stabilnost objektov morata ustrezati vrsti njihove uporabe. 

  
2. Izhodi v sili 

 
Vrata na izhodih v sili se morajo odpirati navzven. 
 
9UDWD� L]� SUYHJD� RGVWDYND� QH� VPHMR� ELWL� ]DNOHQMHQD� DOL� GUXJDþH� EORNLUDQD� WDNR�� GD� MLK� ODKNR�
katerakoli oseba v sili z lahkoto in nemudoma odpre. 
 
Drsnih ali vrtljivih vrat ni dovoljeno uporabljati kot izhode v sili. 

  
 
 

3.  3UH]UDþHYDQMH 
 
ýH�VH�XSRUDEOMDMR�NOLPDWL]DFLMVNH�DOL�PHKDQVNH�SUH]UDþHYDOQH�QDSUDYH��PRUDMR�OH-te delovati tako, 
GD�GHODYFL�QLVR�L]SRVWDYOMHQL�SUHSLKX��NL�SRY]URþD�QHXJRGMH� 
 
Kakršnekoli� RGORåHQH� SUHGPHWH� �VWYDUL�� DOL� XPD]DQLMR�� NL� EL� ]� RQHVQDåHQMHP� ]UDND� SRY]URþLOD�
nevarnost za zdravje delavcev, je potrebno takoj odstraniti. 

  
4.  Temperatura 
  
4.1. 7HPSHUDWXUD� Y� SURVWRULK� ]D� SRþLWHN�� SURVWRULK� ]D� RVHEMH�� NL� MH� WUHQXWQR� Y� VOXåEL�� Y� VDQLWDUQLK�

SURVWRULK�� MHGLOQLFDK� LQ� SURVWRULK� ]D� QXGHQMH� SUYH� SRPRþL� PRUD� XVWUH]DWL� QDPHPEQRVWL� WDNLK�
prostorov. 

  
4.2. 6WUHãQD� DOL� VWURSQD� RNQD� LQ� VWHNOHQH� SUHJUDGH� PRUDMR� SUHSUHþLWL� SUHNRPHUQL� XþLQHN� VRQþQHJD�

sevanja glede na vrsto dela in uporabo prostorov. 
  
5. Naravna in umetna razsvetljava 

 
'HORYQD�PHVWD�PRUDMR��NROLNRU� MH�PRJRþH�� LPHWL�GRYROM�QDUDYQH�VYHWOREH� LQ�ELWL�RSUHPOMHQD�]�YLUL�
XPHWQH�VYHWOREH��NL�RPRJRþDMR�YDUQR�LQ�]GUDYR�GHOR� 
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6. Tla, stene, stropi in strehe prostorov 
  
6.1. Tla v delovnih prostorih ne smejo imeti nevarnih izboklin, lukenj ali nagibov; biti morajo trdna, 

stabilna in ne spolzka.  
  
6.2. 3RYUãLQH�WDO��VWHQ�LQ�VWURSRY�Y�SURVWRULK�PRUDMR�ELWL�WDNH��GD�VH�ODKNR�RþLVWLMR�DOL�GUXJDþH�Y]GUåXMHMR�

na primernem higienskem nivoju. 
  

 
6.3. 3UR]RUQH�DOL�SURVRMQH�VWHQH��]ODVWL�SUHJUDGH��NL�VR�Y�FHORWL�L]�VWHNOD��Y�SURVWRULK��Y�EOLåLQL�GHORYLãþ�DOL�

SURPHWQLK� SRWL��PRUDMR� ELWL� MDVQR� R]QDþHQH� LQ� QDUHMHQH� L]� YDUQLK�PDWHULDORY�DOL� SD�PRUDMR� ELWL� Y�
WDNLK�SURVWRULK�DOL�RE�SURPHWQLK�SRWHK�]DãþLWHQH�WDNR��GD�VH�GHODYFL�QH�PRUHMR�SRãNRGRYDWL��þH�EL�
se razbile. 

  
7.  Stenska in strešna ali stropna okna  
  
7.1. Okna morajo biti takšna, da jih delavci lahko odpirajo, zapirajo, uravnavajo ali zaklepajo na varen 

QDþLQ� 
 
Kadar so odprta, ne VPHMR�ELWL�Y�WDNLK�SRORåDMLK��NL�EL�SUHGVWDYOMDOL�QHYDUQRVW�]D�GHODYFH� 

  
7.2. 6WHQVND�DOL� VWURSQD�RNQD�PRUDMR� ELWL� QDþUWRYDQD� VNXSDM� ]� RSUHPR�DOL� ELWL� GUXJDþH�RSUHPOMHQD�]�

QDSUDYDPL��NL�RPRJRþDMR�þLãþHQMH�EUH]�QHYDUQRVWL�]D�GHODYFH��NL�RSUDYOMDMR�WR�GHOo, kakor tudi za 
delavce, ki se tam nahajajo. 

  
8. Vrata in vhodi 
  
8.1. 3RORåDM�� ãWHYLOR� LQ� GLPHQ]LMH� YUDW� LQ� YKRGRY� WHU�PDWHULDOL�� NL� VH� XSRUDEOMDMR� ]D� QMLKRYR� L]GHODYR��

PRUDMR�XVWUH]DWL�YUVWL�LQ�QDþLQX�XSRUDEH�SURVWRURY�DOL�SRYUãLQ� 
  
8.2. ProzornD�YUDWD�PRUDMR�ELWL�XVWUH]QR�R]QDþHQD�]�GREUR�YLGQLPL�R]QDNDPL�Y�YLãLQL�RþL� 
  
8.3. Vrtljiva vrata in vhodi morajo biti prozorni ali imeti ploskve (line), skozi katere se vidi. 
  
8.4. ýH�SUR]RUQH� DOL� SURVRMQH� SRYUãLQH� QD� YUDWLK� DOL� YKRGLK� QLVR� QDUHMHQH� L]� YDUQLK�PDWHULDORY� LQ� þH�

REVWDMD� QHYDUQRVW�� GD� VH� GHODYFL� SRãNRGXMHMR�� þH� VH� YUDWD� UD]ELMHMR�� PRUDMR� ELWL� WDNH� SRYUãLQH�
]DãþLWHQH�SUHG�ORPRP� 

  
9.  Prometne poti 
  
 Kadar to narekuje uporaba in oprema prostorov, morajo biti prometne poti zaradi zagotavljanja 

YDUQRVWL�LQ�]GUDYMD�GHODYFHY�MDVQR�R]QDþHQH� 
  
10. 3RVHEQL�XNUHSL�]D�WHNRþH�VWRSQLFH�LQ�WHNRþH�SRKRGQH�SURJH 
  
 7HNRþH�VWRSQLFH�LQ�WHNRþH�SRKRGQH�SURJH�PRUDMR�YDUQR�GHORYDWL� 
  
 Opremljene morajo biti z vsemi potrebnimi varnostnimi napravami. 
  
 Opremljene morajo biti s hitro prepoznavnimi in dostopnimi napravami za izklop v sili. 
  
11. Velikost prostorov 
  
 Delovni prostori morajo imeti zadostno površino in višino, da lahko delavci opravljajo svoje delo, 

QH�GD�EL�ELOL�SUL�WHP�RJURåHQL�QMLKRYD�YDUQRVW��]GUDYMH�DOL�GREUR�SRþXWMH� 
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'HORYLãþD�QD�SURVWHP 
 
1. Stabilnost in trdnost 
  
1.1. 3UHPLþQD�DOL�QHSUHPLþQD�GHORYLãþD�QD�YLãLQL�DOL�QD�WOHK�PRUDMR�ELWL� WUGQD�LQ�VWDELOQD��SUL�þHPHU� MH�

potrebno upoštevati: 
– število delavcev na delovišþLK� 
–�QDMYHþMH�QRVLOQRVWL�LQ�UD]SRUHGLWHY�REWHåEH� 
– zunanje vplive, katerim so lahko izpostavljena. 
 
ýH�SRGSRUQD�NRQVWUXNFLMD�LQ�GUXJL�GHOL�NRQVWUXNFLMH�GHORYLãþ�VDPL�SR�VHEL�QLVR�VWDELOQL��MH�SRWUHEQR�
njihovo stabilnost zagotoviti z ustreznimi in varnimL�QDþLQL�SULWUGLWYH��GD�EL�VH� L]RJQLOL�NDNUãQHPX�
NROL�QHKRWHQHPX�DOL�VDPRGHMQHPX�SUHPLNX�FHOHJD�GHORYLãþD�DOL�SRVDPH]QLK�GHORY� 

  
1.2. Preverjanje 

 
6WDELOQRVW�LQ�WUGQRVW�PRUDWD�ELWL�QD�XVWUH]HQ�QDþLQ�SUHYHUMHQD��ãH�]ODVWL�SR�YVDNL�VSUHPHPEL�YLãLQH�
DOL�JORELQH�QD�GHORYLãþX� 

  
2.  Instalacije za distribucijo energije 
  
2.1. ,QVWDODFLMH�]D�GLVWULEXFLMR�HQHUJLMH�QD�JUDGELãþX��]ODVWL�WLVWH��NL�VR�SRGYUåHQH�]XQDQMLP�YSOLYRP��MH�

SRWUHEQR�UHGQR�SUHJOHGRYDWL�LQ�Y]GUåHYDWL� 
  
2.2. 3UHG�SULþHWNRP�GHOD�QD�JUDGELãþX� MH�SRWUHEQR� LGHQWLILFLUDWL�REVWRMHþH� LQVWDODFLMH�� MLK�SUHJOHGDWL� LQ�

MDVQR�R]QDþLWL� 
  
2.3. 3URVWR]UDþQH�HOHNWULþQH�YRGQLNH� MH�SRWUHEQR��þH� MH� OH�PRJRþH��SUHPHVWLWL� L]YHQ�JUDGELãþD�DOL�SD�

SUHNLQLWL�HOHNWULþQL�WRN� 
 
ýH�WR�QL�PRJRþH��MH�SRWUHEQR�SRVWDYLWL�YDUQRVWQH�SUHJUDGH��NL�]DJRWRYLMR��GD�YR]LOD�LQ�QDSHOMDYH�QH�
SULGHMR�Y�VWLN�]�SURVWR]UDþQLPL�HOHNWULþQLPL�YRGQLNL� 
 
.DGDU�PRUDMR�YR]LOD�YR]LWL�SRG�HOHNWULþQLPL�YRGL��MH�SRWUHEQR�SRVWDYLWL�XVWUH]QH�RSR]RULOQH�]QDNH�LQ�
YLVHþH�]DãþLWQH�WDEOH� 

  
3. Vplivi vremenskih pojavov 
  
 Delavce je potrebno zavarovati pred vplivi vremena, ki bi lahko bili škodljivi za njihovo zdravje in 

varnost. 
  
4. 3DGDMRþL�SUHGPHWL 
  
 'HODYFL� PRUDMR� ELWL� SUHG� SDGDMRþLPL� SUHGPHWL� ]DYDURYDQL� V� NROHNWLYQLPL� XNUHSL�� NDGDUNROL� MH� WR�

WHKQLþQR�L]YHGOMLYR� 
 
0DWHULDOH� LQ� GHORYQR� RSUHPR� MH� SRWUHEQR� ]ORåLWL� DOL� UD]PHVWLWL� WDNR�� GD� VH� QH� PRUHMR� ]UXãLWL� DOL�
prevrniti. 
 
.DGDU� MH� SRWUHEQR��PRUDMR� ELWL� QD� JUDGELãþX� QDUHMHQL� SRNULWL� SUHKRGL� DOL� SD�PRUD� ELWL� SUHSUHþHQ�
GRVWRS�QD�QHYDUQD�REPRþMa. 

  
5. Padci z višine 
  
5.1. 3DGFH�]�YLãLQH� MH�SRWUHEQR�IL]LþQR�SUHSUHþLWL� WDNR��GD�VR�YVD�GHORYQD�PHVWD�QD�YLãLQL�RJUDMHQD�]�

GRYROM�YLVRNR�LQ�WUGQR�RJUDMR��NL�LPD�VSRGDM�UREQR�GHVNR�LQ�NROHQVNR�SUHþNR��2SULMHPDOQD�SUHþND�
PRUD�ELWL�GRYROM�WUGQD��2JUDMH�VR�ODKNR�L]YHGHQH�WXGL�QD�GUXJDþHQ�XVWUH]HQ�QDþLQ�� 
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5.2. Delo na višini se sme opravljati le z ustrezno opremo ali z uporabo varnostnih naprav, kot so 
RJUDMH��SORãþDGL�DOL�ORYLOQH�PUHåH� 

  
ýH� XSRUDED� WH� RSUHPH� R]LURPD� QDSUDY� QL� PRåQD� ]DUDGL� QDUDYH� Gela, je potrebno z drugimi 
metodami in sredstvi zagotoviti ustrezno varnost. 
 

6. Zidarski odri in lestve  
  
6.1. =LGDUVNL� RGUL� PRUDMR� ELWL� XVWUH]QR� QDþUWRYDQL�� SRVWDYOMHQL� LQ� Y]GUåHYDQL�� GD� VH� QH� ]UXãLMR� DOL�

nehoteno premaknejo. 
  
6.2. Delovni odri, prehodi in dostopi na zidarske odre morajo biti postavljeni, dimenzionirani, 

]DYDURYDQL� LQ� XSRUDEOMDQL� WDNR�� GD� OMXGMH� QH�PRUHMR� SDVWL� ]� QMLK� LQ� QLVR� L]SRVWDYOMHQL� SDGDMRþLP�
predmetom. 

  
6.3. Zidarske odre mora pregledati vodja posameznih del 

– preden se ]DþQHMR�XSRUDEOMDWL� 
– kasneje v rednih presledkih, 
–�SR�NDWHULNROL�PRGLILNDFLML��SR�GDOMãHP�þDVX�QHXSRUDEH��SR�L]SRVWDYOMHQRVWL�VODEHPX�YUHPHQX�DOL�
SRWUHVRP�DOL�NDWHULNROL�GUXJL�RNROLãþLQL��NL�EL�ODKNR�YSOLYDOD�QD�VWDELOQRVW�LQ�WUGQRVW�RGUD� 

  
6.4. /HVWYH�PRUDMR�ELWL�GRYROM�WUGQH�LQ�XVWUH]QR�Y]GUåHYDQH� 

 
Uporabljati se morajo pravilno, na primernih mestih in v skladu z njihovo namembnostjo. 

  
6.5. 3UHPLþQL�]LGDUVNL�RGUL�PRUDMR�ELWL�]DYDURYDQL�SUHG�QHKRWHQLPL�SUHPLNL� 
  
7. Oprema za dvigovanje in prenašanje 
  
7.1. 9VH�QDSUDYH�LQ�SULSRPRþNL�]D�GYLJRYDQMH�LQ�SUHQDãDQMH��YNOMXþQR�V�VHVWDYQLPL�GHOL��GRGDWNL��VLGUL�

in podporniki morajo biti: 
–�XVWUH]QR�QDþUWRYDQL�LQ�VHVWDYOMHQL�WHU�GRYROM�WUGQL�JOHGH�QD�QDPHPEQRVW� 
–�SUDYLOQR�QDPHãþHQL�LQ�XSRUDEOMHQL� 
–�Y]GUåHYDQL�Y�GREUHP�GHORYQHP�VWDQMX� 
– pregledani in redno preizkušani ter kontrolirani v skladu z veljavnimi predpisi, 
– upravljati jih smejo le ustrezno usposobljeni delavci. 

  
7.2. 1D�YVHK�QDSUDYDK�LQ�SULSRPRþNLK�]D�GYLJRYDQMH�LQ�SUHQDãDQMH�PRUD�ELWL�MDVQR�R]QDþHQD�QDMYHþMD�

dovoljena nosilnost. 
  
7.3. 2SUHPH�LQ�SULSRPRþNRY�]D�GYLJRYDQMH�VH�QH�VPH�XSRUDEOMDWL�Y�QDPHQH��]D�NDWHUH�QLVR�SUHGYLGHQL� 
  
8. 9R]LOD�LQ�VWURML�]D�L]NRSDYDQMH��SUHPHãþDQMH�LQ�SUHYR]�PDWHULDOD� 
  
8.1. Vsa vozila in stroji za izNRSDYDQMH��SUHPHãþDQMH�LQ�SUHYR]�PDWHULDOD�PRUDMR�ELWL� 

–�XVWUH]QR�QDþUWRYDQL�LQ�L]GHODQL��SUL�þHPHU�MH�SRWUHEQR�XSRãWHYDWL�HUJRQRPVND�QDþHOD� 
–�Y]GUåHYDQL�Y�GREUHP�GHORYQHP�LQ�YR]QHP�VWDQMX� 
– pravilno uporabljeni. 

  
8.2. Vozniki in upravljavci vozil in�VWURMHY�]D�L]NRSDYDQMH�LQ�SUHPHãþDQMH�PDWHULDORY�PRUDMR�ELWL�SRVHEHM�

usposobljeni za taka dela. 
  
8.3. �=� YDUQRVWQLPL� XNUHSL�PRUD� ELWL� ]DJRWRYOMHQR�� GD� YR]LOD� LQ� VWURML� ]D� L]NRSDYDQMH� LQ� SUHPHãþDQMH�

materialov ne padejo v gradbene jame ali v vodo. 
  
8.4. 6WURML� ]D� L]NRSDYDQMH� LQ� SUHPHãþDQMH� PDWHULDORY� PRUDMR� ELWL� RSUHPOMHQL� ]� YDURYDOQLPL�

NRQVWUXNFLMDPL�� NL� YR]QLND� YDUXMHMR�� GD� JD� VWURM�� þH� VH� SUHYUQH�� QH� ]PHþND� LQ� JD� ãþLWLMR� SUHG�
SDGDMRþLPL�SUHGPHWL��NDGDU�MH�WR�SRWUHEQR�� 
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9. Napeljave, stroji in oprema 
  
9.1. 1DSHOMDYH��VWURML�LQ�RSUHPD��YNOMXþQR�]�URþQLPL�RURGML��QD�PHKDQL]LUDQ�SRJRQ�DOL�EUH]�QMHJD��PRUDMR�

biti: 
–�SULPHUQR�QDþUWRYDQL�LQ�L]GHODQL��SUL�WHP�SD�MH�SRWUHEQR�XSRãWHYDWL�HUJRQRPVND�QDþHOD� 
–�Y]GUåHYDQL�Y�GREUHP�GHORYQHP�VWDQMX� 
– uporabOMHQL�L]NOMXþQR�]D�GHOR��]D�NDWHUHJD�VR�QDPHQMHQL� 
– upravljati jih smejo le ustrezno usposobljeni delavci.  

  
9.2. Naprave in opremo pod tlakom je potrebno redno pregledovati in preskušati v skladu z veljavnimi 

predpisi. 
  
10. Gradbene jame, vodnjaki,�JUDGELãþD�SRG�]HPOMR��SUHGRUL�LQ�]HPHOMVND�GHOD 
  
10.1. 3UL�GHOX�Y�JUDGEHQLK�MDPDK��YRGQMDNLK��JUDGELãþLK�SRG�]HPOMR�DOL�SUHGRULK�MH�SRWUHEQR�XSRãWHYDWL�

naslednje varnostne ukrepe: 
 
uporabiti ustrezne oporne konstrukcije ali nasip, 
 
SUHSUHþLWL�QHYDUQRVWL�]D�SDGHF�þORYHND��PDWHULDORY�DOL�SUHGPHWRY��DOL�SRSODYOMDQMH� 
 
]DJRWRYLWL�]DGRVWQR�SUH]UDþHYDQMH�QD�YVHK�GHORYLãþLK�]D�]DJRWRYLWHY�WDNHJD�]UDND�]D�GLKDQMH��NL�QL�
nevaren ali zdravju škodljiv, 
 
RPRJRþLWL� GHODYFHP�� GD� VH� XPDNQHMR� QD� YDUQR� REPRþMH� Y� SULPHUX� SRåDUD� DOL� YGRUD� YRGH� DOL�
materialov. 

  
10.2. 3UHG� ]DþHWNRP� L]NRSDYDQM� MH� SRWUHEQR� VSUHMHWL� XNUHSH� ]D� GRORþLWHY� LQ� þLP� YHþMH� ]PDQMãDQMH�

katerihkoli nevarnosti, do katerih lahko pride zaradi podzemskih kablov in drugih inštalacij. 
  
10.3.  Za dostop v/iz gradbene jame je potrebno zagotoviti varne dostope. 
  
10.4. .XSL� ]HPOMH��PDWHULDOL� LQ� SUHPLNDMRþD� VH� YR]LOD�PRUDMR� ELWL� Y� XVWUH]QL� RGGDOMHQRVWL� RG�JUDGEHQLK�

MDP��ýH�MH�SRWUHEQR��MH�WUHED�SRVWDYLWL�XVWUH]QH�SUHJUDGH�� 
  
11. Rušenje 

 
Kadar je rušenje zgradbe ali poslopja lahko nevarno: 
 
je potrebno sprejeti ustrezne varnostne ukrepe, ter izvajati ustrezne metode in postopke, se lahko 
GHOR�QDþUWXMH�DOL�L]YDMD�OH�SRG�QDG]RURP�VWURNRYQH�RVHEH�� 

  
12.  .RYLQVNL�DOL�EHWRQVNL�RNYLUL��RSDåL�LQ�WHåNL�PRQWDåQL�HOHPHQWL 
  
12.1. .RYLQVNL� DOL� EHWRQVNL� RNYLUL� LQ� QMLKRYL� HOHPHQWL�� RSDåL�� PRQWDåQL� HOHPHQWL� DOL� ]DþDVQH� SRGSRUQH�

konstrukcije ter oporniki se smejo postaviti ali odstraniti samo pod nadzorom strokovne osebe. 
  
12.2. Za varovanje delavcev pred nevarnoVWPL�� NL� MLK� SUHGVWDYOMD� ]DþDVQD� SUHPDMKQD� WUGQRVW� DOL�

nestabilnost konstrukcije, morajo biti uvedeni posebni varnostni ukrepi.  
  
12.3. 2SDåH��]DþDVQH�SRGSRUQH�NRQVWUXNFLMH�LQ�RSRUQLNH�MH�SRWUHEQR�QDþUWRYDWL�LQ�REOLNRYDWL�WHU�PRQWLUDWL�

LQ�Y]GUåHYDWL�WDNo, da brez nevarnosti prenašajo kakršne koli obremenitve ali napetosti, s katerimi 
utegnejo biti obremenjeni.  
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13. Podvodni zvoni in kesoni 
  
13.1. Vsi podvodni zvoni in kesoni morajo biti: 

 
zgrajeni iz primernih materialov ustrezne trdnosti, 
 
primerno opremljeni, da se delavci v primeru vdora vode ali materialov lahko umaknejo na varno 
mesto. 

  
13.2. *UDGQMD��PRQWDåD��VSUHPLQMDQMH�DOL�GHPRQWDåD�SRGYRGQHJD�]YRQD�DOL�NHVRQD�VH�ODKNR�RSUDYOMD�OH�

pod nadzorom strokovne osebe. 
  
13.3. Vse podvodne zvone in kesone mora strokovna oseba pregledovati v ustreznih intervalih. 
  
14. Delo na strehi 
  
14.1. ýH� MH�YLãLQD�YHþMD�RG���P�DOL�QDJLE�SUHVHJD������PRUD�GHORGDMDOHF�VSUHMHWL�NROHNWLYQH�YDUQRVWQH�

XNUHSH�]D�SUHSUHþHYDQMH�SDGFHY�GHODYFHY��RURGLM�DOL�GUXJih predmetov ali materialov.  
  
14.2. ýH�GHODYFL�GHODMR�QD�VWUHKL��Y�QMHQL�EOLåLQL�DOL�QD�NDWHULNROL�GUXJL�SRYUãLQL��NL�MH�QDUHMHQD�L]�ORPOMLYLK�

materialov, skozi katero se lahko pade, mora delodajalec sprejeti varnostne ukrepe, da se 
zagotovi, da delavci ne hodijo nepazljivo po taki površini ali da ne padejo na tla.  

  
 
 
 
C) DODATNE ZAHTEVE ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI GRADBENEM DELU 
 
1. Splošne dodatne zahteve 
  
1.1. 3UHG�SULþHWNRP�L]YDMDQMD�NDNUãQLKNROL�GHO�QD�REPRþMX�ERGRþHJD�JUDGELãþD��mora biti zagotovljeno, 

GD�ERGR�Y�þDVX�L]YDMDQMD�GHO�SUHSUHþHQH�YVH�QHYDUQRVWL�]D�YDUQRVW�LQ�]GUDYMH�GHODYFHY��NL�EL�ODKNR�
L]KDMDOH� L]� REVWRMHþLK� LQãWDODFLM�� QDSUDY�� REMHNWRY� LQ� GHMDYQRVWL�� NL� VH� DOL� VR� VH� RSUDYOMDOH� QD�
REPRþMX�JUDGELãþD�� 

  
1.2. GrDGELãþH�PRUD�ELWL�YHV�þDV�JUDGQMH�XUHMHQR�WDNR��GD�MH�RPRJRþHQR�QHRYLUDQR�LQ�YDUQR�L]YDMDQMH�

vseh del, da ne obstajajo nevarnosti za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar delavcev in 
GUXJLK� RVHE�� %LWL� PRUD� ]DYDURYDQR� SURWL� RNROLFL� WDNR�� GD� MH� RQHPRJRþHQ� dostop� QD� JUDGELãþX�
QH]DSRVOHQLP�RVHEDP��9VL�SUHKRGL�LQ�GRVWRSL�QD�JUDGELãþX�PRUDMR�ELWL�SURVWL��GRYROM�ãLURNL��UHGQR�
RþLãþHQL� LQ� Y]GUåHYDQL� WHU� XVWUH]QR� RVYHWOMHQL�� ,]� WDO� DOL� VWURSD� ãWUOHþH� SRNRQþQH� SDOLFH� LQ� GUXJH�
RYLUH�PRUDMR� ELWL� ]DNULYOMHQH� DOL� ]DãþLWHQH� LQ� R]QDþHQH�� GD� QH�PRUH� SULWL� GR� SRãNRGE� GHODYFHY��
*UDGELãþQL� UHG�PRUD�ELWL� L]REHãHQ�QD�YLGQLK�PHVWLK�QD�YVHK�YKRGLK�QD�JUDGELãþH��Y� MHGLOQLFL� LQ�Y�
vseh garderobah delavcev.  

  
1.3. KROLNRU�VH�JUDGELãþH�QDKDMD�QHSRVUHGQR�QD�DOL�RE�SURPHWQL�NRPXQLNDFLML�DOi prostoru, na katerem 

VH�L]YDMDMR�GUXJH�GHMDYQRVWL��PRUD�ELWL�SRVNUEOMHQR�]D�YDUQRVW�LQ�]GUDYMH�PLPRLGRþLK��NDNRU�WXGL�]D�
YDUQRVW�LQ�]GUDYMH�GHODYFHY�QD�JUDGELãþX�� 

  
1.3.1. 2E� L]YDMDQMX� GHO� QD� YLVRNLK� REMHNWLK�PRUD�ELWL� REPRþMH�RE�JUDGELãþX� IL]LþQR� ]DYDURYDQR� YHGQR��

NDGDU�MH�KRUL]RQWDOQD�UD]GDOMD�PHG�QDMEOLåMR�YHUWLNDOR�GHORYQHJD�PHVWD�QD�REMHNWX�WHU�REMHNWRP�DOL�
NRPXQLNDFLMR� RE� JUDGELãþX� PDQMãD� RG� �� P� DOL� ��� �� PDNVLPDOQH� YLãLQH� REMHNWD� QD� WHP� GHOX��
5D]GDOMD�]DYDURYDQHJD�REPRþMD�SD�QL�SRWUHEQR��GD�MH�YHþMD�RG����P� 
=DYDURYDQMH� MH� ODKNR� L]YHGHQR� V� SROQLPL� RJUDMDPL� GR� YLãLQH� QDGVWUHãND� LQ� ]� ]DãþLWQLP�
QDGVWUHãNRP��DOL�]�ORYLOQLPL�RGUL��DOL�]�ORYLOQLPL�PUHåDPL�RE�REMHNWX�DOL�QD�GUXJ�SULPHUHQ�QDþLQ� 

  
1.3.2. 9�SULPHUX��GD�VH�JUDGELãþH�QDKDMD�QD�NRPXQLNDFLML��SURPHW�SR�QMHM�SD�MH�SUHXVPHUMHQ��PRUD�ELWL�QD�

PHVWX�SUHXVPHULWYH�JUDGELãþH�]DYDURYDQR�WDNR��GD�MH�SUHSUHþHQ�QDOHW�YR]LO�QD�JUDGELãþH� 
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1.4. 3RPRåQL� REUDWL� QD� JUDGELãþX�� NRW� VR� WHVDUVNH�� PL]DUVNH�� NOMXþDYQLþDUVNH� LQ� GUXJH� GHODYQLFH��
morajo ostati pravLORPD� L]YHQ� QHYDUQLK� FRQ�� ýH� WR� QL� PRJRþH�� PRUD� ELWL� ]D� YDUQRVW� LQ� ]GUDYMH�
GHODYFHY�SRVNUEOMHQR�QD�GUXJ�XVWUH]HQ�QDþLQ�NRW�MH�SUHGYLGHQR�Y�YDUQRVWQHP�QDþUWX� 

  
1.5. Vse ukrepe, ki jih je nujno izvesti za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev zarDGL�RNROLãþLQ� LQ�

GRJRGNRY��NL�QLVR�ELOL�SUHGYLGHQL�Y�YDUQRVWQHP�QDþUWX��PRUD�NRRUGLQDWRU�]D�YDUQRVW�LQ�]GUDYMH�SUL�
GHOX�]DEHOHåLWL�Y�NQMLJR�XNUHSRY�]D�YDUQR�GHOR��.QMLJR�XNUHSRY�]D�YDUQR�GHOR�KUDQL�NRRUGLQDWRU�LQ�
PRUD�ELWL�YHV�þDV�JUDGQMH�QD�JUDGELãþX�QD�voljo inšpekciji dela in vsem delodajalcem, ki izvajajo 
GHOR�QD�JUDGELãþX� 

  
2.  6NODGLãþQH�SRYUãLQH 
  
2.1. 6NODGLãþHQMH� PDWHULDOD� PRUD� ELWL� XUHMHQR� WDNR�� GD� QL� RJURåHQD� YDUQRVW� LQ� ]GUDYMH� GHODYFHY��

=ODJDQMH� PRUD� XVWUH]DWL� ODVWQRVWLP� PDWHULDORY�� SUHSUHþHQR� PRUD� ELWL� QHKRWHQR� SUHPLNDQMH��
1DMYLãMD� GRYROMHQD� YLãLQD� URþQR� ]ORåHQLK� VNODGRYQLF� MH� � P� ]� L]MHPR� ]ODJDQMD� ODåMLK� NRVRY�
PDWHULDOD�� 8VNODGLãþHQL� PDWHULDOL� PRUDMR� ELWL� ]DãþLWHQL� SUHG� ]XQDQMLPL� YSOLYL� �YSOLYL� SURPHWD� SR�
JUDGELãþX��L]YDMDQMD�GHO...).  

  
3. Nevarne snovi 
  
3.1. 1HYDUQH�VQRYL�PRUDMR�ELWL�QD�JUDGELãþX�KUDQMHQH�Y�SURVWRULK��NL�VR�ORþHQL�RG�GUXJLK�LQ�R]QDþHQL�WHU�

urejeni namensko v skladu z lastnostmi snovi in navodili z varnostnih listin. Pretakanje nevarnih 
WHNRþLQ�Y�SRVRGH�QDPHQMHQH�]D�VKUDQMHYDQMH�KUDQH�DOL�SLMDþH�WHU�GUXJH�SRVRGH��NL�SR�QDPHQX�QH�
ustrezajo, je prepovedano. 

  
3.2. 9�QHSRVUHGQL�EOLåLQL�KUDQMHQMD�QHYDUQLK�VQRYL�PRUDMR�ELWL�YHGQR�QD�YROMR�NRSLMH�YDUQRVWQLK�OLVWLQ�WHU�

XVWUH]QD� VUHGVWYD� LQ� RSUHPD� ]D� QXGHQMH� SUYH� SRPRþL�� Y� SULPHUX hranjenja vnetljivih ali 
HNVSOR]LYQLK�VQRYL�SD� WXGL�RSUHPD�]D�JDãHQMH��1HSRVUHGQR�QD�GHORYQLK�PHVWLK�QD�JUDGELãþX� MH�
GRYROMHQR�KUDQLWL�QHYDUQH�VQRYL�VDPR�Y�NROLþLQL��NL�MH�QXMQD�]D�HQRGQHYQR�GHOR� 

  
4. *DUGHUREH��VDQLWDUQL�SURVWRUL��SURVWRUL�]D�]DGUåHYDQMH�GHODYFHY��MHGLOQLFH 
  
4.1. 1D�JUDGELãþX�PRUD�ELWL�SUHG�SULþHWNRP�L]YDMDQMD�GHO�SRVNUEOMHQR�]D�SULPHUQH�VDQLWDUQR�– higienske 

razmere. 
  
4.2. Garderobni prostori morajo biti opremljeni z omaricami za shranjevanje osebne garderobe, ki se 

lahko zaklenejo. Vsak delavec mora imeti na voljo vsaj eno omarico, kadar pa opravlja dela v 
L]UHGQR�XPD]DQL��DJUHVLYQL�DOL� YURþL�DWPRVIHUL��PX�PRUD�GHORGDMDOHF�]DJRWRYLWL� ORþHQL�RPDULFL�]D�
XPD]DQR�LQ�]D�þLVWR�JDUGHURER� 
Garderobe niso potrebne, kadar gre za izvajanje kratkotrajnih del ali kadar so delavcem na voljo v 
SURVWRULK�� NL� VR� RGGDOMHQL� RG� JUDGELãþD�PDQM� NRW� ��� NP�� WHU� GHORGDMDOHF� ]DJRWRYL� XUHMHQ� SUHYR]�
delavcev do teh prostorov. Delavcem pa mora biti tudi v takem primeru na voljo prostor, kamor 
lahko zaklenejR�VYRMD�REODþLOD�LQ�RVHEQH�SUHGPHWH�� 

  
4.3. 'HODYFL� PRUDMR� LPHWL� QD� JUDGELãþX� DOL� Y� QHSRVUHGQL� EOLåLQL� QD� YROMR� VWUDQLãþD�� NL� XVWUH]DMR�

sanitarnim predpisom in se lahko zaklenejo. Na vsakih 30 delavcev mora biti po ena sanitarna 
NDELQD��9�QHSRVUHGQL�EOLåLQL�VDQLWDULM�PRUD�REVWDMDWL�PRåQRVW�XPLYDQMD��=D�YVDNLK����GHODYFHY��NL�
LVWRþDVQR�]DNOMXþLMR�]�GHOL��PRUD�ELWL�QD�YROMR���XPLYDOQLN�]�PLORP�LQ�SDSLUQDWLPL�EULVDþDPL� 

  
4.4. .DGDU�GHODYFL�QD�JUDGELãþX� L]YDMDMR�GHOD�Y�PRþQR�SUDãQL�DWPRVIHUL��SRG�YSOLYRP�strupov, jedkih 

VQRYL�DOL�V�VQRYPL��NL�VR�QHYDUQH�]D�LQIHNFLMR��DOL�GHODMR�Y�YURþHP�SURVWRUX��PRUD�ELWL�QD�JUDGELãþX�
QD� YVDNLK� ��� GHODYFHY� SR� HQD� SUKD� V� WRSOR� LQ� PU]OR� WHNRþR� YRGR�� PLORP�� ]DãþLWQR� NUHPR� LQ�
VUHGVWYRP�]D�GH]LQIHNFLMR��.DGDU�QD�JUDGELãþX�SRG�WDNLPL�SRJRML�GHOD�L]YDMD�YHþ�NRW����GHODYFHY�
dlje kot 14 dni, morajo biti urejene kopalnice. Temperatura teh prostorov v obdobju od 15. oktobra 
GR�����DSULOD�QH�VPH�ELWL�QLåMD�RG���oC. 
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4.5. .DGDU�MH�SUHGYLGHQR��GD�VH�L]YDMD�GHOD�QD�JUDGELãþX�QD�SURVWHm ali v odprtih prostorih, je potrebno 
]DJRWRYLWL� WXGL� SURVWRU� ]D� SRþLWHN�� VXãHQMH� REODþLO� LQ� RJUHYDQMH� GHODYFHY�� 3URVWD� SRYUãLQD� WHJD�
prostora mora znašati vsaj 0,75 m2 na delavca, vendar ne sme biti manjši kot 4 m2, višina prostora 
SD�PRUD�ELWL�YVDM�����FP��=DJRWRYOMHQD�WHPSHUDWXUD�Y�SURVWRUX�PRUD�ELWL�Y�þDVX�RG�����RNWREUD�GR�
30. aprila vsaj 20°&��.RW� SURVWRU� ]D� ]DGUåHYDQMH� LQ� RJUHYDQMH� VH� ODKNR� XSRUDEL� WXGL� SURVWRU� ]D�
JDUGHUREH� DOL� SURVWRUL� ]D� QDVWDQLWHY�� þH� L]SROQMXMHMR� ]JRUDM� RSLVDQH� ]DKWHYH�� 7HK� SURVtorov ni 
SRWUHEQR�XUHGLWL�VDPR�QD�JUDGELãþLK��NMHU�GHOD�QDMYHþ�SHW�GHODYFHY�PDQM�NRW�VHGHP�GQL��YHQGDU�
mora biti tudi tedaj poskrbljeno, da se delavci lahko posušijo in ogrejejo.  

  
4.6. 1D� JUDGELãþX� PRUD� ELWL� XUHMHQ� þLVW� SURVWRU� RSUHPOMHQ� ]� PL]DPL�� NL� ODKNR� GHODYFHP� VOXåL� NRW�

MHGLOQLFD�� 2E� PL]DK� PRUDMR� ELWL� VHGHåL�� 3URVWRU� PRUD� ELWL� RSUHPOMHQ� ]� REHãDOQLNL� ]D� RGODJDQMH�
YUKQMH�REOHNH��Y�EOLåLQL�SD�PRUD�REVWDMDWL� WXGL�PRåQRVW�]D�XPLYDQMH�URN�WHU�KODGQD�SLWQD�YRGD�DOL�
drugi ohlajeni brezalkoholni napitki. V ]LPVNHP�þDVX�PRUD�ELWL�SURVWRU�SULPHUQR�RJUHYDQ��-HGLOQLFH�
QLVR� SRWUHEQH�� NDGDU� GHORGDMDOHF� ]DJRWRYL� SUHKUDQR� GHODYFHY� QD� GUXJ� XVWUH]HQ� QDþLQ� �Y� MDYQLK�
UHVWDYUDFLMDK��JRVWLãþLK����Y�EOLåLQL�JUDGELãþD�� 

  
5. (OHNWULþQH�LQãWDODFLMH�QD�JUDGELãþX 
  
5.1. (OHNWULþQH� LQãWDODFLMH� LQ� RSUHPD� QD� JUDGELãþX�PRUD� XVWUH]DWL� YHOMDYQLP� SUHGSLVRP� LQ� ]DKWHYDP�

standarda SIST IEC 60364-7-704. 
  
5.2. (OHNWULþQH� QDSHOMDYH� VPHMR� L]YDMDWL�� SRSUDYOMDWL�� Y]GUåHYDWL� LQ� RGVWUDQMHYDWL� OH� VWURNRYQR�

usposobljeni delavci elektrotehniške stroke.  
  
5.3. (OHNWULþQH� LQãWDODFLMH� LQ� RSUHPD�PRUDMR� ELWL� ]DYDURYDQR�SUHG�YUHPHQVNLPL� YSOLYL� �]DãþLWD� YVDM� ,3�

����� )LNVQH� QDSUDYH� LQ� LQãWDODFLMD� JUDGELãþD� NDNRU� WXGL� RURGMD�� RSUHPD� WHU� VWLNDOD� LQ� NUPLOQH�
QDSUDYH�SD�PRUDMR�LPHWL�]DãþLWR�SUHG�prašnimi delci in vodo v izvedbi v vsaj IP 44. 
Razdelilniki kupljeni po 1. 1. 2003 morajo biti izdelani v skladu z zahtevami standarda SIST EN 
60439-4. Postavljeni morajo biti stabilno na dostopnem mestu in biti zaprti. Opremljeni morajo biti 
]�]DãþLWQR�QDSUDYR�QD�GLIHUHQþQL�WRN��),�– stikalo), ki ne presega nazivne vrednosti 30 mA. 

  
5.4. 3URVWL� HOHNWULþQL� YRGL� QD� JUDGELãþX� PRUDMR� ELWL� QDSHOMDQL� WDNR�� GD� QL� QHYDUQRVWL� PHKDQVNHJD�

SRãNRGRYDQMD��3URVWR�SR� WOHK�SRORåHQL�VR� ODKNR�VDPR�NDEOL� WLSD�+2���51�– F, ki pa morajo biti 
PHKDQVNR�]DãþLWHQL�DOL�QDPHãþHQL�QD�SUHGSLVDQL�YLãLQL�QD�YVHK�SUHKRGLK�]D�YR]LOD� LQ�REPRþMLLK��
NMHU�VH�RSUDYOMD�GHOR�V�WHåNR�JUDGEHQR�PHKanizacijo. 

  
5.5. 3RGDOMãHYDOQL�NDEOL�]D�QDSDMDQMH�HOHNWULþQLK�SUHPLþQLK�LQ�SUHQRVQLK�RURGLM� LQ�QDSUDY�QD�JUDGELãþX�

morajo biti upogljivi. Kabli kupljeni po 1. 1. 2003 morajo biti izdelani skladno z zahtevami 
standarda SIST HD 22.4, v izvedbi vsaj HO 5 RN –� )� LQ� SULPHUQR� PHKDQVNR� ]DãþLWHQL� DOL�
SRVWDYOMHQL� QD� XVWUH]QL� YLãLQL� Y� VNODGX� V� SRVHEQLPL� SUHGSLVL�� 1D� JUDGELãþLK� VH� ODKNR� XSRUDEOMD�
VDPR�NDEHOVNH�NROXWH��EREQH���NL�VR�RSUHPOMHQL�]�YWLþQLFDPL�SRNULWLPL�V�SRNURYþNL�SURWL�ãNURSOMHQMX�
YRGH��WHUPLþQLP�YDURYDORP�SURWL�SUHJUHWMX�NDEOD�LQ�WHåNLP�JXPL�NDEORP�WLSD�+2���51�– F. 
Pred vsako uporabo kabelskih podaljškov je potrebno opraviti vizualni pregled. Kadar so vidne 
SRãNRGEH� QD� L]RODFLML�� XYRGQLFDK�� YWLþX�� YWLþQLFL�� WHUPLþQHP� YDURYDOX� DOL� SD� MH� NDEHO� L]SXOMHQ� L]�
YWLþQLFH� DOL� YWLþD�� SRGDOMãND� QL� GRYROMHQR� XSRUDEOMDWL�� .USDQMH� L]RODFLMH� ]� L]ROLUQLPL� WUDNRYL� Qi 
dovoljeno.  

  
5.6. 3ULNOMXþHYDQMH� HOHNWULþQLK� QDSUDY� QD� RPUHåMH� MH� GRYROMHQR� VDPR� SUHNR� HOHNWULþQLK� UD]GHOLOQLNRY��

GRGDWQR� YDURYDQLK� ]� ]DãþLWQR� QDSUDYR� QD� GLIHUHQþQL� WRN�� NDWHUD� QH� SUHVHJD� QD]LYQH� YUHGQRVWL�
30 P$��1HSRVUHGQR�SULNOMXþHYDQMH�HOHNWULþQLK�QDSUDY�QD�YWLþQLFH�KLãQLK�LQãWDODFLM�QL�GRYROMHQR� 

  
5.7. 1D�JUDGELãþX�VH�ODKNR�XSRUDEOMD�VDPR�YWLþH�LQ�YWLþQLFH�]�]DãþLWQLP�SRORP�DOL�LQGXVWULMVNH�YWLþQLFH��

3UHSRYHGDQD� MH� XSRUDED� UD]GHOLOQLK� YWLþQLF�� ,QGXVWULMVNH� WULID]QH� YWLþQLFH� PRUDMR� ELWL� SHWSROQH��
YH]DYD�Y�QMLK�SD�GHVQRVXþQD� 
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5.8. 6SORãQD�RVYHWOMHQRVW�JUDGELãþD��RE�L]YDMDQMX�GHO�SRQRþL�LQ�Y�QDUDYQR�QHRVYHWOMHQLK�SURVWRULK��PRUD�
znašati vsaj 50 luxov, lokalna osvetljenost na delovnih mestih ob strojih ter na krajih, kjer se 
opravlja privezovanje in odvezovanje bremen pa najmanj 150 luxov. Svetila kupljena po 1. 1. 2003 
morajo biti izdelana v skladu z zahtevami standarda SIST EN 60 598-2-8 v izvedbi vsaj IP 23 ter 
]DãþLWHQD�SURWL�SRãNRGEDP�]�]DãþLWQR�PUHåLFR�DOL�ELWL�QDPHãþHQD�QD�YLãLQL�YVDM�����PHWUD�RG�WDO�LQ�
ELWL�YHGQR�þLVWD� 

  
5.9. 9�PRNULK�WHU�YODåQLK�SURVWRULK�VH�ODKNR�XSRUDEOMDMR�VDPR�QDSUDYH��NL�MLK�MH�GRYROMHQR�XSRUDEOMDWL�Y�

tesnih in vodljivih prostorih. 
  
5.10. (OHNWULþQH� QDSHOMDYH�� QDSUDYH� LQ� RSUHPR� QD� JUDGELãþX� MH� GRYROMHQR� XSRUDEOMDWL� ãHle, ko je z 

PHULWYDPL�XJRWRYOMHQR��GD�MH�EUH]KLEQD��3HULRGLþQH�SUHL]NXVH�LQãWDODFLM�MH�SRWUHEQR�RSUDYOMDWL�YVDM�
GYDNUDW�QD�OHWR��Y�SROHWQHP�LQ�]LPVNHP�þDVX���9L]Xalne preglede morajo redno dnevno opravljati o 
WHP� SRXþHQL� GHODYFL� QD� JUDGELãþX��PHVHþQR� SD� VWURNRYQR� XVSRVREOMHQL� GHODYFL� HOHNWURWHKQLãNH�
VWURNH��2�PHULWYDK�LQ�PHVHþQLK�SUHJOHGLK�MH�SRWUHEQR�L]GHODWL�]DSLVQLN�LQ�YRGLWL�R�WHP�HYLGHQFR�GR�
]DNOMXþND�JUDGQMH�  

  
6. Ureditev delovnih mest 
  
6.1. Delovna mesta morajo biti vedno urejena in dostopna tako, da ustrezajo: 

vrsti gradnje 
VSUHPLQMDMRþHPX�VH�VWDQMX�QD�JUDGELãþX 
vremenskim vplivom 
vrsti del 
in morajo zagotavljati varno izvajanje del. 

  
6.2. Delovna mesta v zaprtih, tesnih (cevovodi, silosi...) in podzemnih prostorih (predori, vodnjaki, 

jaški.���� PRUDMR� ELWL� WDNR� SUH]UDþHYDQD�� GD je zagotovljena prisotnost kisika v zraku vsaj 19 %; 
GRSXVWQH� NRQFHQWUDFLMH� QHYDUQLK� SOLQRY� LQ� SUDKX� Y� ]UDNX� QLVR� SUHVHåHQH�� QL� PRåHQ� QDVWDQHN�
eksplozije. 
ýH�Y�]DSUWHP�SURVWRUX�Y�GHORYQHP�SRVWRSNX�QDVWDMDMR�ãNRGOMLYL�plini, mora biti zagotovljeno prisilno 
SUH]UDþHYDQMH�LQ�NRQWUROD�SOLQRY�WHU�Y]SRVWDYOMHQ�VLVWHP�DODUPLUDQMD�  
3UDK�LQ�SOLQL��NL�QDVWDMDMR�Y�SRVWRSNX�GHOD��PRUDMR�ELWL�RGVHVRYDQL�þLP�EOLåMH�PHVWX�QDVWDQND  

  
6.3. Delovna mesta na višini 
  
6.3.1. 'HORYQD�PHVWD��V�NDWHULK�REVWDMD�PRåQRVW�SDGFHY�Y�JORELQR��PRUDMR�ELWL�]DYDURYDQD�SURWL�SDGFX�Y�

globino, in sicer: neodvisno od višine delovna mesta na prehodih in poteh nad ter ob vodi in 
VQRYHK�� Y� NDWHULK� REVWDMD� PRåQRVW� XWRSLWYH�� QDG� YLãLQR� �� PHWUD� RG� WDO� QD� VtRSQLãþLK�� UDPSDK��
prehodih in delovnih mestih ob strojih; nad višino 2 metrov od tal na vseh drugih delovnih mestih; 
YVH�RGSUWLQH�LQ�SRJORELWYH�Y�WOHK��PHGHWDåQLK�NRQVWUXNFLMDK��QD�VWUHKDK� 
1H�JOHGH�QD�GRORþLOR�SUYHJD�RGVWDYND�WH�WRþNH�YDURYDQMD�QL�Sotrebno zagotoviti kadar so delavci 
zdravstveno sposobni za izvajanje del na višini in opravljajo naslednja dela: 
–�QD�YLãLQL�GR���PHWURY�SUL�L]GHODYL�QRVLOQLK�RGURY�PHGHWDåQLK�SORãþ��NL�VR�QDJQMHQH�QDMYHþ���°; 
– na zunanji (oziroma nasprotni) strani pri zidanju ali betoniranju stene do višine 7 metrov nad 
terenom ali podom. Mora pa biti tako delovno mesto na katerem delavec stoji in dela varno proti 
padcu v globino za njegovim hrbtom. 

  
6.4. Izvajanje del nad delovnimi mesti je dovoljeno samo ob izvedbi ustreznih ukrepov za varovanje 

vseh delavcev. 
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7. Zavarovanje delovnih mest na višini 
  
7.1. Zavarovanje delovnih mest na višini proti padcu v globino je lahko izvedeno z varnostno ograjo po 

opisu: 
Varnostna ograja mora biti visoka 100 cm s toleranco ±5 cm, merjeno od tal delovne površine. 
Izdelana mora biti iz zdravega in nepoškodovanega lesa ali drugega primernega materiala. 
5D]PLN� LQ� YHOLNRVWL� VWHEULþHY� WHU� GUXJLK� HOHPHQWRY� RJUDMH� PRUDMR� QD� ]JRUQMHP� UREX� �RSULMHPX��
ustrezati vodoravni obremenitvi najmanj 300 N/m. Razdalja med horizontalnimi elementi polnila 
YDUQRVWQH�RJUDMH�QH�VPH�ELWL�YHþ�NRW����FP��3UL�GQX�YDUQRVWQH�RJUDMH�PRUD�ELWL�QD�QRWUDQML�VWUDQL�
YHUWLNDOQLK� VWHEULþNRY�SROQ� YDURYDOQL� URE� �GHVND��� YLVRN�QDMPDQM� ��� FP. Spodnji varovalni rob ni 
SRWUHEHQ�Y�RJUDML�QD�VWRSQLãþLK��UDPSDK�LQ�SRãHYQLK�SUHKRGLK� 
1DPHVWR� Y]GROåQHJD� SROQLOD� L]� GHVN� �NROHQVNR� ]DYDURYDQMH�� MH� PRåQD� XSRUDED�PUHåH� ]� RþHVL�
QDMYHþ���FP�[���FP�SR�YVHM�YLãLQL�RJUDMH��3UL�YDUQRVWQLK�RJUDMDK�YHþMLK�GROåLQ�LQ�YHþMLK�REUHPHQLWHY�
(ob prometu.���� WHU� RJUDMDK� QD� YHOLNLK� YLãLQDK� PRUDMR� ELWL� SUHGKRGQR� L]GHODQL� XVWUH]QL� QDþUWL� LQ�
VWDWLþQL�L]UDþXQL� 
9DUQRVWQD� RJUDMD� VH� ãWHMH� ]D� YDUQR� WXGL�� þH� MH� L]GHODQD� GUXJDþH�� Y� VNODGX� V� VORYHQVNLPL��
evropskimi ali mednarodnimi standardi in je to dokazano z ustrezno dokumentacijo.  

  
7.2. ýH� MH�SRWUHEQR�]DUDGL�QDUDYH�GHO�YDUQRVWQR�RJUDMR�RGVWUDQLWL�]� L]SRVWDYOMHQHJD�URED��PRUDMR�ELWL�

delavci na takih delovnih mestih varovani z varnostnimi pasovi, delo pa je potrebno opravljati pod 
QDG]RUVWYRP�GRORþHQH�VWURNRYQH�RVHEH�QD�JUDGELãþX��7DNR�SRGURþMH� MH�SRWUHEQR�Y�RGGDOMHQRVWL�
od 1 do 3 m od izpostavljenega roba vzporedno zavarovati z nadomestno ograjo. Kolikor površina 
QL�QDJQMHQD�YHþ�NRW���°, je na oddaljenosti vsaj 2 m od previsnega rRED� ODKNR�QDPHãþHQD� WXGL�
VLJQDOQD�YUY�DOL�YHULJD�]�GREUR�YLGQLPL�]DVWDYLFDPL��QDPHãþHQLPL�Y�UD]PDNLK�GR���PHWHU��6LJQDOQD�
YUY� PRUD� ELWL� QDPHãþHQD� QD� YLãLQL� RG� ���� GR� ���� P� RG� WDO� WHU� SULWUMHQD� QD� VWHEULþNH� DOL� GUXJH�
SRGSRUH�WDNR��GD�VH�REUHPHQLWHY�L]�HQHJD�SROMD�QH�PRUH�SUHQDãDWL�Y�GUXJR�SROMH��6WHEULþNL�VH�SUL�
REWHåEL����1�QD�YLãLQL��,0 m ne smejo prevrniti ali premakniti po podlagi. 
1D� YVHK� GRKRGLK� LQ� GUXJLK�PHVWLK� RE� YUYL� QD�PHGVHERMQL� UD]GDOML� QDMYHþ� ���PHWURY�PRUDMR� ELWL�
QDPHãþHQL� WXGL�RSR]RULOni znaki za prepoved dostopa, za nevarnost padca v globino in znaki za 
obvezno uporabo varnostnega pasu.  

  
7.3. .DGDU�YDUQRVWQH�RJUDMH�L]�WHKQRORãNLK�UD]ORJRY�QL�PRåQR�L]YHVWL��MH�QH]DYDURYDQR�GHORYQR�PHVWR�

QD�YLãLQL��NDWHUR�EL�SR�GRORþLOLK�L]��� WRþNH�PRUDOR�ELWL�]DYDURYDQR��SRWUHEQR�]DYDURYDWL�]�ORYLOQLPL�
PUHåDPL�� ORYLOQLPL� RGUL� DOL� MH� YDUQRVW� GHODYFHY� ]DJRWRYLWL� QD� GUXJ� QDþLQ� �]� RVHEQR� YDURYDOQR�
opremo.�����Y�VNODGX�]�GRORþLOL�WHJD�SUDYLOQLND�DOL�VWDQGDUGL� 
/RYLOQH�PUHåH�PRUDMR� ELWL� L]GHODQH� LQ� QDPHãþHQH� Y� VNladu s standardom SIST EN 1263. Hoja 
GHODYFHY�SRG�PUHåR�PRUD�ELWL�RPHMHQD�DOL�SUHSRYHGDQD��þH�MH�QHYDUQRVW��GD�EL�SDGDMRþL�PDWHULDO�
PUHåR� SUHELO� �]DYDURYDQMH� QHYDUQHJD� REPRþMD� SRG� PUHåR�� SRVWDYLWHY� YDUQRVWQLK� ]QDNRY���
8VWUH]QRVW�QDPHVWLWYH�ORYLOQLK�PUHå�LQ�]DYDURYDQMD�QHYDUQHJD�REPRþMD�PRUD�SUHG�SULþHWNRP�GHO�
preveriti vodja posameznih del. 
/RYLOQL�RGUL�PRUDMR�ELWL�L]GHODQL�LQ�QDPHãþHQL�Y�VNODGX�]�GRORþLOL�WRþNH������ 

  
7.4. 2GSUWLQH�Y�VWHQDK��NL�VR�QD�YLãLQL�YHþ�NRW���P�QDG�WHUHQRP�LQ�SUL�NDWHULK�je višiQD�SDUDSHWD�QLåMD�RG�

85 cm, morajo biti do višine 100 cm nad tlemi zavarovane z varnostno ograjo. 
  
7.5. 2GSUWLQH�LQ�SUHKRGL�Y�WOHK��PHGHWDåQLK�NRQVWUXNFLMDK�DOL�VWUHKDK�PRUDMR�ELWL�]DYDURYDQH�QH�JOHGH�

QD� GLPHQ]LMR� RGSUWLQH� DOL� JORELQR� PRåQHJD� SDGca s trdnimi pokrovi, ki so tako utrjeni, da je 
RQHPRJRþHQR� QMLKRYR� SUHPLNDQMH�� 1DPHVWR� V� SRNURYRP� MH� RGSUWLQD� ODKNR� ]DYDURYDQD� WXGL� ]�
varnostno ograjo. 

  
7.6. 2E� L]YDMDQMX�GHO� QD�RGSUWLQDK�Y� VWHQDK�� NL� VR� YHþ� NRW� ��PHWUD�QDG� WHUHQRP��PRUDMR�ELWL� GHODYFL 

zavarovani proti padcu v globino s privezovanjem z osebno varovalno opremo. 
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8. Prometne poti 
  
8.1. 7UDQVSRUWQH�SRWL��VWRSQLFH��SUHKRGQH�UDPSH�LQ�OHVWYH�PRUDMR�ELWL�QDþUWRYDQH��ORFLUDQH�LQ�L]YHGHQH�

WDNR��GD�]DJRWDYOMDMR�YDUHQ�SUHKRG�DOL�SUHYR]�WHU��GD�SURPHW�SR�QMLK�QH�RJURåD�GHODYFHY��NL�GHODMR�
QD�GHORYLãþLK�Y�QHSRVUHGQL�EOLåLQL��3RYUãLQD�QDPHQMHQD�YR]LORP� LQ�SRYUãLQD�QDPHQMHQD�SUHKRGX�
SHãFHY�PRUDWD�ELWL�UD]PDNQMHQL�DOL�ORþHQL�]�RJUDMR��9UDWD�VH�QH�VPHMR�RGSLUDWL�Y�SRGURþMH�SRYUãLQH��
namenjene prehodom. 

  
8.2. Dostopi na delovna mesta na višini (ali v globini) so lahko izvedeni samo kot rampe ali stopnice. 

Rampe ter drugi poševni dohodi in prehodi za prenašanje materiala morajo biti široki najmanj 
60 cm. Lestve se lahko uporabljajo za dostop na delovno mesto na višini samo, 
þH�]QDãD�YLãLQVND�UD]OLND�PHG�QLYRML��NL�MLK�SUHPHãþDPR��PDQM�NRW���P� 
þH�MH�SRWUHEHQ�GRVWRS�VDPR�]D�RSUDYOMDQMH�NUDWNRWUDMQLK�GHO� 
za dostop na fasadni delovni oder in so lestve vgrajene znotraj konstrukcije odrov; 
za dostop v izkope in jaške kadar iz tehQLþQLK�UD]ORJRY�QL�PRåQR�L]GHODWL�UDPSH�DOL�VWRSQLãþD� 

  
8.3. Nagib ramp ne sme presegati 40 % razen v primerih, ko za postavitev prehoda z zahtevanim 

QDJLERP�QL�GRYROM�SURVWRUD��9�SULPHULK��NR�MH�SRãHYQL�SRG�UDPSH�GYLJQMHQ�YHþ�NRW�����FP�RG�WDO��
PRUD� ELWL� QD� SUHKRGLK� LQ� UDPSDK� QD� REHK� VWUDQHK� QDPHãþHQD� WUGQD� YDURYDlna ograja, visoka 
najmanj 100 cm in izdelana kot je navedeno v 7. þOHQX� 

  
8.4. Rampe ter prehodi morajo biti zgrajeni iz trdnega in zdravega lesa ali drugega nosilnega 

materiala. Uporaba opaåQLK�SORãþ�]D� L]GHODYR�UDPS�LQ�SUHKRGRY�QL�GRYROMHQD��2SLUDQMH�UDPS�WHU�
prehodov na nestabilne elemente objekta v gradnji ali na kupe materiala ni dovoljeno. Na zgornji 
površini morajo imeti lesene rampe ter poševni prehodi, ki so strmejši od 10% pritrjene letvice 
GLPHQ]LM�����FP�[�����FP�Y�HQDNLK�QDMYHþ����FP�SUHVOHGNLK��3RYUãLQH�UDPS�L]�GUXJLK�PDWHULDORY�
PRUDMR�ELWL�L]GHODQH�WDNR��GD�MH�SUHSUHþHQ�]GUV�GHODYFHY� 
5DPSH� WHU� SUHKRGL�� NL� VR� VHVWDYOMHQL� L]� YHþ�HOHPHQWRY��PRUDMR�GHORYDWL� NRt celota in biti podprti 
tako, da se ne upogibajo oziroma zibajo prekomerno. Šteje se, da se elementi poda ne upogibajo 
prekomerno, kadar upogib pod predvideno obremenitvijo ne presega 1/100 razdalje med 
podporami. 

  
8.5. Pred uporabo in med deli je potrebno rampe in prehode UHGQR�SUHJOHGRYDWL�LQ�Y]GUåHYDWL�Y�GREUHP�

VWDQMX�LQ�]�QMLK�þLVWLWL�UD]WUHVHQL�PDWHULDO��8SRUDED�SRãNRGRYDQLK�LQ�QHGRNRQþDQLK�VWRSQLãþ��UDPS�
LQ�OHVWHY�QL�GRYROMHQD��NDU�PRUD�GHORGDMDOHF�SUHSUHþLWL�V�IL]LþQR�]DSRUR�DOL�R]QDþLWYLMR�]�XVWreznim 
znakom. 

  
9. Lestve 
  
9.1. Prenosne lestve morajo biti izdelane v skladu z zahtevami standarda SIST EN 131 ter biti pred 

uporabo pregledane in brezhibne. 
  
9.2. Lestve morajo biti pri uporabi postavljene stabilno tako, da ne morejo zdrsniti, se prelomiti ali 

prevrniti. 
Prenosne naslonske (enokrake) lestve, ki jih delavci uporabljajo za dostope na zidne robove, 
RGUH�� Y� RGSUWLQH� Y� WOHK�� MDPH�� MDUNH� LQ� SRGREQR�� PRUDMR� ELWL� XVWUH]QH� GROåLQH�� WDNR� GD� VHJDMR�

najmanj 1 m preko mesta naslanjanja. Kot naslanjanja mora znašati med 65° in 75°. Naslanjanje 
lestev na kline (na vogalih zgradb ali drogov) ni dovoljeno. 

  
9.3. =� OHVWHY� VH� ODKNR� L]YDMD� OH� NUDWNRWUDMQD� GHOD� SUL� NDWHULK� QL� SRWUHEHQ� YHþML� XSRU� GHODYFD� WHU� VH�

XSRUDEOMD� OH� ODåMH� URþQR� RURGMH� LQ� PDQMãD� NROLþLQD� PDWHULDOD�� NL� QH� PRUH� SRY]URþLWL� GRGDWQLK�
nevarnosti za varnost in zdravje delavcev. Delavec mora ob tem z obema nogama stati na istem 
klinu. Brez varovanja proti padcu v globino (brez privezovanja delavca) je dovoljeno izvajati samo 
GHOD�QD� YLãLQL� GR���PHWUH��1DMYHþMD� GRYROMHQD�GROåLQD�SUHQRVQLK� QDVORQVNLK� OHVWHY�� V� NDWHULK� VH�
lahko RSUDYOMD�GHOR�MH���P��GROåLQD�GYRNUDNLK��$��OHVWHY�SD���PHWUH� 
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10. Delovni pod  
  
10.1. 'HORYQL�SRG��SORãþDG���V�NDWHUHJD�VH�L]YDMD�GHOD�QD�YLãLQL��PRUD�ELWL�VWDELOHQ�LQ�WUGHQ��,]GHODQ�PRUD�

ELWL�L]�HOHPHQWRY��NL�XVWUH]DMR�SUHGYLGHQL�REUHPHQLWYL��]D�SRG�GHORYQHJD�RGUD�NRW�GRORþD�VWDQGDUG�
SIST HD 1000. 
V primeru, ko se za delovni pod uporablja deske, morajo biti te debeline vsaj 4,8 cm (plohi) in 
širine najmanj 20 cm, podprte pa na razdalji manj kot 250 cm. Biti morajo iz zdravega in 
nepoškodovanega lesa� LQ� RþLãþHQH� åHEOMHY� LQ� GUXJLK� RYLU�� 3ORKL� VH� PRUDMR� SULOHJDWL� GUXJ� RE�
GUXJHJD� LQ�ELWL�SRORåHQL�YRGRUDYQR�QD� WUGQH�QRVLOFH��ýH�SORKL�QLVR�SRORåHQL�Y� LVWL� UDYQLQL� WHPYHþ�
GUXJ� QD� GUXJHJD�� MH� SRWUHEQR� QD� VWLNX� SULWUGLWL� WULNRWQR� OHWYLFR�� NL� RPRJRþD� SUHYR]� ]� YR]LþNL� LQ�
SUHSUHþL� VSRWLNDQMH�� 3ORKL� QH� VPHMR� VHJDWL�PDQM� NRW� ��� FP� LQ� QH� YHþ� NRW� ��� FP� SUHNR� NRQþQH�
SRGSRUH�LQ�PRUDMR�ELWL�]DYDURYDQL�SUHG�SUHPLNRP��8SRUDED�RSDåQLK�SORãþ�]D�L]GHODYR�GHORYQHJD�
poda ni dovoljena. 

  
10.2. Širina delovnega poda mora biti prilagojena naravi dela, ki se na njem opravlja, vendar ne manjša 

NRW� ��� FP�� þH� VH� RSUDYOMD� GHOR� QD� SRGX� EUH]� ]ODJDQMD� DOL� SULSUDYOMDQMD� PDWHULDOD�� ýH� VH� QD�
GHORYQHP� SRGX� RGODJD�� SULSUDYOMD� PDWHULDO� DOL� SRVWDYOMDMR� SRPRåQL� HOHPHQWL�� PRUD� ELWL� QMHJRYD�
ãLULQD�WDNãQD��GD�RPRJRþD�GHODYFX�QDMPDQM����FP�SURVWHJD�SURVWRUD�]D�JLEDQMH� 

  
10.3. ýH�MH�GHORYQL�SRG�RE�VWHQL�REMHNWD�Y�YLãLQL�YHþ�NRW�����FP�RG�WDO�DOL�SRGD�SURVWRUD��MH�ODKNR�QMHJRY�

URE�RGGDOMHQ�RG�VWHQH�QDMYHþ����FP��ýH�MH�RGGDOMHQRVW�YHþMD�DOL�VR�Y�VWHQL�REMHNWD�YHþMH�RGSUWLQH��
mora biti za varnost delavcev poskrbljeno skladno z ukrepi iz 7.1.�WRþNH�DOL�GUXJDþH� 

  
10.4. (OHPHQWL� SRGD� QD� RGUX� �GHVNH�� SORþHYLQDVWH�SORãþH� LQ� GUXJR��PRUDMR� ELWL� SUHG�XSRUDER�SD]OMLYR�

pregledani. Poškodovanih oziroma obrabljenih elementov ni dovoljeno vgrajevati. 
  
10.5. 3UL� SUHQDãDQMX�� SUHYDåDQMX� LQ� ]ODJDQMX� JUDGEHQHJD�PDWHULDOD� LQ� WHåMLK� JUDGEHQLK� HOHPHQWRY� QD�

GHORYQLK�SRGLK�MH�SRWUHEQR�UDYQDWL�SD]OMLYR��0DWHULDO�PRUD�ELWL�QD�GHORYQHP�SRGX�SUDYLOQR�]ORåHQ�LQ�
razporejen tako, da ne presega predvidene obremenitve poda. Delovni pod mora biti redno 
SUHJOHGRYDQ�LQ�Y]GUåHYDQ��RGSDGQL�PDWHULDO�SD�VSURWL�RGVWUDQMHQ� 

  
11. Odri 
  
11.1. Odri – splošno 

 
 2GUL�VR�SRPRåQH�NRQVWUXNFLMH�QDPHQMHQH�]D�RSUDYOMDQMH�JUDGEHQLK�GHO�QD�YLãLQL�� 
  
11.1.1. 2GUL�PRUDMR�ELWL�L]GHODQL�LQ�SRVWDYOMHQL�SR�QDþUWLK��NL�YVHEXMHMR� 

velikosti odra in vseh njegovih sestavnih elementov, 
sredstva za medsebojno spajanje sestavnih elementov, 
QDþLQ�SULWUGLWYH�RGUD�QD�REMHNW�R]LURPD�WOD� 
QDMYHþMR�GRYROMHQR�REUHmenitev, 
vrste materiala in njegovo kvaliteto, 
VWDWLþQL�L]UDþXQ�QRVLOQLK�HOHPHQWRY�WHU 
QDYRGLOR�]D�PRQWDåR�LQ�GHPRQWDåR� 
2E�QDþUWRYDQMX�RGUD�MH�SRWUHEQR�XSRãWHYDWL�]DKWHYH�VWDQGDUGD�6,67�+'������ 

  
11.1.2. Za tipske odre z izjavo o skladnosti odra z zahtevami standarda SIST HD 1000 je potrebna 

ustrezna dokumentacija po zahtevah standarda, iz katere je razvidna postavitev elementov, 
VLGUDQMH�DOL�SRGSLUDQMH�SURWL�SUHYUQLWYL��GRYROMHQD�REUHPHQLWHY�WHU�QDþLQ�PRQWDåH�LQ�GHPRQWDåH� 

  
11.1.3. Dokumentacija odroY�PRUD�ELWL�QD�UD]SRODJR�QD�JUDGELãþX�LQ�MR�MH�SRWUHEQR�KUDQLWL�GRNOHU�QL�RGHU�

demontiran. 
  
11.1.4. Odre smejo postavljati, predelovati, dopolnjevati in demontirati samo strokovno izurjeni delavci, ki 

so zdravstveno sposobni za delo na višini in pod neposrednim nadzorstvom vodje posameznih del 
(odgovorna oseba). 
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11.1.5. ýH�VR�SRVWDYOMDQMX�RGUD�QDSRWL�QHL]ROLUDQL�HOHNWULþQL�YRGL�DOL�GUXJH�RYLUH��RGUD�QL�GRYROMHQR�SULþHWL�
SRVWDYOMDWL�GRNOHU�QL�L]NOMXþHQD�QHYDUQRVW�HOHNWULþQHJD�WRND�LQ�RGVWUDQMHQH�GUXJH�Rvire. 

  
11.1.7. 'HORYQL� SRG� RGUD� PRUD� ELWL� L]GHODQ� VNODGQR� ]� ]DKWHYDPL� L]� WRþNH� ��� 3RG� RGUD� QH� VPH� ELWL�

RGPDNQMHQ�RG�VWHQH�REMHNWD�YHþ�NRW����FP�UD]HQ�NDGDU�MH�WDNR�QXMQR�]DUDGL�WHKQRORJLMH�GHOD�LQ�MH�
]DJRWRYOMHQD� YDUQRVW� GHODYFHY� SURWL� SDGFX� Y� JORELQR�PHG� REMHNWRP� LQ� RGURP� QD� GUXJ� QDþLQ� �]�
YDUQRVWQR� RJUDMR�� ]� QDMYHþ� ��PHWUH� QLåMH� QDPHãþHQLP� ORYLOnim odrom zapolnjenim do stene, s 
SULYH]RYDQMHP�GHODYFHY�DOL�GUXJDþH���(OHPHQWL�SRGD�PRUDMR�SRSROQRPD�L]SROQMHYDWL�SURVWRU�PHG�
nosilnimi stebri odra.  

  
11.1.8. 9DUQRVWQH�RJUDMH�QD�RGULK�PRUDMR�ELWL�L]GHODQH�VNODGQR�]�]DKWHYDPL�L]�WRþNH����� 
  
11.1.8. 1D�YVDNR�QDGVWURSMH�RGUD�PRUD�YRGLWL�]DQHVOMLY�GRVWRS�R]LURPD�VHVWRS��ýH�VH�]D�GRVWRSH�QD�RGUX�

uporabljajo lestve, morajo biti na zgornjem koncu pritrjene. 
  
11.1.9. 9LãLQH�GHORYQHJD�PHVWD�QD�RGUX�RåMHP�RG�����FP�QL�GRYROMHQR�SRYLãHYDWL�V�SRVWDYOMDQMHP�RGrov 

QD�NR]DK�DOL�OHVWHY�DOL�GUXJLK�SRPRåQLK�NRQVWUXNFLM�QD�GHORYQL�SRG�RGUD� 
  
11.1.10. V primeru, ko je oder postavljen ob komunikaciji ali sosednjem objektu mora biti izvedeno 

]DYDURYDQMH� Y� VNODGX� V� WRþNR� ����� KROLNRU� VH� L]YHGH� ]DYDURYDQMH� RGUD� ]� YDURYDOQR� PUHåR�
QDPHãþHQR�QD�RGHU��XSRUDEOMHQL�PDWHULDO�]DYHVH�QH�VPH�SRY]URþDWL�QHYDUQRVWL�]D�SUHYUQLWHY�DOL�
porušitev odra in je lahko samo samougasljivega materiala. Neprepustne ponjave se lahko 
XSRUDEOMD�]D�]DãþLWR�odra samo kadar je to nujno zaradi narave dela (odstranjevanje azbestnega 
materiala������ VWDELOQRVW� WDNHJD�RGUD� �LQ�SRQMDYH��SD�PRUD�ELWL� UDþXQVNR�GRND]DQD��7XGL�SRQMDYH�
morajo biti iz samougasljivega materiala. 

  
11.1.11. %UH]KLEQRVW�RGUD�PRUD�SUHYHUMDWL�V�VWUDQL�GHORGDMDOFD�GRORþHQD�RGJRYRUQD�RVHED�QDMPDQM�HQNUDW�

PHVHþQR�� ]ODVWL� SD� WXGL� SR� YUHPHQVNLK� QH]JRGDK�� SUHGHODYDK�� SRãNRGEDK� LQ� SRGREQR��Kolikor 
RGHU� XSRUDEOMDMR� GHODYFL� UD]OLþQLK� GHORGDMDOFHY� PRUD� XVWUH]QRVW� LQ� SUegled odra zagotavljati 
koordinator za varnost v fazi izvajanja del ali od njega pooEODãþHQD�RVHED�XVWUH]QH�VWURNH� 

  
11.2. Odri na kozah 
  
11.2.1. Izvajanje del je dovoljeno tudi z odrov na kozah višine do 2 m. Na kozah mora biti nDPHãþHQ�

GHORYQL�SRG�ãLULQH�YVDM����FP�L]GHODQ�Y�VNODGX�]�]DKWHYDPL�L]�WRþNH�����1D�WHK�RGULK�QL�SRWUHEQR�
namestiti varnostne ograje niti zagotoviti dokumentacije odrov, razen navodil za izdelavo. Pred 
uporabo odra na kozah pa mora ustreznost izvedbe odra pregledati vodja posameznih del ali 
druga odgovorna oseba delodajalca. 

  
11.2.2. Koze, na katere je postDYOMHQ� GHORYQL� SRG�� PRUDMR� ELWL� L]GHODQH� WDNR�� GD� Y]GUåLMR� SUHGYLGHQH�

SRNRQþQH� LQ� YRGRUDYQH� REUHPHQLWYH�� 1RJ� SUL� NR]DK� QL� GRYROMHQR� SRGDOMãHYDWL�� QLWL� QL� GRYROMHQR�
SRYHþHYDWL� YLãLQH� NR]� V� SRGODJDQMHP� JUDGEHQHJD� PDWHULDOD�� 5D]PLN� PHG� NR]DPL� QH� VPH�
presegati 200 cm. 

  
11.2.3. Koze smejo biti postavljene le na trdno in vodoravno podlago. Nepravilno izdelanih ali 

poškodovanih koz ni dovoljeno uporabljati. 
Odrov na kozah ni dovoljeno postavljati na delovni pod drugih odrov. 

  
11.2.4. Na delovni pod odra na kR]DK�QL�GRYROMHQR�SRVWDYOMDWL�GYLJDOQH�QDSUDYH�DOL�GUXJH�WHåNH�QDSUDYH��

þH�QL�V�VWDWLþQLP�L]UDþXQRP�LQ�SURMHNWRP�GUXJDþH�GRND]DQR� 
  
11.3. Kovinski odri 
  
11.3.1. Cevi kovinskih odrov morajo po oblikah, velikostih in kvaliteti materiala ustrezati zahtevam 

standarda SIST EN 1039, vezni in podporni elementi pa standardu SIST EN 74. 
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11.3.2. Za sestavljanje kovinskih odrov je dovoljeno uporabljati le ravne in nepoškodovane jeklene cevi, 
palice in druge elemente. 

  
11.3.3. Sestavni deli kovinskih odrov (jeklene palice, cevi, vezni elementi in drugo) morajo biti med seboj 

trdno povezani v stabilno in enotno konstrukcijsko celoto. 
  
11.3.4. PokoQþQH�QRVLOQH�SDOLFH�NRYLQVNHJD�RGUD�PRUDMR�ELWL�SRVWDYOMHQH�Y�YHUWLNDOR�QD�SRVHEQH�HOHPHQWH�

(opore, cokle), le-WH�SD�QD�UDYQR�SRGODJR��JUHGLFH��EHWRQVNH�SORãþH�LQ�GUXJR�� 
  
11.3.5. Pri sestavljanju spojk z vijaki je potrebno vijake privijati z momentnimi� NOMXþL� SR� QDYRGLOX�

proizvajalca. 
  
11.3.6. 6DPRVWRMHþL� NRYLQVNL� RGUL� LQ� NRYLQVNL� RGUL�� NL� VR� YLãML od objekta v gradnji ali kakšnega drugega 

REMHNWD�Y�VYRML�QHSRVUHGQL�EOLåLQL��PRUDMR�ELWL�R]HPOMHQL�SR�YHOMDYQLK�SUHGSLVLK� 
  
11.4. Odri na lesenih drogovih 
  
11.4.1. 2GUL�QD�OHVHQLK�GURJRYLK�VR�GRYROMHQL�OH�]D�L]YDMDQMH�ODåMLK�GHO�QD�YLãLQL�GR����PHWURY�PHUMHQR�RG�

tal. 
  
11.4.2. Premer okroglega lesnega droga na tanjšem delu ne sme biti manjši od 8 cm. Podlaga drogov 

PRUD�RQHPRJRþDWL�YRGRUDYQR�LQ�SRNRQþQR�SUHPLNDQMH�OH-teh. Podaljševanje drogov ni dovoljeno. 
Pri sestavi dveh odrov na vogalu gradbenega objekta mora biti vogalni drog na zunanji strani odra 
dvojen in po potrebi vkopan v zemljo. Vsi vertikalni drogovi morajo biti med seboj povezani tudi z 
diagonalnimi vezmi. 

  
11.4.3. 5D]GDOMD�PHG�YHUWLNDOQLPL�GURJRYL�RGUD�QH�VPH�ELWL� YHþMD�NRW�����FP� LQ�PRUD�XVWUH]DWL�YHOLNRVWL�

GURJRY� LQ� SUHGYLGHQL� REUHPHQLWYL� RGUD�� 9]GROåQH� JUHGH� PRUDMR� ELWL� SRORåHQH� YRGRUDYQR� RE�
GURJRYLK� LQ�QDQMH�GREUR�SULWUMHQH��6SRMQD�PHVWD�SRGDOMãNRY� LQ�]YH]H�Y]GROåQLK�JUHG�VR� ODKNR� OH�
QDG� GURJRYL� DOL� QD� QRVLOFLK�� NL� VR� SRORåHQL� þH]� GURJRYH��3UHþQL� QRVLOFL� RGURY�PRUDMR� LPHWL� HQDN�
SUHUH]� LQ� ELWL� SRORåHQL� QD� Y]GROåQH� QRVLOFH� Y� HQDNLK� UD]GDOMDK�� 1DPHVWR� SUHþQLK� QRVLOFHY� QL�
dovoljeno uporabljati desk. 

  
11.5. Lovilni odri 
  
11.5.1. Lovilni odri se lahko uporabljajo za varovanje delavcev pred padci v globino samo, kadar na 

GHORYQLK�PHVWLK�QL�PRåQR�]DJRWRYL�SRVWDYLWYH�YDUQRVWQH�RJUDMH��1DPHãþHQL�PRUDMR�ELWL�þLP�EOLåH�
mestu dela ozLURPD�SUHYLVQHPX�UREX��YHQGDU�QH�QLåH�NRW���PHWUH�� 

  
11.5.2. Širina lovilnega odra je odvisna od vertikalne razdalje med previsnim robom in odrom in mora 

znašati za razdalje do 200 cm najmanj 130 cm, za razdalje do 300 cm pa najmanj 150 cm. 
6SRGQML�]DãþLWQL�URE�Y�varnostni ograji lovilnega odra mora biti poln in visok vsaj 50 cm. 

  
11.6. Konzolni odri 
  
11.6.1. .RQ]ROQH�RGUH� MH�GRYROMHQR�SRVWDYOMDWL� OH�]D� ODåMD�JUDGEHQD�GHOD��þH� MH�GDQD�PRåQRVW�]DQHVOMLYH�

SULWUGLWYH�RGUD�QD�REMHNW�DOL�QMHJRYR�NRQVWUXNFLMR�LQ�þH�MH�WR�]�ULVEDPL�LQ�UDþXQL�GRND]DQR�� 
  
11.6.2. Maksimalni previs konzolnega odra, ki se uporablja kot delovni oder, je lahko 150 cm. Konzolni 

RGUL�V�SUHYLVRP�GR���P�VH�ODKNR�XSRUDEOMDMR�VDPR�NRW�]DãþLWQH�NRQVWUXNFLMH�]D�ORYOMHQMH�PDWHULDOD�
nad vhodi in prehodi v objekt. 

  
11.6.3. 6LGUDQMH�NRQ]ROQHJD�RGUD�MH�GRYROMHQR�VDPR�Y�QRVLOQH�DUPLUDQREHWRQVNH�HOHPHQWH��SORãþR��VWHQR��

steber). Za sidranje se lahko uporablja samo standardizirane jeklene sidrne elemente. Samo v 
izrednih primerih je dovoljeno tudi sidranje z dvojnimi zankami iz jeklenih armaturnih palic prereza 
vsaj osem milimetrov. 
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11.6.4. Uporaba desk (plohov) za nosilce konzolnega odra ni dovoljena. 
  
11.7. 3UHPLþQL�RGUL 
  
11.7.1. 3UHPLþQL��SUHYR]QL��RGUL�VH�ODKNR�XSRUDEOMDMR�VDPR�QD�QRVLOQL�LQ�YRGRUDYQL�SRGODJL�EUH]�QHUDYQLQ��

,]GHODQL� PRUDMR� ELWL� Y� VNODGX� ]� ]DKWHYDPL� VWDQGDUGD� 6,67� +'� ������ 1DYRGLOD� ]D� PRQWDåR� LQ�
uporabo odrov morajo biti izdelana po zahtevah standarda SIST EN 1298 in morajo biti na 
UD]SRODJR�QD�JUDGELãþX�YHV�þDV�XSRUDEH�Rdrov. 
2GHU� PRUD� ELWL� VHVWDYOMHQ� LQ� XSRUDEOMHQ� Y� FHORWL� Y� VNODGX� ]� QDYRGLOL� WDNR�� GD� MH� RQHPRJRþHn 
QH]DåHOHQ�SUHmik, porušitev ali prevrnitev.  

  
11.7.2. 1D� SUHPLþQL� RGHU� VH� VPHMR� GHODYFL� SRY]SHWL� LQ� L]YDMDWL� GHOR� VDPR�� NR� MH� RGHU� ]DYDURYDQ� SUHG�

SUHPLNRP��ýH�VH�]D�Y]SHQMDQMH�XSRUDEOMD�OHVWYH�YJUDMHQH�Y�VWUDQLFR�RGUD��VH�ODKNR�GHODYFL�SR�QMLK�
Y]SHQMDMR�VDPR�SR�QRWUDQML�VWUDQL�RGUD��8SRUDED�SUHPLþQLK�QDVORQVkih lestev za dostop na oder je 
prepovedana.  

  
11.7.3. Med premikanjem na odru ne sme biti ljudi, niti materiala ali delovne opreme. 
  
11.8. =DãþLWQL�QDGVWUHãNL 
  
11.8.1. Vhodi, prehodi in poti okrog objekta v gradnji morajo biti zavarovani pred materialom, ki bi lahko 

SDGHO�]�YLãLQH�]�]DãþLWQLPL�QDGVWUHãNL��,]GHODQL�PRUDMR�ELWL�WDNR��GD�ODKNR�Y]GUåLMR�SDGDMRþL�PDWHULDO�
LQ�SUHSUHþLMR��GD�VH�QDOHWHOL�PDWHULDO�QH�RGELMH�LQ�UD]WUHVH�SR�RNROLFL� 

  
11.8.2. =DãþLWQL�QDGVWUHãNL�QD�JUDGELãþX�QH�VPHMR�ELWL�QDPHãþHQL�PDQM�NRW�����FP�LQ�QH�YHþ�NRW�����FP�

RG� WDO�� 1DPHãþHQL� PRUDMR� ELWL� SR� REPRþMX�� NRW� MH� RSUHGHOMHQR� Y� WRþNL� ����� /HVHQD� ]DãþLWQD�
konstrukcija (streha) nadstreška, ki ni tipsko izdelana, mora biti sestavljena iz dveh med seboj 
SUDYRNRWQLK�VORMHY�GHVN��RE�URERYLK�SD�PRUD�LPHWL�SROQR�YHUWLNDOQR�]DãþLWR�YLãLQH�YVDM����FP� 

  
11.8.3. 1D�]DãþLWQL�RGHU�Qaleteli material je potrebno sproti odstranjevati. 
  
11.9. 1RVLOQL�RGUL�LQ�RSDåL 
  
11.9.1. Nosilni odri so odri za izvajanje betonskih, armiranobetonskih in podobnih masivnih konstrukcij 

�RGUL� ]D� QRãHQMH� RSDåHY��� 3RGSRUQLNL� QRVLOQLK� RGURY� PRUDMR� ELWL� Novinski. Kvaliteta materiala, 
uporabljenega za izdelavo nosilnih odrov, mora ustrezati standardoP�LQ�GRORþLORP�WHJD�SUHGSLVD��
7HOHVNRSVNL� SRGSRUQLNL� V� SULODJRGOMLYR� GROåLQR� LQ� YDURYDOQLPL� HOHPHQWL� ]D� ILNVLUDQMH� QDVWDYOMHQH�
GROåLQH�HOHPHQWD�PRUDMR�ELWL�L]GHODQL�NRW�GRORþD�VWDQGDUG�6,67�(1������ 

  
11.9.2. 1H�JOHGH�QD�GRORþLOR� L]�SUHGKRGQH� WRþNH�VH� ODKNR�XSRUDEOMDMR�VDPR� L]MHPRPD�]D�SRGSLUDQMH�GR�

višine 3 m tudi leseni podporniki. Biti morajo iz enega kosa zdravega lesa, najmanjši prerez pa 
YVDM� �� FP� [� �� FP�� 3UHG� XSRUDER� PRUDMR� ELWL� SUHJOHGDQL�� 1D� REHK� NRQFLK� PRUDMR� ELWL� þYUVWR�
povezani tako, da je preSUHþHQR�QH]DåHOHQR�SUHPLNDQMH��3RGSRUQLNH�VH�ODKNR�SRGODJD�QDMYHþ�GR�
višine 10 cm samo z lesenimi ali jeklenimi elementi. 

  
11.9.3. 3UHG�SULþHWNRP�SRVWDYOMDQMD nosilnih odrov mora biti preverjena nosilnost tal. 
  
11.9.4. 3RVWDYOMHQH�RGUH�PRUD�SUHG�SULþHWNRP�XSRUDEH�SUHJOHGDWL�RVHED��NL� L]YDMD�VWURNRYQR�QDG]RUVWYR�

nad gradnjo, med obremenitvijo in izvajanjem del pa jih mora pregledovati s strani delodajalca 
GRORþHQL�YRGMD�SRVDPH]QLK�GHO� 

  
11.9.5. Brez pisnega naloga osebe, ki izvaja strokovno nadzorstvo nad gradnjo, ni dovoljeno odstranjevati 

RSDåD�LQ�GHPRQWLUDWL�QRVLOQHJD�RGUD� 
'HPRQWDåR� QRVLOQHJD� RGUD� MH� L]YDMDWL� SR� QDYRGLOLK� SURL]YDMDOFD�� 3UL� GHPRQWDåL� OHVenih nosilnih 
SRGSRUQLNRY�RSDåD�SD�MH�SRWUHEQR�SRVWDYLWL�YDURYDOQH�SRGSRUQLNH�]D�]DYDURYDQMH�SUHG�PRUHELWQLP�
SRUXãLWYLMR�NRW�MH�GRORþHQR�Y�SURMHNWX�RGUD� 
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11.10. 9LVHþL�RGUL 
  
 9LVHþL� RGUL� VH� ODKNR� XSRUDEOMDMR� Y� VNODGX� V� SUHGSLVL� LQ� QDYRGLOL� SURL]YDMDOFD, kolikor so izdelani, 

sestavljeni, preizkušeni in pregledovani po zahtevah standarda SIST EN 1808. Delavci morajo biti 
SUL�GHOX�QD�YLVHþLK�RGULK�SULYH]DQL�QD�RGHU�]�RVHEQR�YDURYDOQR�RSUHPR�SURWL�SDGFX�Y�JORELQR�� 

  
12. Dodatne zahteve za izvajanje zemeljskih del in del v izkopih 
  
12.1. 3UHG� SULþHWNRP� L]YDMDQMD� ]HPHOMVNLK� GHO� MH� SRWUHEQR� L]YHVWL� ]DNROLþER� REVWRMHþLK� LQVWDODFLM� LQ�

QDSUDY� WHU� SR� PRåQRVWL� L]NOMXþLWL� QHYDUQRVWL�� NL� L]KDMDMR� L]� QMLK� �V� SUHVWDYLWYLMR� DOL� ]DþDVQR�
L]NOMXþLWYLMR� HOHNWULþQHJD napajanja, zaprtjem in izpraznitvijo cevovodov in rezervoarjev ali 
podobno). 

  
12.2. V primeru izkopavanja nD�REPRþMX��NMHU�VH�QDKDMDMR�SOLQVNH��HOHNWULþQH��YRGRYRGQH��NDQDOL]DFLMVNH�

ali druge napeljave, naprave ali objekti, je potrebno dela opravljati po navodilih in pod 
QDG]RUVWYRP� VWURNRYQH� RVHEH�� NL� MR� VSRUD]XPQR� GRORþLWD� ODVWQLN� QDSUDYH� DOL� ]� QMHJRYH� VWUDQL�
SRREODãþHQL�Y]GUåHYDOHF�LQ�L]YDMDOHF�GHO��'RJRYRU�MH�WUHED�]DSLVDWL�Y�NQMLJR�XNUHSRY�]D�YDUQR�GHOR� 
ýH�PHG� L]NRSDYDQMHP�GHODYFL�QHSULþDNRYDQR�QDOHWLMR�QD�]JRUDM�RPHQMHQH�QDSUDYH��PRUDMR�GHOD�
XVWDYLWL�]D�WROLNR�þDVD��GRNOHU�QL�]DJRWRYOMHQR�QDG]RUVWYR�L]�SUYHJD�RGVWDYND�WH�WRþNH� 
3UL� L]NRSDYDQMX� DOL� þLãþHQMX� ]� ]HPOMR� ]DVXWLK� MDP�� YRGQMDNRY�� NDQDORY� LQ� SRGREQR�� MH� SRWUHEQR�
predhodno ugotoviti morebitno prisotnost ogljikovega monoksida in drugih škodljivih, vnetljivih ali 
eksplozivnih plinov. 

  
12.3. ,]NRS� Y� JORELQR� YHþ� NRW� ���� FP� MH� SRWUHEQR� REYH]QR� YUãLWL� RE� L]YDMDQMX� YDUQRVWQLK� XNUHSRY�� NL�

SUHSUHþXMHMR�]UXãLWHY�]HPHOMVNLK�SODVWL�]�ERþQLK�VWUDQL� LQ usip izkopanega materiala (z zagatnimi 
VWHQDPL��UD]SLUDQMHP�DOL�XUHGLWYLMR�EUHåLQ�SRG�NRWRP�QRtranjega trenja zemljine). Ob zgornjem robu 
izkopa je obvezno zagotoviti vsaj 100 cm širokega prostega pasu (prostora), na katerem ni 
dovoljeno odlaganje materiala ali ga uporabljati za transportne poti. Izkop kakor tudi razpiranje 
EUHåLQ� MH� SRWUHEQR� L]YDMDWL� VWURNRYQR�� SR� XVWUH]QLK� QRUPDWLYLK� LQ� VWDWLþQLK� L]UDþXQLK� SRG�
QHSRVUHGQLP�YRGVWYRP�YRGMH�SRVDPH]QLK�GHO��2E�WHP�MH�XSRãWHYDWL� WXGL�PRåQRVW�YGRUD�YRGH�LQ�
SRYHþDQHJD�WODND�Y�L]NRSDQLK�VWHQDK�DOL�]DJDWDK��2E�SRYUãLQDK�SR�NDWHULK�VH�RGYLMD�SURPHW��PRUD�
bitL�]DYDURYDQMH�LQ�VWDELOQRVW�EUHåLQ�SUHGKRGQR�GRND]DQD�]�XSRãWHYDQMHP�SULþDNRYDQH�REWHåEH� 

  
12.4. Gradbene jame in izkopi, ki so globlji od 2 metrov in imajo bUHåLQH�XUHMHQH�SRG�NRWRP�YHþMLP�RG�

45° (bolj strmo), morajo imeti najmanj 100 cm od zgornjega roba postavljeno varnostno ograjo 
�L]GHODQR� NRW� GRORþD� WRþND� ����� DOL� XUHMHQR� ]DYDURYDQMH� QHYDUQHJD� REPRþMD� L]NRSD� Y� VNODGX� V�
WRþNR 7.2. 

  
12.4. Odkopavanje zemlje mora potekati od zgoraj navzdol. Podkopavanje ni dovoljeno. 

Pri strojnem kopDQMX� QL� GRYROMHQR� ]DGUåHYDQMH� Y� GHORYQHP� REPRþMX� VWURMD�� 5RþQD� GHOD� VPHMR�
delavci opravljati le, ko stroj miruje. 

  
12.5. Jarke in druge izkope�MH�SRWUHEQR�NRSDWL�Y�]DGRVWQL�ãLULQL��NL�RPRJRþD�QHRYLUDQR�GHOR�GHODYFHY�Y�

QMLK�WDNR��GD�RVWDMD�SR�UD]SLUDQMX�LQ�SRVWDYLWYL�FHYRYRGD�DOL�GUXJH�QDSUDYH��RSDåD��]LGX...) v izkopu 
najmanj 60 cm prostora za gibanje delavcev.  

  
12.6. Pri strojnem kopanju izkopa je potrebno paziti na stabilnost stroja. Izkopano zemljo je potrebno 

odlagati tako, da ni RJURåHQD�VWDELOQRVW�ERþQLK�VWUDQL� L]NRSD��5RERYL� L]NRSD� �LQ�����FP�SDV�RE�
QMLK�� VH� VPHMR�REUHPHQMHYDWL� V� VWURML� DOL� GUXJLPL� WHåNLPL�QDSUDYDPL� OH�� þH� MH� ]�XVWUH]Qimi ukrepi 
zagotovljeno, da se zaradi dodatnih obremenitev le-ti ne morejo zrušiti. 

  
12.7. 2SDå�]D�UD]SLUDQMH�ERþQLK�VWUDQL�L]NRSD�PRUD�VHJDWL�QDMPDQM����FP�QDG�QLYR�WHUHQD��=D�UD]SLUDQMH�

ERþQLK� VWUDQL� L]NRSRY� MH� SRWUHEQR� XSRUDEOMDWL� OHV� R]LURPD� GUXJ� PDWHULDO� WHU� RSUHPR� XVWUH]QH�
trdnosti in velikosti. Sredstva za spajanje in utrjevanje delov podpornikov (klini, okovje, vijaki, 
åHEOML�� åLFD� LQ� SRGREQR�� PRUDMR� XVWUH]DWL� VWDQGDUGRP�� 3UD]HQ� SURVWRU� PHG� RSDåHP� LQ� ERþQR�
stranjo izkopa je potrebno zapolniti in XWUGLWL��2SDå�VH�PRUD�SR�FHORWQL�GROåLQL�L]NRSD�SULOHJDWL�GQX�
izkopa. 2GVWUDQLWHY� RSDåHY� RE� ]DVLSDQMX� L]NRSD� MH� SRWUHEQR� RSUDYLWL� SR� QDYRGLOX� LQ� SRG�
QDG]RUVWYRP� YRGMH� SRVDPH]QLK� GHO��ýH� EL� RGVWUDQMHYDQMH� RSDåD� ODKNR� SRY]URþLOR� QHYDUQRVW� ]D�
delavce, je potrHEQR�RSDå�SXVWLWL�Y�L]NRSX�� 
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12.8. =D� VHVWRSDQMH� GHODYFHY� Y� L]NRS� DOL� YUDþDQMH� L]� L]NRSD� JOREOjega od 100 cm, morajo biti 
]DJRWRYOMHQH� OHVWYH�XVWUH]QH�GROåLQH�� WDNR�GD�VHJD�GUåDOR� ]D� URNH�QDMPDQM�����FP�QDG� URERYH�
izkopa. 
Lestve iz prvega odstavka te tRþNH�ODKNR�QDGRPHVWLMR�WXGL�XVWUH]QH�VWRSQLFH�DOL�UDPSH��þH�MH�QD�WD�
QDþLQ�SRVNUEOMHQR�]D�YDUQR�JLEDQMH�GHODYFHY�WXGL�PHG�SDGDYLQDPL� 
3UHG�]DþHWNRP�GHO�SUL�L]NRSX�]HPOMH�LQ�YVHOHM�SR�QHXJRGQLK�YUHPHQVNLK�SRMDYLK��PUD]X�DOL�WRSLWYL�
snega in ledu, mora vodja posameznih del (zemeljskih del) opraviti pregled izkopa in po potrebi 
ustrezno ukrepati (za zavarRYDQMH�SUHG�]UXãNL�ERþQLK�VWUDQL�L]NRSD...).  

  
12.9. 3RWL�LQ�UDPSH�]D�RGYDåDQMH�PDWHULDOD�L]�L]NRSD�PRUDMR�XVWUH]DWL�WUGQRVWL�WHUHQD�LQ�NDUDNWHULVWLNDP�

transportnih vozil. Njihov nagib ne sme presegati 40 %. 
1DNODGDQMH�PDWHULDOD�]�QDNODGDOQLNRP�DOL�GUXJLP�PHKDQLþQLP�VUHGVWYRP�QD�WRYRUQR�YR]LOR�SUHNR�
QMHJRYH�NDELQH�QL�GRYROMHQR��þH�NDELQD�QL�]DYDURYDQD�SUHG�PHKDQVNLPL�SRãNRGEDPL� 

  
12.10. 0DWHULDOD��SRWUHEQHJD�]D�JUDGQMR�LQ�PRQWDåQD�GHOD�Y�L]NRSLK��WHPHOML��NDQDOL��LQãWDODFLMVNL�YRGL��URYL�

in pod.), ni dovoljeno odlagati na robove izkopa ali na kraje, kjer bi se lahko zrušil oziroma 
predstavljal nevarnost za delavce v izkopu. 
=D�VSXãþDQMH�PDWHULDOD�Y� L]NRSH� MH�SRWUHEQR�XSRUDEOMDWL�QDSUDYH��åOHERYH�� OLMDNH��DOL� WUDQVSRUWQD�
VUHGVWYD�� NL� VR�SULPHUQD� YUVWL�� REOLNL� LQ� WHåL�PDWHULDOD��6SXãþDQMH� WHåMLK� JUDGEHQLK�HOHPHQWRY� VH�
lahko opravlja samo z ustrezno delovno opremo in z delavci, ki so vajeni takega dela, pod 
nadzorstvom vodje posameznih del (instalaterskih, tesarskih...).  

  
13. Dodatne zahteve za izvajanje masivnih konstrukcij  
  

13.1. =� EHWRQLUDQMHP�� ]LGDQMHP�RERNRY� LQ� GUXJLPL� GHOL� QD� QRVLOQHP�RGUX� MH� GRYROMHQR� ]DþHWL� ãHOH�� NR�
oseba, ki izvaja strokovno nadzorstvo nad gradnjo preveri, da je nosilni oder izdelan po projektu, 
zavarovan z varnostno ograjo in so opravljena vsa potrebna predhodna dela, ter to zapiše v knjigo 
ukrepov za varno delo. Dela se lahko izvaja samo pod neposrednim vodstvom vodje posameznih 
del.  

  

13.2. 3UHG�]DþHWNRP�GHO�QD�RGUX�MH�SRWUHEQR�YVH�RVWUH�YUKRYH�LQ�URERYH�VUHGVWHY��NL�Vpajajo posamezne 
GHOH��åHEOML��VSRQH��åLFH�LQ�GUXJR���SD�ãWUOLMR�L]�RSDåD�LQ�GUXJLK�GHORY�OHVHQH�NRQVWUXNFLMH�QRVLOQHJD�
odra, zakriviti ali pokriti. 

  
13.3. %HWRQVND�GHOD� YHþMega obsega na višinah in v globinah (visoke stavbe, hidrocentrale, jezovi, in 

drugo) se lahko izvaja samo po predhodno izdelanem programu, s strokovno usposobljenimi in 
zdravstveno sposobnimi delavci, ki so seznanjeni z nevarnostmi pri teh delih. 

  
13.4. 2E�EHWRQLUDQMX�V�SRPRþMR�þUSDONH�PRUDWD�WUDQVSRUWQR�FHY�]D�EHWRQ�QD�PHVWX�L]OLYD�EHWRQD�GUåDWL 

dva delavca.  
  
13.5. 1DVLOQR�VQHPDQMH�RSDåD�]�GYLJDOQLPL�DOL�GUXJLPL�QDSUDYDPL�QL�GRYROMHQR��3UL�GUVQHP�SUHPLNDQMX�LQ�

VQHPDQMX�RSDåD�]�YLWOL��DOL�URþQR��QL�GRYROMHQR�VWDWL�QD�QDSUDYL��NL�SULMHPD�RSDå��VDQL�LQ�SRGREQR�� 
  
13.6. Betoniranje in obdelavo betona z napravami z visokim pritiskom lahko izvajajo samo strokovno 

XVSRVREOMHQL� GHODYFL�� 3RGURþMH�� NMHU� VH� WDND� GHOD� L]YDMDMR�� MH� SRWUHEQR� QD� SULPHUQL� RGGDOMHQRVWL�
]DYDURYDWL� WHU� R]QDþLWL� ]� RSR]RULOQLP� WUDNRP�� ]QDNRP�SUHSRYHGL� GRstopa in znakom za splošno 
nevarnost. Delavci, ki opravljajo ta dela, morajo med delom uporabljati osebno varovalno opremo 
za varovanje obraza, dihal in celega telesa. 

  
14. 'RGDWQH�]DKWHYH�]D�PRQWDåQR�JUDGQMR 
  

14.1. 0RQWDåQD�JUDGQMD�MH�GRYROMHQD�VDPR�Y�VNODGX�V�SURJUDPRP�PRQWDåH��NL�PRUD�YVHERYDWL� 
– QDþUWH�PRQWDåQLK�HOHPHQWRY�V�SRGDWNL�R�QMLKRYL�WHåL��R]QDþEL��PHVWLK�SRGSLUDQMD�PHG�SUHYR]RP�
LQ�QD�VNODGLãþX�WHU�GHWDMOL�VLGULãþ�]D�SUHQos, 
– RSLV�SRWUHEQLK�GYLJDOQLK�LQ�QDþUW�SRPRåQLK�VUHGVWHY�]D�SUHQRV, 
– QDþUW�VNODGLãþHQMD�QD�JUDGELãþX, 
– RSLV�SRVWRSND�PRQWDåH��YUVWQL�UHG�L]GHODYH�LQ�WUDQVSRUWD�SRVDPH]QLK�PRQWDåQLK�GHORY��QDþLQ�LQ�
YUVWQL�UHG�GYLJDQMD��QDPHãþDQMD�LQ�XWUMHYDQMD�PRQWDåQLK�HOHPHQWRY..., 
–�YDUQRVWQH�XNUHSH�]D�YVD�GHOD��NL�WYRULMR�PRQWDåQR�JUDGQMR� 
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14.2. 6HVWDYOMDQMH� LQ� SULWUMHYDQMH� PRQWDåQLK� HOHPHQWRY� WHU� GUXJD� PRQWDåQD� GHOD� QD� REMHNWX� VPHMR�
opravljati le polnoletne osebe, ki so zdravstveno sposobne za delo na višini in usposobljene za 
YDUQR�PRQWDåR�RE�QHSRVUHGQHP�QDG]RUX�YRGMH�SRVDPH]QLK��PRQWDåQLK) del. 

  
14.3. 9VDN�PRQWDåQL� HOHPHQW� PRUD� ELWL� Y� VNODGX� V� SURJUDPRP�PRQWDåQH� JUDGQMH� QD� XVWUH]HQ� QDþLQ�

YLGQR� LQ�SULPHUQR�]D]QDPRYDQ��3ROHJ�WH�R]QDþEH�PRUDWD�ELWL�QD�HOHPHQWX�R]QDþHQD�WXGL�GDWXP�
L]GHODYH�LQ�WHåD�HOHPHQWD�Y�NLORJUDPLK��3ROHJ�GHORY�]D�YJUDGLWHY�LQ�SULWUGLWHY�HOHPHQWD�QD�REMHNWX�
PRUD�YVDN�HOHPHQW�LPHWL�WXGL�SRPRåQH�NRYLQVND�VLGUD��NL�RPRJRþDMR�]DQHVOMLY�SUHQRV�LQ�YJUDGLWHY�
HOHPHQWD�QD�NUDMX�PRQWDåH� 

  
14.4. 0RQWDåQD�JUDGQMD�MH�GRYROMHQD�OH�]�XSRUDER�XVWUH]QH�GHORYQH�RSUHPH�]D�SUHYR]�LQ�GYLJanje ter za 

WR�GHOR�SULUHMHQLK�SRPRåQLK�VUHGVWHY�� 
  
14.5. ,]YDMDQMH� PRQWDåQLK� GHO� QD� YLãLQL� MH� GRYROMHQR� VDPR� ]� QDPHQVNH� RSUHPH� ]D� GHOR� QD� YLãLQL� �]�

RGURY�� RSUHPH� ]D� GYLJDQMH� RVHE������ +RMD� LQ� GHOR� QD� HOHPHQWLK�� NL� QLVR� VWDELOQR� SRORåHQL�� QL�
dovoljena. 

  
14.6. 0RQWDåQL�HOHPHQWL�QD�JUDGELãþX�PRUDMR�ELWL�SUDYLOQR�LQ�SR�QDþUWX�PRQWDåH�]ORåHQL�QD�GRORþHQHP�

PHVWX�WDNR��GD�MLK�MH�PRåQR�EUH]�]DVWRMD�LQ�YDUQR�SUHPLNDWL�LQ�YJUDMHYDWL�Y�REMHNW� 
  
14.7. 3ULSHQMDQMH� PRQWDåQLK� HOHPHQWRY� QD� NDYHOM� LQ� QMLKRYR� RGSHQjanje z dvigalne naprave pri 

nakladanju na motorna in druga vozila ter pri razkladanju z vozil je potrebno opravljati praviloma 
brez vzpenjanja delavcev na vozilo oziroma na elemente. 

  
14.8. 0HG�VSXãþDQMHP�LQ�GYLJDQMHP�PRQWDåQLK�HOHPHQWRY�QD�PRWRUQR�YR]LOR�]�GYLJDOQR�QDSUDYR�YR]QLN�

ne sme biti v kabini vozila. 
  
14.9. 0RQWDåH� HOHPHQWRY� YLãMHJD� QDGVWURSMD� QD� REMHNWX� QL� GRYROMHQR� ]DþHWL� SUHGHQ� QL� ]DJRWRYOMHQ�

zanesljiv dostop na to nadstropje. 
  
14.10. 9JUDMHYDQMH� WHåNLK� PRQWDåQLK� HOHPHQWRY� �SORãþ�� JUHG in drugo) je dovoljeno le po poprejšnji 

SULSUDYL�SRPRåQLK�VUHGVWHY�]D�SUHQDãDQMH��SRVWDYOMDQMH�LQ�XWUMHYDQMH�HOHPHQWRY�QD�REMHNWX��MDUPL��
SUHQRVQL�RNYLUL�LQ�GUXJR���3RPRåQD�VUHGVWYD�PRUDMR�ELWL�SUHG�XSRUDER�SUHJOHGDQD�LQ�SUHL]NXãHQD�
glede na predvideno obremenitev. 

  
14.11. 3UL� SUHQDãDQMX�� SRVWDYOMDQMX� LQ� SULWUMHYDQMX� YVDNHJD� SRVDPH]QHJD� PRQWDåQHJD� HOHPHQWD� QD�

REMHNW� PRUDWD� VLJQDOLVW� LQ� XSUDYOMDOHF� GYLJDOD� SD]OMLYR� VSUHPOMDWL� SRW� PRQWDåQHJD� HOHPHQWD� GR�
mesta vgraditve in delo monterjev, ki element postavljajo in utrjujejo. 

  
14.12. Monter mora s posebnim znamenjem javiti signalistu oziroma delavcu na dvigalu, da je operacija 

SUHQRVD�LQ�YJUDGLWYH�HOHPHQWD�Y�REMHNW�NRQþDQD� 
  
14.13. Dele arPDWXUH��NL�ãWUOLMR�L]�HOHPHQWD�SR�PRQWDåL�LQ�EL�ODKNR�SRY]URþLOL��GD�EL�VH�GHODYHF�REQMH�]DSHO�

LQ� SRãNRGRYDO�� MH� SRWUHEQR� QD� SULPHUHQ� QDþLQ� RGVWUDQLWL� DOL� ]DYDURYDWL� �RGUH]DWL�� XSRJQLWL� LQ�
podobno). 

  
15. Dodatne zahteve za izvajanje del na strehah in drugih površinah v naklonu 
  
15.1. Dela na površinah v naklonu vHþMHP� RG� ��° in strehah lahko izvajajo samo delavci, ki so 

zdravstveno sposobni za izvajanje del na višini. Dela se lahko izvajajo samo v ugodnih 
vremenskih razmerah ob zagotovitvi ukrepov za SUHSUHþLWHY�]GUVD�LQ�SDGFD�GHODYFHY�Y�JORELQR� 

  
15.2. 8NUHSH�]D�SUHSUHþLWHY�]GUVD�LQ�SDGFD�Y�JORELQR�MH�SRWUHEQR�L]YHVWL�Y�RGYLVQRVWL�RG� 

višine delovnega mesta, 
naklona površine (strmine), 
vrste in nosilnosti kritine (ali druge površine), 
trajanja in vrste del (oziroma�QHYDUQRVWL�L]KDMDMRþLK�L]�WHK�GHO�� 

  



Stran 170 / Št. 3 / 15. 1. 2002 Uradni list  Republike Slovenije 
 
 

15.3. V odvisnosti od višine in naklona površine velja, da so ustrezni ukrepi: 
na površinah z naklonom do 20° postavitev varnostnih ograj na previsnih robovih streh (ali na 
delovnih odrih ob strehi) ali�SRVWDYLWHY�R]QDþLWYH�QHYDUQHJD�REPRþMD�QD�RGGDOMHQRVWL�QDMPDQM���P�
od previsnega robu – samo kadar ne obstaja nevarnost drsenja po površini (površina ni gladka 
SORþHYLQD�DOL�PDWHULDO�V�SRGREQLPL�ODVWQRVWPL�� 
na površinah z naklonom od 20° do 45°�SRVWDYLWHY�YDUQRVWQLK�RJUDM�DOL�ORYLOQLK�RGURY�DOL�PUHå�QD�
previsnih robovih streh ter na takih razdaljah, da je višina zdrsa manjša od 5 m; 
na površinah z naklonom od 45° do 60° je potrebno poleg postavitve varnostnih ograj ali lovilnih 
RGURY�DOL�PUHå�NRW�MH�]DKWHYDQR�Y�SUHMãQML�DOLQHL��REYH]QR�WXGL�YDURYDQMH��SULYH]RYDQMH��GHODYFD�]�
osebno varovalno opremo za varovanje proti padcu v globino; 
QD� SRYUãLQDK� ]� QDNORQRP� YHþMLP� RG� ��° je potrebno poleg v prejšnji alinei opisanih ukrepov 
]DJRWRYLWL� WXGL�YDUQH�GRVWRSH��VWDELOQR�SRORåHQH�OHVWYH�����]D�Y]SHQMDQMH�SR�SRYUãLQL� LQ�QD�Ysakih 
2 m višine postaviti tudi vodoravne delovne pode s katerih delavci opravljajo delo (opremljene z 
varnostnimi ograjami). 
 
Varnostne ograje morajo biti najmanj tako visoke, da je zgornji rob merjeno pravokotno na 
površino v naklonu vsaj 100 cm nad to površino. KROLNRU�MH�QDNORQ�SRYUãLQH�YHþML�RG���° mora biti 
VSRGQML��SROQ��]DãþLWQL�URE�Y�RJUDML�YLãLQH�YVDM����FP�DOL�SD�PRUD�ELWL�RJUDMD�]DãþLWHQD�]�PUHåR��NL�
SUHSUHþXMH�SDGDQMH�PDWHULDOD�Y�Jlobino. 

  
15.4. 3UHG�]DþHWNRP�GHO�QD�REVWRMHþLK�VWUHKDK�PRUD�RGJRYRUQD�RVHED��GRORþHQD�V�VWUDQL delodajalca, 

preveriti stanje nosilne strešne konstrukcije in krova (letve, kritina) in po potrebi ukreniti vse 
potrebno, da ne pride do poškodb delavcev ali drugih oseb.  

  
15.5. 0HG�GHOL�QD�VWUHKL�VH�Y�SURVWRUX�QHSRVUHGQR�SRG�VWUHãQR�NRQVWUXNFLMR�QH�VPH�]DGUåHYDWL�QLKþH��

1HYDUQR�REPRþMH�MH�SRWUHEQR�]DYDURYDWL�LQ�R]QDþLWL�V�SRVWDYLWYLMR�XVWUH]QLK�YDUQRVWQLK�]QDNRY� 
  
15.6. Na strehah, ki so krite z vlaknatR� FHPHQWQLPL� SORãþDPL�� WDQNR� SORþHYLQR� DOL� SRGREQR� NULWLQR�

(induVWULMVNH�VWUHKH���NL�QH�PRUH�QRVLWL� YHþMLK�REUHPHQLWHY� �WHåH�GHODYFD��PDWHULDOD� LQ�RURGMD��� MH�
SRWUHEQR� SUHG� ]DþHWNRP� GHO� L]GHODWL� ]DQHVOMLYH� SUHKRGH� LQ� GHORYQH� SORãþDGL� ]D� YDUQR� GHOR��
3RGURþMD��SR�NDWHULK�VH�GHODYFL�ODKNR�YDUQR�JLEOMHMR��PRUDMR�ELWL�MDVQR�R]QDþHQD� 
3UL� þLãþHQMX� VQHJD� LQ� Y]GUåHYDQMX� VWUHKH� RE� VYHWOREQLK� MDãNLK� LQ� RNQLK� WHU� GUXJLK� ORPOMLYLK�
površinah mora delodajalec poskrbeti za ustrezno zavarovanje teh površin (prekritje z lovilnimi 
PUHåDPL����� 
 Svetlobni jaški in okna s steklenim kritjem morajo biti dvignjeni nad ravnino strehe. Vse 
industrijske strehe ne glede na njihovo obliko in vrsto kritine morajo imeti zanesljive dostope do 
WHK�PHVW�� 'RVWRSL�� SUHKRGL� LQ� GHORYQH� SORãþDGi morajo biti široki najmanj 60 cm, po potrebi pa 
morajo imeti tudi trdno varovalno ograjo. 

  
15.7. Delavci so lahko v primeru kratkotrajnih del na strehi, ki zahtevajo veliko premikanja, proti zdrsu in 

SDGFX�Y�JORELQR�QH�JOHGH�QD�GRORþLOD�WRþNH������]DYDURYDQL�WXGL�VDPR�]�RVHEQR�YDURYDOQR�RSUHPR�
za varovanje proti paGFX�Y�JORELQR��1HYDUQR�REPRþMH�RNURJ�REMHNWD�SD�PRUD�ELWL�]DYDURYDQR��SUHG�
SDGDMRþLP�PDWHULDORP��NRW�MH�RSLVDQR�Y�WRþNL����� 

  
16. Dodatne zahteve za izvajanje del pod zemljo 
  
16.1. Za vVD�GHOD�SUL�JUDGQML�SRG]HPQLK�REMHNWRY�PRUD�ELWL� L]GHODQD�XVWUH]QD�WHKQLþQD�GRNXPHQWDFLMD��

Uporabljeni materiali in konstrukcije morajo biti izdelani v skladu s predpisi in ustrezati 
montageološkim razmeram na mestu gradnje. 

  
16.2. 3UL� QDþUWRYDQMX� GHO� Y� SRG]HPQLK� REMHNWLK� VNR]L� KULELQH�� NMHU� MH� QD� RVQRYL� RSUDYOMHQLK�geoloških 

UD]LVNDY� PRåQR� SULþDNRYDWL� SRMDYH� PHWDQD�� MH� SRWUHEQR� Y� YDUQRVWQHP� QDþUWX� GRORþLWL� SRVHEQH�
ukrepe za odvajanje morebitnih nevarnih plinov. 
Ti ukrepi morajo obsegati tudi: 
sistem ugotavljanja in kontrole metana; 
ukrepe za varnost oseb. 
V primeru pojava koncentracije metana nad 0,5 % je obvezen takojšen izklop strojev in naprav. 
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16.3. Dela po zemljo lahko izvajajo le strokovno usposobljeni delavci pod stalnim in neposrednim 
nadzorom�YRGMH�SRVDPH]QLK�GHO��'HODYFL�PRUDMR�ELWL�SRXþHQL�R�QHYDUQRVWLK, ki so jim izpostavljeni 
in ukrepih, ki jih morajo v takih primerih izvesti. 
Ob izvajanju izkopa, podpiranja in izdelavi osnovne podgradnje je potrebno upoštevati predpise, ki 
veljajo za rudarska dela. 

  
16.4. 'HORGDMDOHF��NL�JUDGL�SRG�]HPOMR��PRUD�YRGLWL�QDWDQþQR�HYLGHQFR�R�YVWRSDQMX� LQ� L]VWRSDQMX�YVHK�

oseb v podzemni objekt. 
  
16.5. Podgradnjo je potrebno redno kontrolirati in v primeru ugotovljenih nepravilnosti takoj ustrezno 

ukrepati.  
  
16.6. Transportne poti je potrebno ustrezno zavarovati na PHVWLK� RGSUWLQ�� EUHåLQ� WHU� QLåMH� OHåHþLK�

SURVWRURY��ýH�VR�]D�RGYDåDQMH�PDWHULDOD� L]�SRGNRSD�L]GHODQL�SUHVLSL��NL�YRGLMR�Y�VSRGQML�SRGNRS��
morajo biti odprtine presipov ustrezno zavarovane. 

  
16.7. 'HORYQD�PHVWD�Y�SRG]HPQLK�REMHNWLK�PRUDMR�ELWL�GREUR�SUH]UDþHYDQD�V�SULVLOQR�YHQWLODFLMR��6LVWHP�

]UDþHQMD�PRUD� XVWUH]DWL� ORNDFLML� LQ� GROåLQL� SURVWRUD� WHU� YUVWL� ãNRGOMLYLK� VQRYL�� NL� QDVWDMDMR� SUL� GHOX�
�SOLQL�� SUDK� LQ� GUXJR�� NRW� MH� GRORþHQR� Y� WRþNL� ��1. Odsesovanje prahu mora biti zagotovljeno 
neposredno na mestu nastanka. 
V predorih, rovih in poGNRSLK�� NMHU� MH�PRþ� SULþDNRYDWL� SRMDY�PHWDQD�� MH� SUHSRYHGDQR� NDMHQMH� LQ�
YQDãDQMH�YåLJDO� 
Ob prvem pojavu koncentracije metana nad 0,5 % mora izvajalec del o tem nemudoma obvestiti 
Inšpektorat RS za delo. 

  
16.8. ,QVWDODFLMH�]D�HOHNWULNR��WHKQRORãNR�YRGR��VWLVQMHQ�]UDN�LQ�GUXJH�PRUDMR�ELWL�SRORåHQH�WDNR��GD�QLVR�

izpostavljene mehanskim poškodbam. 
(OHNWULþQH� LQVWDODFLMH� LQ� RSUHPD� PRUDMR� ELWL� L]YHGHQH� NRW� MH� SUHGSLVDQR� ]D� WHVQH� LQ� YRGOMLYH�
prostore ter jih je potrebno preverjDWL�UHGQR�YVDM��[�PHVHþQR�WHU�SR�vsaki premestitvi, vdoru vode 
ali drugi spremembi.  

  
16.9. Stroji, ki se uporabljajo pri podzemni gradnji, morajo biti brezhibni, strojniki pa posebej 

usposobljeni za delo z njimi. 
Stroji z motorjem z notranjim zgorevanjem se lahko uporabljajo samo z motorji na dizel pogon, ki 
VR�RSUHPOMHQL�V�þLVWLOFL�L]SXãQLK�SOLQRY� 
9R]LOD�]D�SUHYR]�PDWHULDOD�PRUDMR�ELWL�RSUHPOMHQD�]�XVWUH]QR�VYHWOREQR�LQ�]YRþQR�VLJQDOL]DFLMR��NL�
VH� Y� SULPHUX� Y]YUDWQH� YRåQMH� DYWRPDWVNR� YNOMXþL�� 'HORYQR� mesto upravljalca stroja mora biti 
]DYDURYDQR�]�]DãþLWQR�NRQVWUXNFLMR� 
6WURML� LQ�YR]LOD�PRUDMR�LPHWL�SROHJ�REYH]QH�RSUHPH�WXGL�SULURþQL�JDVLOQL�DSDUDW��3UHJOHGH�GHORYQH�
RSUHPH�MH�SRWUHEQR�L]YDMDWL�SUHG�YVDNR�SUHPHVWLWYLMR�QD�QRYR�JUDGELãþH�LQ�QDMPDQM��[�OHWQR� 

  
16.10. Pri uporabi kemikalij, ki se dodajajo betonu za hitrejše strjevanje, je potrebno upoštevati predpise 

LQ�QDYRGLOD�]D�GHOR�]�QHYDUQLPL�VQRYPL�LQ�XSRUDEOMDWL�XVWUH]QD�]DãþLWQD�VUHGstva. 
  
17. Dodatne zahteve za delo v cevovodih in utesnjenih prostorih 
  
17.1. Dela v cevovodih (in utesnjenih prostorih) opravljajo lahko le polnoletni, zdravstveno sposobni ter 

VWURNRYQR� XVSRVREOMHQL� GHODYFL�� NL� VR� ELOL� SUHGKRGQR�SRXþHQL� R� QHYDUQRVWih in ukrepih za varno 
delo pri delu v cevovodih. 

 

   
17.2. 3UHG� SULþHWNRP� L]YDMDQMD� GHO� PRUD� YRGMD� SRVDPH]QLK� GHO� SUHYHULWL� VWDQMH� Y� FHYRYRGX� �NRQWUROD�

prisotnih plinov, vizualni pregled...) in izvesti potrebne preventivne ukrepe za zagotovitev varnosti 
in zdravja delavcev. Vsa dela v cevovodih se lahko opravljajo samo pod neposredno kontrolo 
vodje posameznih del. 
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17.3. Varovanje delavcev v cevovodih mora biti zagotovljeno s površine pri vseh odprtih dostopih. Med 
delavci v cevovodu in odgovorno oVHER� ]XQDM� PRUD� ELWL� ]DJRWRYOMHQ� ]DQHVOMLY� QDþLQ�
VSRUD]XPHYDQMD�� 9RGMD� GHO� PRUD� LPHWL� SUL� VHEL� WHOHIRQ�� GD� ODKNR� SRNOLþH� QD� SRPRþ� UHãHYDOQR�
VOXåER� 
Zunaj, ob vstopih v cevovod, mora biti takšno število usposobljenih delavcev in ustrezne opreme, 
GD�MH�PRåQR�WDNRM�SULVWRSLWL�N�UHãHYDQMX�GHODYFHY�L]�FHYRYRGD� 
Vsak delavec v cevovodu mora imeti baterijsko�DOL�HOHNWULþQR�SUHQRVQR�VYHWLONR� 

   
17.4. 6SXãþDQMH�LQ�GYLJRYDQMH�GHODYFHY�SR�OHVWYL�Y�YHUWLNDOQHP�FHYRYRGX��DOL�MDãNX���NL�MH�YLãML�RG�� m, je 

dovoljeno samo ob uporabi osebne varovalne opreme za varovanje proti padcu v globino. Lestve 
]D�L]VWRS�PRUDMR�ELWL�QDPHãþHQH�YHV�þDV�GHOD�Y�FHYRYRGX� 

 

   
17.5. 'HODYFL� ODKNR� RSUDYOMDMR� GHOD� OH� Y� FHYRYRGLK�� NDWHULK� SUHPHU� MH� YHþML� RG� ����� PP�� 'HOD� Y�

cevovodih premera od 600 mm do 1000 mm lahko delavci izvajajo le v izrednih primHULK��þH�MH�� 
SUHGKRGQR�SUHYHUMHQR��GD�MH�RSUDYOMDQMH�GHO�PRåQR�EUH]�QHYDUQRVWL�]D�SRUXãLWHY�FHYL��HNVSOR]LMR��
utopitev, zadušitev ali zastrupitev delavca; 
zagotovljeno, da se delavci premikajo po cevovodu le na napravah, ki so povezane in vodene z 
vrvmi ali drogovi od vhodne odprtine v cevovod ali od zunaj; 
da je delavec pod stalnim vizualnim nadzorom. 
Vstop delavcev v cevovod premera pod 600 mm je prepovedan.  

 

  
17.6. Izjemoma se sme v cevovodih s prosto gladino (v katerih ni povišanega tlaka) premera nad 

1000 PP�L]YDMDWL�GHOD� WXGL�Y�SULPHUX��NR�QL�PRåQR� L]YHVWL�SRSROQH� L]SUD]QLWYH�FHYRYRGD��9�WDNLK�
primerih pa mora delodajalec zagotoviti posebna navodila za izvajanje del in izvedbo ukrepov za 
varovanje delavcev pred utopitvijo in drugimi nevarnostmi. 

  
17.7. (OHNWULþQH� LQVWDODFLMH�� VWURML� LQ� QDSUDYH�� NL� VH� XSRUDEOMDMR� SUL� GHOX� Y� FHYRYRGLK� PRUDMR� XVWUH]DWL�

predpisom za tesne in vodljive prostore.  
  
17.8. 3UL�YDUMHQMX��åDJDQMX�LQ�VRURGQLK�SRVWRSNLK�Y�FHYRYRGLK�MH�SRWUHEQR�XSRãWHYDWL�XVWUH]QH�SUHGSLVH 

za delo v utesnjenenih prostorih. 
  
17.9. 9�FHYRYRGLK�MH�SUHSRYHGDQD�XSRUDED�WHNRþHJD�SOLQD�WHU�GHORYQH�RSUHPH�V�SRJRQRP�QD�QRWUDQMH�

zgorevanje. 
  
17.10. ýH�Y�GHORYQHP�SRVWRSNX�QDVWDMDMR�ãNRGOMLYL�SOLQL�DOL�SUDK��PRUD�ELWL�]DJRWRYOMHQR�SULVLOQR�]UDþHQMH� 

3UDK��NL�QDVWDMD�Y�SRVWRSNX�GHOD�Y�FHYRYRGX��PRUD�ELWL�RGVWUDQMHQ�DOL�RGVHVRYDQ�þLP�EOLåMH�PHVWX�
nastanka. 

  
17.11. Delavci morajo takoj zapustiti cevovod v primerih vdora vode, pojava škodljivih plinov, izpada 

HOHNWULþQH�HQHUJLMH�DOL�]DXVWDYLWYH�GHORYDQMD�SUH]UDþHYDOQHJD�VLVWHPD��=�GHOL�Y�FHYRYRGX�VH�ODKNR�
QDGDOMXMH�ãHOH��NR�YRGMD�GHO�SUHYHUL��GD�QHYDUQRVWL�QL�YHþ� 

  
18. Dodatne zahteve za izvajanje del ob in nad vodo in površinami, v katerih se lahko utone 
  
18.1. Kadar pri izvajanju del obstaja nevarnost utopitve, je potrebno poskrbeti za: 

SULPHUQR�XUHGLWHY�GHORYLãþD�WHU�XVWUH]QR�RSUHPR�]D�YDUQR�GHOR� 
SUHGSLVDQR�UHãHYDOQR�RSUHPR�LQ�VUHGVWYD�]D�UHãHYDQMH��NRW�YHOMD�]D�XUHMHQD�NRSDOLãþD�� 
vsaj enega usposobljenega reševalca iz vode; 
usposobljenost delavcev za samoreševanje iz vode (znanje plavanja); 
neoviran dostop za reševalce in reševalno opremo; 
druge predpisane ukrepe. 

  
18.2. Pri izvajanju del nad/ob rekah in vodnih pregradah z velikim pretokom morajo delavci kljub 

izvajanju drugih ukrepov za varnost in zGUDYMH�SUL�GHOX�QRVLWL�WXGL�UHãHYDOQH�MRSLþH� 
  
18.3. 1D� YWRNLK� Y� HOHNWUDUQH� LQ� GUXJLK� PHVWLK�� NMHU� YRGD� XVWYDUMD� VHVDOQL� XþLQHN�� MH� SUHG� SULþHWNRP�

L]YDMDQMD� GHO� SRWUHEQR� ]DSUHWL� ]DSRUQLFH� DOL� L]YHVWL� GUXJH� XVWUH]QH� XNUHSH� ]D� SUHSUHþLWHY�
odplavitve in utonitve delavcev. 
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18.4. Na deORYLãþLK��NMHU�REVWDMD�QHYDUQRVW�XWRSLWYH�GHODYFHY�]DUDGL�KLWUHJD�QDUDãþDQMD�YRGQH�JODGLQH��
MH� WUHED� SUHGYLGHWL� XNUHSH� �QDG]RU�� VLJQDOL]DFLMD�� QDþLQ� LQ� SRWL� XPLND...) in zagotoviti opremo za 
hitro reševanje oziroma�XPLN�GHODYFHY�L]�QHYDUQHJD�REPRþMD� 

  
18.5. 1D� YRGDK�� SR� NDWHULK� VH� RGYLMD� SURPHW�� MH� ]DJRWRYLWL� WXGL� XNUHSH� ]D� YDURYDQMH� GHORYLãþD� SUHG�

nevarnostmi, ki izhajajo iz prometa po vodi. 
  
18.6. 1D� GHORYLãþLK� QD� SORYQLK� REMHNWLK� �SORãþDGLK�� ODGMDK�� þROQLK, pontonih...) morajo biti na voljo 

reševalni MRSLþL� ]D� YVH� GHODYFH� LQ� PRUHELWQH� RELVNRYDOFH� QD� REMHNWX�� 3ORYLOD� PRUDMR� LPHWL�
dovoljenje za plovbo v skladu s posebnimi predpisi in biti (med izvajanjem del z njih) trdno 
SULYH]DQD�DOL�]DVLGUDQD�WHU�LPHWL�XUHMHQ�YDUHQ�GRVWRS�V�NRSQHJD�LQ�]�YRGQH�SRYUãLQH��3RGURþMD�QD�
SORYLOLK�NMHU�REVWDMD�PRåQRVW�SDGFD�Y�YRGR��PRUDMR�ELWL�]DYDURYDQD�V�WUGQR�LQ�VWDELOQR�YDUQRVWQR�
RJUDMR�� 2GSUWLQH� Y� WOHK� SORYLOD� PRUDMR� ELWL� ]� L]MHPR� þDVD�� NR� VR� Y� XSRUDEL�� VWDOQR� ]DSUWH� DOL�
zavarovane z varnostno ograjo.  

  
19.  'RGDWQH�]DKWHYH�]D�UXãLWYHQD�GHOD�LQ�GHPRQWDåH 
  
19.1. 9�SULPHUX�UXãHQMD�DOL�GHPRQWDåH�REMHNWD�DOL�QMHJRYHJD�GHOD�PRUD�ELWL��QH�JOHGH�QD�QDþLQ�UXãHQMD�

�URþQR��V�VWURML�DOL�]�PLQLUDQMHP��SUHGKRGQR�L]GHODQ�SURJUDP�GHO�LQ�YDUQRVWQL�QDþrt. 
9�YDUQRVWQHP�QDþUWX�PRUD�ELWL� L]UHFQR�QDYHGHQ�QDþLQ�XJRWDYOMDQMD�SULVRWQRVWL�]DRVWDOLK�QHYDUQLK�
SOLQRY�� WHNRþLQ� DOL� GUXJLK� QHYDUQLK� VQRYL� Y� SURVWRULK�� YGROELQDK�� UH]HUYRDUMLK�� MDãNLK�� QDSHOMDYDK��
opremi in konstrukciji objekta ter ukrepi ]D�SUHSUHþLWHY nevarnosti v zvezi s tem.  

  
19.2. 1D�REMHNWX��NL�MH�SUHGYLGHQ�]D�UXãHQMH��PRUD�ELWL�SUHG�SULþHWNRP�GHO�L]NOMXþHQD�HOHNWULþQD�QDSHWRVW�

in izpraznjene vse druge instalacije, rezervoarji in drugi prostori. 
3UHG� ]DþHWNRP� UXãHQMD� MH� SRWUHEQR� V� VRQGDåDPL�QD�]QDþLOQLK�PHVWLK�SUHYHULWL� DOL� MH� Y�PDWHULDOX�
SULVRWHQ� D]EHVW�� 9� SULPHUX�� GD� L]YDMDOHF� GHO� XJRWRYL� SULVRWQRVW� D]EHVWD� DOL� PRåQRVW� QDVWDQND�
nevarnega prahu, mora izvesti vse ukrepe, ki so predpisani za ravnanje s temi snovmi.  

  
19.3. Rušenje objekta smejo izvajati le delavci, ki so prejeli pisna navodila za varno delo in so 

usposobljeni za to delo. Delo se lahko izvaja samo pod neposrednim in stalnim nadzorstvom 
vodje posameznih (rušitvenih) del. Pri delu je obvezna uporaba osebne varovalne opreme za 
varovanje dihal in druge ustrezne osebne varovalne opreme. 

  
19.4. 3UHG�]DþHWNRP�UXãHQMD�MH�SRWUHEQR�RJURåHQR�REPRþMH�RJUDGLWL�]�YDURYDOQR�RJUDMR�DOL�JD�QD�GUXJ�

XVWUH]HQ� QDþLQ� ]DYDURYDWL�� =DYDURYDQMH� RJURåHQHJD� REPRþMD� PRUD� WUDMDWL�� GRNOHU� UXãHnje ni 
NRQþDQR�� 

  
19.5. 5RþQR�UXãHQMH�REMHNWD�MH�SRWUHEQR�L]YDMDWL�SRVWRSQR�RG�]JRUDM�QDY]GRO��5XãHQMH�PHGQDGVWURSQH�

R]LURPD�VWURSQH�NRQVWUXNFLMH�VH�VPH�]DþHWL�ãHOH��NR�VR�SRUXãHQL�LQ�RGVWUDQMHQL�YVL�GHOL�QDG�QMHQR�
UDYQLMR�� 5RþQR� UXãHQMH� SURVWRVWRMHþH� VWHQH� �SUHGHOQD� VWHQD�� RJUDMD�� VWHEHU� LQ� SRGRbno) je 
GRYROMHQR�OH�]�XVWUH]QLPL�GHORYQLPL�RGUL��3UL�GHPRQWDåQLK�GHOLK�PRUDWD�QD�LVWHP�PHVWX�DOL�Y�LVWHP�
prostoru delati najmanj dva delavca. Kadar to ni izvedljivo, se mora druga oseba nahajati v vidni 
ali slišni razdalji od delavca. 

  
19.6. Rušenje sten s spodkopavanjem ni dovoljeno. 3UL� UXãHQMX�YHþQDGVWURSQLK�REMHNWRY�QL�GRYROMHQR�

zbiranje porušenega materiala na posameznih nadstropjih. 
  
19.7. 9VL�HOHPHQWL��NL�VR�SUHGYLGHQL�]D�GHPRQWLUDQMH��PRUDMR�ELWL�SUHG�VSURVWLWYLMR�]YH]�]�RGYLMDþHQMHP��

åDJDQMHP�� DYWRJHQLP� UH]DQMHP� DOL� QD� GUXJ� QDþLQ� ]DQHVOMLYR� SRGSUWL� DOL� REHãHQL� WDNR�� GD� SR�
VSURVWLWYL�]YH]�QH�PRUHMR�RJURåDWL�YDUQRVWL�GHODYFHY�� 

  
19.8. 'HPRQWLUDQH�JUHGH��QRVLOFH�LQ�GUXJH�WHåNH�DOL�YHOLNH�NRQVWUXNFLMske dele je dovoljeno odstranjevati 

z objekta le z ustrezno delovno opremo. PrRVWR� VSXãþDQMH� R]iroma odmetavanje elementov in 
materiala z objekta je prepovedano. Sipek in prašen material je dovoljeno odstranjevati z objekta 
OH�SR�SRSROQRPD�SRNULWLK�NRULWLK�DOL�FHYHK�DOL�QD�GUXJ�QDþLQ�WDNR��GD�MH�SUHSUHþHQR�ãLUMHQMH�SUDKX� 
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19.9. V prLPHUX� VWURMQHJD� UXãHQMD� �V� WUDNWRUMHP� JRVHQLþDUMHP� LQ� SRGREQR��� PRUD� ELWL� VWURM� RGGDOMHQ�
najmanj za 1,5-NUDW� YHþMR� UD]GDOMR�� NRW� ]QDãD� YLãLQD� REMHNWD� R]LURPD� GHOD�� NL� VH� UXãL�� 5D]WUåQD�
WUGQRVW� MHNOHQH�YUYL��V�NDWHUR�VH�SUHQDãD�YOHþQD�VLOD��NL� MH�SRWUHEQD�]D�UXãHQMH�REMHNWD��PRUD�ELWL�
QDMPDQM� WULNUDW� YHþMD� RG� YOHþQH� VLOH� VWURMD�� 9OHþQR� VLOR� VWURMD� MH� SRWUHEQR� SUHQDãDWL� QD� SRYUãLQR�
REMHNWD�R]LURPD�QMHJRYHJD�GHOD�� NL� VH� UXãL� �VWHQD�� VWHEHU� LQ�GUXJR���HQDNRPHUQR�V�SRGORåHQLPL�
deskami, gredami in podobno. 

  
19.10. =DVXWH�EHWRQVNH�VWHEUH��MHNOHQH�QRVLOFH�LQ�GUXJH�GHOH�REMHNWD�QL�GRYROMHQR�YOHþL�L]�UXãHYLQ�V�VWURML��

QH� GD� EL� ELOH� SUHG� WHP� UXãHYLQH� RGVWUDQMHQH�� 5XãHQMH� DOL� YODþHQMH� WHåNLK� GHORY� L]� JUDGEHQHJD�
objekta ni dovoljeno s traktorji na kolesa. 

  
19.11. Pri rušenju posameznih delov ali celotnega gradbenega objekta z miniranjem je potrebno 

upoštevati predpise o ravnanju z eksplozivnimi sredstvi in miniranju. 
  
20. Dodatne zahteve za delo ob prometu 
  
20.1. Pri izvajanju del na cestah, po katerih med delom promet ni ustavljen, je potrebno zagotoviti 

YDURYDQMH�GHORYLãþD�Y�VNODGX�V�SRVHEQLPL�SUHGSLVL� LQ�GRORþLOL�WHJD�SUDYLOQLND��'HO�SD�QL�GRYROMHQR�
L]YDMDWL�SUL�PRþQR�]PDQMãDQL vidljivosti (v megli, temi.����UD]HQ��þH�MH�GHORYLãþH�SULPHUQR�RVYHWOMHQR�
z umetno razsvetljavo. 

  
20.2. 'HODYFL�� NL� L]YDMDMR� NDNUãQDNROL� GHOD� RE� SRWHNDMRþHP� SURPHWX�� PRUDMR� QRVLWL� VLJQDOL]DFLMVND�

REODþLOD� ]� RGVHYQLPL� WUDNRYL�� L]GHODQD� Y� VNODGX� V� VWDQGDUGRP� 6,67� (1� ����� 7R� YHOMD� WXGL� ]D�
delavce, ki opravljajo vsakodnevno delo v komunalnih dejavnosti (odvoz smeti, pometanje cest in 
SORþQLNRY��L]PHUH�WHUHQD...). 

  
20.3. Kadar zapora voznega pasu ni izvedena, se lahko opravljajo dela le tako, da s strani delodajalca 

vodja posameznih del nadzira varno dHOR�GHODYFHY��3UHG�]DþHWNRP�GHO�PRUDMR�ELWL�GHODYFHP�GDQD�
MDVQD�QDYRGLOD�]D�GHOR��'HORYLãþH�QD�FHVWL�PRUD�GHORGDMDOHF�R]QDþLWL�V�SURPHWQLPL�]QDNL�Y�VNODGX�V�
prometnimi predpisi. 

  
21. Dodatne zahteve za uporabo delovne opreme 
  
21.1. 9VD� GHORYQD� RSUHPD� PRUD� ELWL� SUHGHQ� MH� SUHPHãþHQD� QD� GHORYLãþH� �JUDGELãþH�� SUHJOHGDQD��

preizkušena in biti brezhibna. S stroji lahko upravljajo samo delavci, ki so strokovno usposobljeni v 
skladu s predpisi ter so bili o varneP�GHOX�SUHGKRGQR�SRXþHQL�LQ�Sreizkušeni. 

  
21.1.2. Delodajalec mora za pravilno� LQ� VWURNRYQR� SRVWDYOMDQMH� LQ� Y]GUåHYDQMH� GHORYQH� RSUHPH� QD�

JUDGELãþX� WHU� ]D� GHPRQWLUDQMH� LQ� SUHYR]� QD� GUXJR� JUDGELãþH� GRORþLWL� RGJRYRUQR� RVHER� R]iroma 
vodjo posameznih del. 

  
21.2. 1DSUDYH�]D�GYLJDQMH�LQ�SUHQDãDQMH�SURVWRYLVHþLK�EUHPHQ��NDEHOVNL�åHUMDY��JUDGEHQL�VWROSQL�åHUMDY��

ãNULSþHYMH�LQ�GUXJR��LQ�YVD�SRPRåQD�QRVLOQD�VUHGVWYD�PRUDMR�XVWUH]DWL�SUHGSLVDQLP�]DKWHYDP�� 
  
21.2.1. 1D�JUDGELãþX�� QD� NDWHUHP� VH� XSRUDEOMDMR� ]D� GYLJDQMH� LQ� SUHQDãDQMH� EUHPHQ�SUHPLþQH� GYLJDOQH�

naprave s kavlji in drugimi prijemalnimi napravami, ki visijo na jekleni vrvi, mora delodajalec 
SRVNUEHWL�]D�YDUQRVW�EUHPHQD�LQ�GHODYFHY��NL�GHODMR�QD�RJURåHQHP�REPRþMX�7UDQVSRUWQH�QDSUDYH�
Y� REOLNL� SRVRG� MH� GRYROMHQR� SROQLWL� OH� GR� GYHK� WUHWMLQ� YROXPQD� DOL� GR� YLãLQH�� NL� MH� R]QDþHQD� QD�
posodi. 

  
21.2.2. 2JURåHQL�SURVWRU�QD�PHVWX�GYLJDQMD�EUHPHQ�PRUD�ELWL�RJUDMHQ�DOL�R]QDþHQ�]�RSR]RULOQLP�]QDNRP�

]D�YLVHþH�EUHPH�LQ�SUHSRYHGDQ�GRVWRS��'RVWRS�Y�RJURåHQL�SURVWRU�SRG�WRYRUQR�SORãþDGMR�GYLJDOD�
je dovoljen le delavcem, ki nakladajo ali razkladajo material. 

  
21.2.3. 2EPRþMH� QDNODGDQMD� LQ� UD]NODGDQMD� EUHPHQD� SUL� GYLJDOLK� Y� SRVDPH]QLK� QDGVWURSMLK� PRUD� ELWL�

XVWUH]QR�]DYDURYDQR�]D�SUHSUHþLWHY�SDGFHY�GHODYFHY�]�QDGVWURSMD� 
  
21.2.4. V primeru dviganja bremen je potrebno po vsej višini gradbenega objekta oGVWUDQLWL�ãWUOHþH�GHOH�DOL�

SRVWDYLWL�YRGLOD��NL�SUHSUHþLMR�]DWLNDQMH�EUHPHQD� 
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21.3. 3UHYR]�RVHE�]�GYLåQLPL�QDSUDYDPL�]D�SUHYR]�WRYRUD�QL�GRYROMHQ��UD]HQ�Y�L]UHGQLK�SULPHrih: 
NDGDU� SRVWDYLWHY�� XSRUDED� DOL� GHPRQWDåD� QDPHQVNLK� VUHGVWHY� ]D� GRVWRS� GR� GHORYLãþD�� NRW� VR�
VWRSQLãþD�� RVHEQR� GYLJDOR�� OHVWYH�� GYLåQD� SODWIRUPD� DOL� SRGREQD� QDSUDYD�� ]DUDGL� NRQILJXUDFLMH�
JUDGELãþD�QL�PRJRþD�DOL�SD�Y]SHQMDQMH�VSXãþDQMH�SR�]�QMR�SUHGVWDYOMD�]D�GHODYFH�YHþMR�QHYDUQRVW� 
kadar gre za izvajanje kratkotrajnih del. 
 
Ob tem mora biti zagotovljeno: 
– GD� VH� RVHEH� VSXãþD� LQ� GYLJXMH� VDPR� Y� SRVHEHM� QDPHQVNR� L]GHODQL� RSUHPL� ]D� SUHYR]� RVHE�
(košar), 
– da je poskrbljeno za varen vstop in sestop. Košara mora biti stabilno postavljena na dovolj 
veliko, zavarovano in nosilno površino, da ni nevarnosti za padec delavca v globino, 
– da je hitrost premikanja košare manjša od 0,5 m/s in je premikanje brez sunkov v katerikoli 
VPHUL��0HG�GYLJRP�VSXãþDQMHP�GHODYFHY�Y�NRãDUL�QH�VPH�ELWi ostrih ali šilastih predmetov, 
– da so izdelana pisna navodila za varen pUHYR]� RVHE� LQ� R� WHP�SRXþHQL� XSUDYOMDOHF� GYLJDOD� LQ�
uporabniki dvigala. 
HNUDWL� VH� VPH� Y� NRãDUL� GYLJDWL�VSXãþDWL� QDMYHþ� �� RVHEH�� 9� NRãDUL�� NL� MH� SULWUMHQD� QD� QDSUDYL za 
SUHQRV�EHWRQD��SD�MH�ODKNR�QDMYHþ���RVHED��'HOR�L]�NRãDUH�Me dovoljeno izvajati samo tako, da je 
delavec z varnostnim pasom privezan na stabilni del košare. 
PUL�PRþQHMãHP�YHWUX��VXQNLK�YHWUD�YHþML�RG���P�V��VH�GYLJDQMH�VSXãþDQMH�QH�VPH�SULþHWL��]DþHWR�
dviganje se mora ustaviti in košaro z delavci z zmanjšano hitrostjo spustiti na tla. 
Med upravljavcem dvigala in osebami v košari mora biti vzpostavljena komunikacija. 
 
3UHG� SULþHWNRP� SUHYR]D� RVHE� ]� GYLåQLPL� QDSUDYDPL� ]D� SUHYR]� WRYRUD� PRUD� GHORGDMDOHF� R� WHm 
obvestiti Inšpektorat RS za delo. 

  
21.3.2. Dvigalo, s kateULP�VH�VPH�GYLJDWL�VSXãþDWL�GHlavce v košari, mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

Postavljeno mora biti na trdni in ravni podlagi, katere nagib ne presega 1 %. 
3UHL]NXVL�LQ�SUHJOHGL�GYLJDOD�PRUDMR�ELWL�RSUDYOMHQL�SUHG�SULþHWNRP�SUHYR]D�RVHE� 
'HORGDMDOHF�PRUD�]DJRWRYLWL�SHULRGLþQH�SUHJOHGH��NL� MLK�GQHYQR� L]YDMD�XSUDYOMDYHF�GYLJDOD�� UHGQR�
PHVHþQR� SD� SRREODãþHQL� GHODYFL� GHORGDMDOFD� ]D� RSUDYOMDQMH� SUHJOHGRY�� 9� SULPHUX� XJRWRYOMHQLK�
poškodb ali pomanjkljivosti mora delodajalec takoj ustaviti prevoz oseb in po odpravi 
pomanjkljivosti opraviti ponoven pregled naprave. 
2EUHPHQLWHY� GYLJDOD� V� NRãDUR� LQ� ]� QDMYHþMLP� GRYROMHQLP� ãWHYLORP� RVHE� QH� VPH� ELWL� YHþMD� RG�
SRORYLFH�GRYROMHQH�Y�FHORWQHP�REPRþMX�SUHGYLGHQHJD�PDQHYUD� 
 
ýH�VWD�GYH�GYLJDOL�WDNR�EOL]X��GD�VH�QMXQR�PDQHYUVNR�SRGURþMH�SUHNULYD��PRUD�HQR�RG�GYLJDO�PHG�
GYLJDQMHP�VSXãþDQMHP�GHODYFHY�Y�NRãDUL�PLURYDWL�� ]� URþLFR�REUQMHQR� L]YHQ�VNXSQHJD�GHORYQHJD�
REPRþMD��WDNR�GD�VWD�RED�XSUDYOMDOFD�YHV�þDV�Y�GYLJDOX� 
 
6SXãþDQMH�EUHPHQVNHJD�NDYOMD�PRUD�ELWL�L]YHGHQR�]�PRWRUQLP�SRJRQRP��6SXãþDQMH�V�WHåQRVWMR�Ln 
manevriranje hitrosti samo z uporabo zavore ni dovoljeno.  

  
21.3.3. .RãDUD�PRUD�ELWL� L]GHODQD�Y�VNODGX�V�SUHGSLVL� LQ�ELWL�SUHGKRGQR�SUHL]NXãHQD� WHU� UHGQR�PHVHþQR�

SUHJOHGDQD��GHORGDMDOHF�SD�PRUD�R�WHP�KUDQLWL�GRNXPHQWDFLMR�QD�JUDGELãþX� 
 
9� NRãDUL�PRUD� ELWL� YUY�� NL� VOXåL� ]D� GYLJ� YUYQH� OHVWYH� DOL� UHãHYDOQH� YUYL�� ]D� SULPHU� QHSUHGYLGHQH�
XVWDYLWYH�GYLJDOD��1MHQD�GROåLQD�PRUD�ELWL�WROLNãQD��GD�SUL�QDMYLãMHP�PRåQHP�GYLJX�NRãDUH�VHåH�GR�
WDO�LQ�MH�QD�NRQFX�REUHPHQMHQD�]�XWHåMR��9UY�PRUD�LPHWL�UD]WUåQR�WUGQRVW�QDMPDQM����N1� 
 
Dokler za košaro za prevoz oseb ni posebnega predpisa, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 
.RãDUD�PRUD� ELWL� QDþUWRYDQD� LQ� L]GHODQD� ]D� SHWNUDWQR� SUHGYLGHQR� REUHPHQLWHY� LQ� SUHG� XSRUDER�
SUHJOHGDQD��1D�QMHM�PRUD�ELWL�QHL]EULVQR�R]QDþHQR� 

– ime proizvajalca 
– leto izdelave 
– tip 
– tovarniška številka 
–�ODVWQD�WHåD 
– dovoljena obremenitev in število oseb 
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Ograja košare mora biti trdna, visoka najmanj 110 cm, merjeno od poda. Nad podom mora biti 
SROQ� ]DãþLWQL� URE� GR� YLãLQH� QDMPDQM� ��� FP�� ]DSUWD�PRUD� ELWL� ]� MHNOHQR�PUHåR� DOL� SRGREQLP�� SUL�
þHPHU�RGSUWLQH�QLVR�YHþMH�RG���FP�[���FP��1D�YLãLQL���P�RG�SRGD�PRUD�ELWL�RNURJOR�RSULMHPDOR��9�
kabini ne sme biti nikakršnih ostrih robov in šilastih delov konstrukcije. 
Vhod v košaro/platformo/kabino se mHG� GYLJDQMHP�VSXãþDQMHP� QH� VPH� RGSUHWL� QDY]YHQ�� =�
XVWUH]QLPL�XNUHSL�PRUD�ELWL�RQHPRJRþHQR�QHKRWHQR�RGSLUDQMH�YUDW�PHG�GYLJDQMHP�LQ�VSXãþDQMHP� 
Streha košare mora biti dovROM�WUGQD��GD�VR�GHODYFL�Y�QMHM�]DãþLWHQL�SUHG�SDGDMRþimi predmeti. Pod 
streho mora biti dovolj prostora, da delavci stojijo. 
Na košari za prenos betona s spremstvom delavca streha nad košaro ni potrebna. 
Pri enostranski obremenitvi košare z 1,5-NUDWQR� NRULVWQR� REWHåER� QD� ���� GROåLQH� NRãDUH� QDJLE�
NRãDUH�QH�VPH�ELWL�YHþML�RG���o. 
V kRãDUL� PRUD� ELWL� ]DJRWRYOMHQR� VLGULãþH�� QD� NDWHUR� VH� VLGUD� YUY� Y� VOXþDMX� HYDNXDFLMH� GHODYFHY�
(zaradi izpada delovanja dvigalne naprave). 

  
22. 'RGDWQH�]DKWHYH�]D�Y]GUåHYDOQD�GHOa 
  
22.1. .DGDU�GHODYFL�RSUDYOMDMR�PDQMãD�Y]GUåHYDOQD�GHOD�DOL�þLãþHQMH�QD�]Xnanji strani visokega objekta 

tako, da visijo na vrveh, ta dela sodijo med posebno nevarna, zato jih smejo opravljati le 
usposobljeni delavci, zdravstveno sposobni za dela na višini. Teh del ni dovoljeno izvajati v 
neugodnih vremenskih razmerah. Med delom je obvezna uporaba kombiniranega varovalno-
pozicijskega delovnega pasu izdelanega skladno z zahtevami predpisov, delavci pa morajo biti 
privezani s pozicijsko vrvjo ter zavarovani z varovalno vrvjo. Vsaka vrv mora biti vpeta na svoje 
WUGQR�VLGULãþH� 
3URVWRU�SRG�GHORYLãþHP�MH�SRWUHEQR�R]QDþLWL�]�RSR]RULOQLP�WUDNRP�LQ�]QDNL�NRW�MH�GRORþHQR�Y�WRþNL�
1.3. 

  
23. Dodatne zahteve za uporabo osebne varovalne opreme 
  
23.1. OVHEQD�YDURYDOQD�RSUHPD��GRORþHQD�Y�WHP�SUDYLOQLNX��YDUQRVWQHP�QDþUWX�LQ�GUXJLK�DNWLK��PRUD�ELWL�

izdelana v skladu s predpisi in standardi, uporabljena namensko v skladu s predpisi in navodili ter 
Y]GUåHYDQD� LQ� SUHJOHGDQD� SUHG� XSRUDER�� 3RãNRGRYDQH�� REUDEOMene, slabo Y]GUåHYDQH� RVHEQH�
varovalne opreme in opreme, kateri je pretekel rok uporabe, ni dovoljeno uporabljati. 

  
23.2. 9VH� RVHEH�� NL� VH� L]� NDNUãQHJDNROL� Y]URND� PXGLMR� QD� JUDGELãþX�� NMHU� REVWDMD� PRåQRVW� SDGFD�

SUHGPHWRY�QD�JODYR��SDGFD�Y�JORELQR�YHþMR�RG���P�DOL�XGDUFD�Y�JODYR�RE�RYLUR�Y�SURVWRUX��DOL�MH�Y�
YDUQRVWQHP�QDþUWX�XJRWRYOMHQD�PRåQRVW�]D�SRãNRGER�JODYH�]DUDGL�GUXJLK�Y]URNRY��PRUDMR�QRVLWL�
YDURYDOQR�þHODGR� 
 
=QDN��NL�GRORþD�REYH]QR�QRãHQMH�þHODGH��PRUD�ELWL�SRVWDYOMHQ�QD�YVHK�GRKRGLK�QD�JUDGELãþH�LQ�QD�
izhRGLK�L]�REMHNWRY�QD�JUDGELãþH� 
 
Kadar obstaja nevDUQRVW� ]D� SRãNRGEH� JODYH� VDPR� QD� GHOX� JUDGELãþD�� ODKNR� NRRUGLQDWRU� ]D�
YDUQRVW� LQ� ]GUDYMH�QH�JOHGH�QD�GRORþLOR�SUYHJD�RGVWDYND� WH� WRþNH�GRORþL��GD�VH�PRUD�YDUQRVWQD�
þHODGD�QRVLWL�VDPR�QD�WHP�GHOX�JUDGELãþD��2JURåHQL�SURVWRU�VH�SRVHEHM�R]QDþL��QD�YVHK�GRVWRSLK�
Y�WR�SRGURþMH�SD�SRVWDYL�XVWUH]QH�]QDNH�]D�REYH]QRVW�QRãHQMD�þHODGH� 
 
.DGDU�GHODYFL�HQHJD�VDPHJD�GHORGDMDOFD�RSUDYOMDMR�GHOR�Y�]DSUWLK�SURVWRULK�JUDGELãþD��]D�NDWHUH�
koordinator za varnost in zdravje ugotRYL��GD�QL�QHYDUQRVWL�L]�SUYHJD�RGVWDYND�WHJD�þOHQD��MLP�PHG�
GHORP�QL�WUHED�QRVLWL�þHODGH��,PHWL�SD�MR�PRUDMR�SUL�VHEL�LQ�MR�XSRUDELWL�SUL�JLEDQMX�SR�RVWDOHP�GHOX�
JUDGELãþD��7D�RODMãDYD�YHOMD�OH��þH�MH�YSLVDQD�Y�NQMLJL�XNUHSRY�]D�YDUQR�GHOR� 
 
Na JUDGELãþX� PRUD� ELWL� WXGL� ]D� RELVNRYDOFH� QD� YROMR� WROLNR� þHODG�� NROLNRU� MH� QDMYHþMH� GRYROMHQR�
ãWHYLOR�PRåQLK�RELVNRYDOFHY�KNUDWL��NDU�PRUD�ELWL�RSUHGHOMHQR�Y�YDUQRVWQHP�QDþUWX�]D�WR�JUDGELãþH� 
 
Ko koordinator za varnost in zdravje ugotovi, da nevarnosti za poškodbo gODYH�QL�YHþ��VH�]QDNH�]D�
REYH]QR�XSRUDER�YDUQRVWQH�þHODGH�RGVWUDQL��XNUHS�SD�YSLãH�Y�NQMLJR�XNUHSRY�]D�YDUQR�GHOR� 
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Priloga V 
9VHELQD�YDUQRVWQHJD�QDþUWD 
 
9DUQRVWQL�QDþUW�PRUD�YVHERYDWL� 
 
1. 2SLV�LQ�QDþUW�XUHGLWYH�JUDGELãþD��NL�GRORþD�NRQNUHWHQ�QDþLQ�L]SROQLWYH�]DKWHY�L]�SULORJH�,9��SUHGYVHP�R: 
 

– SRGDWNLK��SRG]HPQL�LQ�QDG]HPQL�NDWDVWHU��VLWXDFLMH��QDþUWL..���R�REVWRMHþLK�LQVWDODFLMDK�LQ�QDSUDYDK�WHU�
GUXJLK� YSOLYLK� RNROLFH� JUDGELãþD� QD� YDUQRVW� GHODYFHY�� V� SRXGDUNRP� QD� SUHYHUMDQMX� RNROLãþLQ�� NL� EL�
lahko na PHVWX� JUDGELãþD� ]DUDGL� SUHWHNOH� UDEH� WHUHQD� ali objekta nakazovale prisotnost nevarnih 
snovi ali predmetov ter potrebnih ukrepih za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter potrebnih 
ukrepih v zvezi z zagotovitvijo varnosti in zdravja delavcev; 

– XUHGLWYL�]DYDURYDQMD�JUDGELãþD�SURWL�RNROLFL�� 
– XUHGLWYL�LQ�Y]GUåHYDQMX�SLVDUQ��JDUGHURE��VDQLWDUQLK�YR]ORY�LQ�QDVWDQLWYHQLK�REMHNWRY�QD�JUDGELãþX� 
– ureditvi prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov; 
– GRORþLWYL�NUDMD��SURVWRUD�LQ�QDþLQD�UD]PHVWLWYH�LQ shranjevanja gradbenega materiala; 
– ureditvi prostorov za hrambo nevarnega materiala; 
– QDþLQX�SUHYDåDQMD��QDNODGDQMD�LQ�UD]NODGDQMD�JUDGEHQHJD�PDWHULDOD�LQ�WHåNLK�SUHGPHWRY� 
– QDþLQX�R]QDþLWYH�R]LURPD�]DYDURYDQMD�QHYDUQLK�PHVW� LQ�RJURåHQLK�SRGURþLM�QD�JUDGELãþX��QHYDUQH�

cone); 
– QDþLQX�GHOD�Y�QHSRVUHGQL�EOLåLQL�DOL�QD�NUDMLK��NMHU�QDVWDMDMR�]GUDYMX�ãNRGOMLYL�SOLQL��SUDh in hlapi ali kjer 

ODKNR�QDVWDQH�SRåDU�DOL�HNVSOR]LMD� 
– XUHGLWYL�HOHNWULþQLK�QDSHOMDY�]D�SRJRQ�QDSUDY�LQ�VWURMHY�WHU�UD]VYHWOMDYR�QD�JUDGELãþX� 
– GRORþLWYL� PHVW� ]D� SRVWDYLWHY� JUDGEHQLK� VWURMHY� LQ� QDSUDY� WHU� ]DYDURYDQMD�� JOHGH� QD� ORNDFLMR�

JUDGELãþD� 
– dolRþLWYL�YUVW�LQ�QDþLQD�L]YHGEH�JUDGEHQLK�RGURY� 
– XNUHSH� YDUVWYD� SUHG� SRåDURP� WHU� RSUHPR�� QDSUDYH� LQ� VUHGVWYD� ]D� YDUVWYR� SUHG� SRåDURP� QD�

JUDGELãþX� 
– RUJDQL]LUDQMX�SUYH�SRPRþL�QD�JUDGELãþX� 
– RUJDQL]LUDQMX�SUHKUDQH�LQ�SUHYR]D�GHODYFHY�QD�GHORYLãþH�JUDGELãþH�LQ�]�JUDGELãþD��þH�MH�WR�SRWUHEQR�� 

 
2. Kratek opis izbranih/uporabljenih tehnologij gradnje; 
 
3.  Seznam nevarnih snovi; 
 
4.  Navedbo posebno nevarnih del;  
 
5. 'RORþLWHY� GHORYQLK� PHVW�� QD� NDWHULK� MH� YHþMD� QHYDUQRVW� ]D� åLYOMHQMH� LQ� ]GUDYMH� GHODYFHY�� WHU� YUVWH� LQ�

NROLþLQH�SRWUHEQH�RVHEQH�YDURYDOQH�RSUHPH��GRORþLWHY�SURVWRURY�DOL�GHORYLãþ��NMHU�YHOMDMR�RODMãDYH�Y�]YH]L�
V�VSORãQR�]DKWHYR�QRãHQMD�þHODGH� 

 
6. 6PHUQLFH� ]D� XVNODMHYDQMH� LQWHUDNFLMH� ]� LQGXVWULMVNLPL� DNWLYQRVWPL� Y� QHSRVUHGQL� EOLåLQL� JUDGELãþD�� WXGL� ]�

]DþDVQR�SUHNLQLWYLMR�NRPXQDOQLK�YRGRY��þH�MH�WR�SRWUHEQR� 
 
7.  Terminski plan – QDþUWRYDQR�]DSRUHGMH�LVWRþDVQRVW��URNL�]D�L]YHGER�GHO� 
 
8. Skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu; 
 
9. Obveznost vodij posameznih del o medsebojnem obYHãþDQMX�R�SRWHNX�SRVDPH]QLK�ID]�GHOD� 
 
10. *UDGELãþQL�UHG��L]YOHþHN�XNUHSRY�LQ�SUDYLO�]D�]DJRWRYLWHY�YDUQRVWL�QD�JUDGELãþX�� 
 
11. 3RSLV�GHO�]�RFHQR�VWURãNRY�XUHGLWYH�JUDGELãþD�LQ�L]YDMDQMD�VNXSQLK�XNUHSRY�]D�]DJRWDYOMDQMH�YDUQRVWL�LQ�

]GUDYMD�QD�JUDGELãþX� 
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87. Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in
reševanja

Na podlagi petega odstavka 46. člena in četrtega od-
stavka 38. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) izdaja Vlada Republi-
ke Slovenije

U R E D B O
o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina uredbe)

S to uredbo se določajo nosilci načrtovanja, vsebina,
merila za izdelavo in način izdelave načrtov zaščite in reše-
vanja ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in okolja
ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: načrt
zaščite in reševanja ali načrt).

2. člen
(vsebina načrtov)

Načrt zaščite in reševanja je razčlenjena zamisel zašči-
te, reševanja in pomoči ob naravni ali drugi nesreči (v nadalj-
njem besedilu: nesreča). Z načrtom se določijo pristojnosti
in naloge izvajalcev načrta pri zagotavljanju zaščite, reševa-
nja in pomoči.

Načrti zaščite in reševanja temeljijo na ocenah ogrože-
nosti in predlogih za zaščito, reševanje in pomoč, ki izhajajo
iz teh ocen, ter razpoložljivih silah in sredstvih za zaščito,
reševanje in pomoč.

Načrti zaščite in reševanja se izdelajo za vsako vrsto
nesreče posebej.

II. NOSILCI NAČRTOVANJA

3. člen
(nosilci načrtovanja)

Načrte zaščite in reševanja izdelajo:
– država,
– občine,
– gospodarske  družbe, zavodi in druge organizacije (v

nadaljnjem besedilu: organizacije).
Organizacije, ki so dolžne izdelati načrte zaščite in

reševanja v skladu s to uredbo, morajo v svojih načrtih
razčleniti ukrepanje na območju organizacije. Če nesreča v
organizaciji lahko ogrozi tudi ljudi, živali, premoženje, kultur-
no dediščino ali okolje zunaj območja organizacije, se skla-
dno z oceno ogroženosti izdelajo tudi občinski ali državni
načrti.

Načrti zaščite in reševanja za posamezno vrsto nesre-
če, ki jih izdela več nosilcev načrtovanja na določenem
območju, morajo biti medsebojno usklajeni.

Če načrt zaščite in reševanja za posamezno vrsto nesre-
če izdeluje več nosilcev načrtovanja na območju ene ali več
občin, regije ali države, se določi temeljni načrt. Temeljni
načrt je praviloma občinski ali državni. S temeljnim načrtom
morajo biti usklajeni načrti vseh nosilcev načrtovanja.

4. člen
(državni načrti)

Državne načrte zaščite in reševanja izdela Uprava Re-
publike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z
ministrstvi in drugimi državnimi organi ter ustreznimi strokov-
nimi organizacijami.

Državni načrti se izdelajo za ukrepanje ob potresu,
poplavi, letalski in železniški nesreči, nesreči na morju, ne-
srečah z nevarnimi snovmi, vključno z nesrečami z viri ionizi-
rajočega sevanja, ob drugih nesrečah, ki bi lahko prizadele
večji del države oziroma povzročile obsežne posledice ter v
vojni.

Državni načrti zaščite in reševanja se podrobneje raz-
členijo na ravni regije. Na ravni regije se kot državni načrti
izdelajo tudi načrti za tiste nesreče, ki bi lahko prizadele
večji del območja regije. Območja regij se določijo s predpi-
si o organizaciji Uprave Republike Slovenije za zaščito in
reševanje in predpisi o organizaciji opazovanja, obveščanja
in alarmiranja.

5. člen
(občinski načrti)

Občinske načrte zaščite in reševanja izdela organ obči-
ne, ki ga določi župan. Izdela jih v sodelovanju z drugimi
organi in službami občine, organi in službami za zaščito,
reševanje in pomoč, organiziranimi na občinski ravni, ter
zunanjimi strokovnimi organizacijami.

Občinski načrti se izdelajo za vse vrste nesreč, ki lahko
prizadenejo občino.

6. člen
(načrti organizacij)

Načrte zaščite in reševanja morajo izdelati organizaci-
je, ki:

– v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, preva-
žajo ali skladiščijo nevarne snovi, nafto in njene derivate ter
energetske pline ali opravljajo dejavnost oziroma upravljajo
sredstva za delo, ki pomenijo nevarnost za nastanek nesre-
če; za nesreče, ki jih lahko povzročijo s svojo dejavnostjo,

– upravljajo velike infrastrukturne in druge sisteme; za
nesreče, ki jih lahko povzročijo zaradi motenj v delovanju ali
zaradi opustitve dejavnosti.

Župan lahko odloči, da načrte zaščite in reševanja za
določene vrste nesreč poleg organizacij iz prejšnjega od-
stavka izdelajo tudi druge organizacije. V občinskem načrtu
se določijo zaščitni ukrepi, za izvajanje katerih morajo orga-
nizacije s področja vzgoje in izobraževanja, zdravstvenega
varstva, otroškega in invalidskega varstva, nege starejših
občanov ter varstva kulturne dediščine izdelati svoje načrte
zaradi povečane ogroženosti.

Organ upravljanja organizacije je odgovoren za pripra-
vo, stanje in izvajanje načrtov zaščite in reševanja. Pri izdela-
vi načrtov za primer nesreč z nevarnimi snovmi morajo sode-
lovati notranje organizacijske enote in službe, zaposleni ter
po potrebi zunanje strokovne organizacije.

Merila za določitev organizacij iz prvega odstavka tega
člena so v dodatku, ki je sestavni del te uredbe.
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7. člen
(skrbnik načrta)

Nosilci načrtovanja iz 4., 5. in 6. člena za vsak načrt
določijo skrbnika načrta zaščite in reševanja, ki sodeluje z
drugimi organi, pristojnimi za izdelavo tistih načrtov zaščite
in reševanja, ki morajo biti usklajeni z državnim ali občinskim
načrtom oziroma načrtom organizacije.

III. VSEBINA IN IZDELAVA NAČRTOV ZAŠČITE IN
REŠEVANJA

8. člen
(vsebina načrta)

Načrt zaščite in reševanja obsega načrt in dodatke ter
priloge k načrtu.

Z načrtom se opredelijo:
– nesreča, za katero je izdelan načrt,
– obseg načrtovanja,
– koncept zaščite, reševanja in pomoči ob nesreči, za

katero je izdelan načrt,
– potrebne sile in sredstva ter razpoložljivi viri,
– organizacija in izvedba opazovanja, obveščanja in

alarmiranja,
– aktiviranje sil in sredstev,
– upravljanje in vodenje,
– ukrepi in naloge zaščite, reševanja in pomoči,
– osebna in vzajemna zaščita,
– razlaga pojmov in okrajšav.
Dodatki in priloge k načrtu so:
– načrti dejavnosti izvajalcev načrta zaščite in reševa-

nja,
– zbirke podatkov, potrebnih za izvajanje načrta,
– program usposabljanja, urjenja in vaj,
– navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta zaščite in

reševanja.
Načrt zaščite in reševanja ob vojaškem napadu na dr-

žavo vsebuje poleg vsebin iz drugega in prejšnjega odstav-
ka, tudi dokumente za izvajanje ukrepov za pripravljenost,
če je tako določeno s predpisi o obrambnem načrtovanju.

9. člen
(načrt zaščite in reševanja)

Načrt zaščite in reševanja obsega:
1. v delu načrta, ki določa nesrečo, za katero je izdelan

načrt zaščite in reševanja, se določijo vrsta in značilnosti
nesreče ter možnost in verjetnost nastanka verižne nesreče;

2. v delu načrta, ki opredeljuje obseg načrtovanja, se
določi raven načrtovanja (državna, lokalna, območje organi-
zacije) glede na druge nosilce načrtovanja in glede na vzrok
ter možne posledice nesreče;

3. v delu načrta, ki opredeljuje koncept zaščite, reše-
vanja in pomoči, se določijo podmene, zamisel izvedbe
zaščite, reševanja in pomoči ter uporaba načrta;

4. v delu načrta, ki opredeljuje potrebne sile in sred-
stva ter razpoložljive vire, se določijo sile, finančna in druga
sredstva, potrebna za izvajanje načrta, ter predvidijo njihovi
viri in razpoložljivost;

5. v delu načrta, ki ureja opazovanje, obveščanje in
alarmiranje, se določijo zbiranje, obdelava in posredovanje
podatkov, obveščanje in alarmiranje ogroženih ljudi ter izva-

jalcev nalog in obveščanje drugih držav o nesreči, ki bi lahko
imela čezmejne vplive;

6. v delu načrta, ki ureja aktiviranje sil in sredstev, se
določijo način in postopki aktiviranja sil in sredstev za zašči-
to, reševanje in pomoč;

7. v delu načrta, ki ureja upravljanje in vodenje, se
opredelijo pristojnosti in naloge organov upravljanja in vode-
nja ter drugih izvajalcev načrta zaščite in reševanja;

8. v delu načrta, ki ureja zaščito, reševanje in pomoč,
se določijo zaščitni ukrepi in naloge zaščite, reševanja in
pomoči, nosilci posameznih nalog in način njihove izvedbe
ter potek zaščitno-reševalnih dejavnosti;

9. v delu načrta, ki ureja osebno in vzajemno zaščito,
se določijo napotki za preprečevanje in blažitev posledic
nesreč pri ljudeh in premoženju ter rešitve za učinkovito
osebno in vzajemno zaščito;

10. v delu načrta, ki vsebuje razlago pojmov in krajšav,
se pojasnijo pojmi, uporabljeni v načrtu zaščite in reševanja,
ter kratice, okrajšave in simboli.

10. člen
(načrt za nesreče z nevarnimi snovmi)

Ne glede na določila prejšnjega člena morajo organiza-
cije iz prve alinee prvega odstavka 6. člena te uredbe v
posamezna poglavja načrta vključiti:

– imena ali položaj oseb, ki so pooblaščene za aktivira-
nje postopkov ob nesreči, ter osebe, ki je odgovorna za
usklajevanje postopkov za zmanjšanje posledic nesreče;

– ime ali položaj osebe, ki je odgovorna za sodelovanje
z drugimi organi, pristojnimi za izdelavo načrtov zaščite in
reševanja (občinskega ali državnega);

– opis dejanj za obvladovanje razmer, ki bi lahko vodile
v nesrečo, ali za zmanjšanje posledic nesreče za vse pred-
vidljive situacije. Poleg tega je treba navesti vso razpoložljivo
zaščitno opremo in sredstva;

– ukrepe za zmanjšanje tveganja za zaposlene, opo-
zarjanje na nevarnost ter napotke za osebno in vzajemno
zaščito ob nesreči;

– postopke za hitro obveščanje občinskih ali državnih
organov, pristojnih za aktiviranje načrtov zaščite in reševanja
ob nesreči, vrsto informacij, ki jih mora vsebovati začetno
obvestilo, ter postopke za nadaljnje obveščanje;

– programe usposabljanja osebja za naloge, ki bi jih ob
nesreči opravljalo, ter po potrebi programe skupnega uspo-
sabljanja z občinskimi silami za zaščito, reševanje in pomoč;

– ukrepe za pomoč občini ob nesreči.
V občinske in državne načrte za nesreče z nevarnimi

snovmi se vključijo:
– imena ali položaj oseb, ki so pooblaščene za aktivira-

nje postopkov ob nesreči, ter osebe, ki je odgovorna za
usklajevanje postopkov za zmanjšanje posledic nesreče;

– postopki za prejem obvestila o nesreči ter postopki
za obveščanje in aktiviranje;

– ukrepi za usklajevanje sredstev za izvajanje načrta;
– ukrepi za pomoč organizaciji ob nesreči;
– postopki za obveščanje javnosti ob nesreči in napot-

ki za ravnanje;
– postopki za obveščanje drugih držav ob nesreči s

čezmejnimi vplivi.
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11. člen
(načrt dejavnosti)

Načrte dejavnosti kot dodatke k načrtu zaščite in reše-
vanja izdelajo:

– pristojni občinski organi ali službe,
– pristojna ministrstva in drugi državni organi.
Z načrti dejavnosti se zagotavlja izvajanje dejavnosti, ki

je v pristojnosti organa ali službe. Z njimi se določijo nosilci
nalog, organizacija njihovega delovanja in način izvedbe
nalog. Z njimi se določijo tudi potrebna materialna, finančna
in druga sredstva za izvajanje nalog.

Načrti dejavnosti se pošljejo organu, pristojnemu za
izdelavo načrta zaščite in reševanja, ki preveri, ali so načrti
dejavnosti izdelani skladno z rešitvami v drugih delih načrta,
določenih z 9. in 10. členom te uredbe.

Načrti dejavnosti kot dodatki v državnih načrtih morajo
praviloma obsegati tudi usmeritve za organiziranje ter izvaja-
nje dejavnosti na regijski in lokalni ravni.

12. člen
(zbirke podatkov)

Podatki, ki so potrebni za izvajanje načrta zaščite in
reševanja, se pridobijo iz javnih zbirk, iz zbirk podatkov
organov, pristojnih za izdelavo načrtov zaščite in reševanja,
ter izvajalcev načrta zaščite in reševanja na način, ki je
določen z načrtom ali predpisom.

V prilogi k načrtu zaščite in reševanja, v kateri se opred-
elijo zbirke podatkov, se določi tudi način njihovega pridobi-
vanja in ažuriranja.

13. člen
(program usposabljanja, urjenja in vaj)

V dodatku k načrtu, ki opredeljuje program usposablja-
nja, urjenja in vaj, se določijo vrste usposabljanja in urjenja
izvajalcev nalog iz načrta, vrste in pogostost vaj ter način
preverjanja usposobljenosti izvajalcev, vodenja evidence o
izvedenih vajah in o usposobljenosti izvajalcev.

Vaje za preverjanje načrta zaščite in reševanja ob ne-
srečah z nevarnimi snovmi se izvedejo najmanj vsaka tri leta.

14. člen
(vzdrževanje in razdelitev načrtov)

Vzdrževanje načrta zaščite in reševanja obsega ažurira-
nje, dopolnjevanje in spreminjanje.

Ažuriranje obsega vzdrževanje podatkov glede na čas,
prostor in izvajalce.

Dopolnjevanje načrta obsega spremembe, ki ne pose-
gajo v zasnovo zaščite, reševanja in pomoči, določeno z
načrtom.

Vse spremembe in dopolnitve načrta se morajo eviden-
tirati. Za ažuriranje in dopolnjevanje načrta je pristojen skr-
bnik načrta.

Načrt zaščite in reševanja se pregleda in po potrebi
spremeni zaradi spremembe ocene ogroženosti ali spre-
membe razpoložljivih sil in sredstev za zaščito, reševanje in
pomoč oziroma najmanj vsaka tri leta za nesreče z nevarnimi
snovmi in vsakih pet let za vse druge nesreče. Pri tem se
morajo upoštevati nova spoznanja stroke in izkušnje, pri-
dobljene pri ravnanju ob nesrečah in na vajah zaščite, reše-
vanja in pomoči.

V dodatku k načrtu zaščite in reševanja, ki obsega
navodilo za vzdrževanje načrta zaščite in reševanja, se dolo-
či tudi, komu se načrt pošlje.

15. člen
(izdelava in usklajevanje načrtov)

Izdelava načrtov zaščite in reševanja, določitev temelj-
nega načrta za posamezno nesrečo ter način usklajevanje
načrtov posameznih nosilcev načrtovanja se praviloma dolo-
či z nacionalnim in lokalnimi programi ter letnimi načrti var-
stva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Organi upravljanja organizacije, ki morajo izdelati načr-
te v skladu s to uredbo, morajo pristojnim občinskim ali
državnim organom dati podatke za izdelavo občinskih ali
državnih načrtov zaščite in reševanja pred začetkom obrato-
vanja.

16. člen
(sodelovanje javnosti pri izdelavi načrtov)

Organi, pristojni za izdelavo državnih in občinskih načr-
tov zaščite in reševanja, zagotovijo sodelovanje zainteresira-
ne javnosti pri izdelavi načrtov z javno predstavitvijo osnut-
kov načrtov zaščite in reševanja, ki traja najmanj 30 dni.
Odgovorna oseba, kraj, čas in način predstavitve se objavijo
v sredstvih javnega obveščanja oziroma na krajevno običajni
način.

Zbrana mnenja in predlogi se po presoji predstojnika
organa, pristojnega za izdelavo načrta zaščite in reševanja,
vključijo v osnutek načrta zaščite in reševanja.

17. člen
(sprejetje, veljavnost in uporaba načrtov)

Načrte zaščite in reševanja sprejmejo organi, določeni
z zakonom, pri čemer načrt zaščite in reševanja organizaci-
je, ki je izdelan po prvem odstavku 6. člena te uredbe, pred
sprejetjem odobri organ, pristojen za izdelavo občinskega
ali državnega načrta, občinske in državne načrte pa pristojni
poveljnik Civilne zaščite.

Načrt zaščite in reševanja velja od dneva sprejetja.

18. člen
(javnost načrtov)

Načrti zaščite in reševanja so javni, razen v delih, ki so
označeni kot zaupni v skladu s predpisi.

Organi, pristojni za izdelavo načrtov zaščite in reševa-
nja, morajo te javno predstaviti najpozneje v 90 dneh po
njihovem sprejetju. Javno naznanilo predstavitve načrta za-
ščite in reševanja se objavi v sredstvih javnega obveščanja
ali na krajevno običajen način.

Organi, pristojni za izdelavo načrtov zaščite in reševa-
nja, na svojem sedežu zagotavljajo možnost vpogleda v spre-
jete načrte zaščite in reševanja.

19. člen
(izvajanje načrtov)

Načrti zaščite in reševanja se začnejo izvajati na podla-
gi odločitev poveljnikov Civilne zaščite in drugih oseb ter
organov, ki so po zakonu pristojni za vodenje zaščite in
reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.
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Organ upravljanja ali pooblaščena oseba v organizaciji,
ki je dolžna izdelati načrt zaščite in reševanja v skladu s to
uredbo, mora brez odlašanja začeti izvajati načrt ob nenad-
zorovanem dogodku, ki ima take značilnosti, da se lahko
utemeljeno pričakuje nastanek večje nesreče.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
(uskladitev načrtov zaščite in reševanja s to uredbo)
Organizacije iz druge alinee prvega odstavka 6. člena,

občine in državni organi, pristojni za izdelavo načrtov zaščite
in reševanja, morajo izdelati oziroma uskladiti načrte zaščite
in reševanja s to uredbo v dveh letih po njeni uveljavitvi.

Organizacije iz prve alinee prvega odstavka 6. člena te
uredbe, občine in državni organi izdelajo oziroma uskladijo
načrte zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi
v treh letih po uveljavitvi te uredbe.

Organizacije iz prve alinee prvega odstavka 6. člena te
uredbe pristojnim organom najpozneje šest mesecev pred
iztekom roka iz prejšnjega odstavka dajo potrebne podatke
za izdelavo občinskih ali državnih načrtov. Ti podatki morajo
obsegati opis izrednih dogodkov, ki se lahko razvijejo v
nesrečo, ali opis nesreče, iz katerega so razvidni približna
količina izpusta nevarnih snovi, stopnja nevarnosti in možne
posledice za ljudi in okolje, površina prizadetega območja,
časovni potek, v katerem se lahko nepredvideni dogodek
razvije v nesrečo, ter pregled nujnih ukrepov za preprečitev
oziroma zmanjšanje verjetnosti nastanka in posledic nesre-
če z navedbo opreme in postopkov, ki bi se pri tem upora-
bili.

Organizacije iz prejšnjega odstavka, ki začnejo obrato-
vati po uveljavitvi te uredbe, morajo izdelati načrte zaščite in
reševanja pred začetkom obratovanja.

21. člen
(uskladitev predpisov)

Do sprejetja ustreznega predpisa se pri izdelavi načrtov
zaščite in reševanja uporabljata prvo in drugo poglavje navo-
dila o izvajanju zaščitnih ukrepov (Uradni list RS, št. 39/94).

22. člen
(prenehanje veljavnosti uredbe)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št.
48/93).

23. člen
(veljavnost uredbe)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 812-10/2001-1
Ljubljana, dne 31. decembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik



6WUDQ�������JW������������������ 8UDGQL�OLVW�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�

 

DODATEK  
 
0HULOD�]D�GRORþLWHY�RUJDQL]DFLM�L]�SUYHJD�RGVWDYND����þOHQD�  
 
1DþUWH�]DãþLWH�LQ�UHãHYDQMD�L]GHODMR�  
 
2UJDQL]DFLMH�� NL� Y� GHORYQHP� SURFHVX� XSRUDEOMDMR�� SURL]YDMDMR�� VNODGLãþLMR�
�SUHWRYDUMDMR��QHYDUQH�VQRYL��þH�  
MH� NROLþLQD� QDMPDQM� HQH� RG� QHYDUQLK� VQRYL�� NL� MH� QD� ]DRNURåHQHP� REPRþMX� RUJDQL]DFLMH��
YHþMD�RG�NROLþLQH�]D�UD]YUVWLWHY��NL�MH�]D�WR�QHYDUQR�VQRY�GRORþHQD�Y�WUHWMHP�VWROSFX�WDEHOH�
���NL�MH�VHVWDYQL�GHO�WHJD�GRGDWND��Y�QDGDOMQMHP�EHVHGLOX��WDEHOD�����DOL�HQDND�WHM�NROLþLQL�DOL 
MH�NROLþLQD�QDMPDQM�HQH�RG�QHYDUQLK�VQRYL��NL� MH�QD�]DRNURåHQHP�REPRþMX�RUJDQL]DFLMH� LQ�
VH�UD]YUãþD�PHG�QHYDUQH�VQRYL�]�HQR�RG�QHYDUQLK�ODVWQRVWL�L]�SUYHJD�VWROSFD�WDEHOH���WHJD�
GRGDWND��Y�QDGDOMQMHP�EHVHGLOX��WDEHOD�����YHþMD�RG�NROLþLQH�]D�UD]YUVWLWHY��NL�MH�]D�VQRY�V�
to�QHYDUQR�ODVWQRVWMR�GRORþHQD�Y�WUHWMHP�VWROSFX�WDEHOH����DOL�HQDND�WHM�NROLþLQL� 
1H� JOHGH� QD� PHULOD� L]� SUHMãQMLK� GYHK� DOLQHL�� QDþUWH� ]DãþLWH� LQ� UHãHYDQMD� L]GHODMR� WXGL�
organizacije glede na: 
-� YVRWR� QHYDUQLK� VQRYL� L]� WDEHOH� ��� NDWHULK� SRVDPH]QH� NROLþLQH� QH� SUHVHJDMR� NROLþLQ� ]D�
razvrstitev iz drugega oziroma tretjega stolpca tabele 1, ter nevarnih snovi, ki imajo isto 
nevarno lastnost iz prvega stolpca tabele 2, 
- vsoto nevarnih snovi, ki imajo isto nevarno lastnost iz prvega stolpca tabele 2,  
- vsoto nevarnih snovi, ki imajo nevarno lastnost s številko 1, 2 ali 9 iz prvega stolpca 
tabele 2, in 
- vsoto nevarnih snovi, ki imajo nevarno lastnost s številko 3, 4, 5, 6, 7a, 7b ali 8 iz prvega 
stolpca tabele 2, 
 
þH�]D�HQR�RG�]JRUDM�QDYHGHQLK�YVRW�YHOMD� 
 

∑ ≥
L

LL 4T ��
�

 

 
kjer sta: 
 
qi –�NROLþLQD�SRVDPH]QH�QHYDUQH�VQRYL��NL�MH�QD�]DRNURåHQHP�REPRþMX�RUJDQL]DFLMH� 
Q3i –�NROLþLQD�]D�UD]YUVWLWHY��NL� MH�]D�SRVDPH]QR�QHYDUQR�VQRY�GRORþHQD�Y�WUHWMHP�VWROSFX�
tabele 1 oziroma tabele 2. 
 
Navodila za uporabo tabel 1 in 2: 
- SUL�GRORþDQMX�NROLþLQH�QHYDUQLK�VQRYL�]D�SRVDPH]QR�RUJDQL]DFLMR�VH�XSRãWHYD�QDMYHþMD�
NROLþLQD�QHYDUQLK�VQRYL��NL�MH�ODKNR�NDGDU�NROL�QD�]DRNURåHQHP�REPRþMX�RUJDQL]DFLMH�� 
- zmesi in pripravki se obravnaYDMR�HQDNR�NRW�þLVWH�VQRYL��þH�VR�Y�PHMDK�NRQFHQWUDFLMH��NL�
VR�GRORþHQH�JOHGH�QD�QMLKRYH�ODVWQRVWL�Y�VNODGX�V�SUHGSLVL�R�UD]YUãþDQMX�QHYDUQLK�VQRYL�LQ�
pripravkov, razen kadar je podana odstotna sestava (koncentracija) ali druga specifikacija, 
-  za snov ali skupino snovi, ki je navedena v tabeli 1 in spada tudi v katero od skupin 
QHYDUQRVWL�L]�WDEHOH����VH�XSRãWHYDMR�NROLþLQH�L]�WDEHOH��� 
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-� SUL� VQRYHK� LQ� SULSUDYNLK�� NL� LPDMR� WDNH� ODVWQRVWL�� GD� MLK� ODKNR� UD]YUãþDPR� Y� YHþ� VNXSLQ�
nevarnosti, se za namene te uUHGEH�XSRUDELMR�QDMVWURåMD�UD]YUVWLWHY�R]LURPD�QDMQLåML�SUDJL�
�PHMQH�NROLþLQH�� 
 
 
7DEHOD����.ROLþLQH�]D�LPHQRYDQH�QHYDUQH�VQRYL 
 
Stolpec 1 Stolpec 2 Stolpec 3 
Nevarne snovi [CAS št. ] .ROLþLQH�]D�UD]YUVWLWHY��Y�W� 

Amonijev nitrat [6484-52-2] 350 2500 
Amonijev nitrat [6484-52-2] 1250 5000 
Diarzenov pentaoksid [1303-28-2], arzenova (V) 
kislina in/ali soli 

1 2 

Diarzenov trioksid [1327-53-3], arzenova (III) kislina 
in/ali soli 

 0,1 

Brom [7726-95-6] 20 100 
Klor [7782-50-5] 10 25 
Nikljeve spojine v obliki prahu, ki so nevarne pri 
vdihavanju (nikljev monoksid [1313-99-1], nikljev 
dioksid [12035-36-8], nikljev sulfid [16812-54-7], 
trinikljev disulfid [12035-72-2], dinikljev trioksid 
[1314-06-3]) 

 
 

 
1 

Etilenimin [151-56-4] 10 20 
Fluor [7782-41-4] 10 20 
Formaldehid (koncentracija >= 90%) [50-00-0] 5 50 
Vodik [1333-74-0] 5 50 
9RGLNRY�NORULG��XWHNRþLQMHQ�SOLQ��[7647-01-0] 25 250 
6YLQþHYL�DONLOL�[78-00-2] in [75-74-1] 5 50 
8WHNRþLQMHQL� ]HOR� ODKNR� YQHWOMLYL� SOLQL� �YNOMXþQR� ]�
XWHNRþLQMHQL�QDIWQLPL�SOLQL��LQ�Qaravni plin 

50 200 

Acetilen [74-86-2] 5 50 
Etilen oksid [75-21-8] 5 50 
Propilenoksid [75-56-9] 5 50 
Metanol [67-56-1] 500 5000 
2,2'-dikloro-4,4'-metilen dianilin [101-14-4]  0,01 
Metil izocianat [624-83-9]  0,15 
Kisik [7782-44-7] 200 2000 
Toluen diizocianat [26471-62-5] 10 100 
Karbonil diklorid (fosgen) [75-44-5] 0,3 0,75 
Arzenov trihidrid (arzin) [7784-42-1] 0,2 1 
Fosforjev trihidrid (fosfin) [7803-51-2] 0,2 1 
äYHSORY�GLNORULG�[10545-99-0] 1 1 
äYHSORY�WULRNVLG�[7446-11-9] 15 75 
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Poliklorodibenzofurani in poliklorodibenzodioksini 
�YNOMXþQR�V�7&''���L]UDþXQDQR�QD�HNYLYDOHQW�7&''�
(dioksin) 

 0,001 

Te rakotvorne snovi:   
4-aminobifenil [92-67-1] in/ali njegove soli, benzidin 
[92-87-5] in/ali soli, bis (klorometil) eter [542-88-1], 
klorometil metil eter [107-30-2], dimetil karbamoil 
klorid [79-44-7], dimetil nitrosamin [62-75-9], 
triamid heksametil fosforne kisline [680-31-9], 2-
naftilamin [91-59-8] in/ali soli, 1,3-propansulton 
[1120-71-4], 4-nitrobifenil [92-93-3] 

 
0,001 

 
0,001 

Pogonsko gorivo za vozila (bencin) in drugi naftni 
destilati 

5000 50000 

 
3UL�GRORþDQMX�NROLþLQ�QHYDUQLK�VQRYL�L]�WDEHOH���MH�WUHED�XSRãWHYDWL� 
-�Y�]YH]L�]�DPRQLMHYLP�QLWUDWRP��������������NROLþLQD�YHOMD�]D�DPRQLMHY�QLWUDW�LQ�]D�VSRMLQH�
DPRQLMHYHJD� QLWUDWD�� Y� NDWHULK� MH�PDVQL� GHOHå� GXãLND� ]DUDGL� DPRQLMHYHJD� QLWUDWD� YHþ� NRW�
28 %,� LQ� ]D� YRGQH� UD]WRSLQH� DPRQLMHYHJD� QLWUDWD�� Y� NDWHULK� MH�PDVQL� GHOHå� DPRQLMHYHJD�
QLWUDWD�YHþ�NRW������ 
- v�]YH]L�]�DPRQLMHYLP�QLWUDWRP��������������NROLþLQD�YHOMD�]D�HQRVWDYQD�JQRMLOD�QD�RVQRYL�
amonijevega nitrata in za sestavljena gnojila, v katerih je maVQL� GHOHå� GXãLND� ]DUDGL�
DPRQLMHYHJD�QLWUDWD�YHþ�NRW�������VHVWDYOMHQR�JQRMLOR�YVHEXMH�DPRQLMHY�QLWUDW�V� IRVIDWRP�
in/ali kalijem); 
-� Y� ]YH]L� V� SROLNORURGLEHQ]RIXUDQL� LQ� SROLNORURGLEHQ]RGLRNVLQL�� NROLþLQH� SROLklorodibenzo-
furanov in poliklorodibenzodioksLQRY�VH�UDþXQDMR�]�XSRUDER�WHK�IDNWRUMHY� 
0HGQDURGQL�IDNWRUML�]D�WRNVLþQR�HNYLYDOHQWQRVW��,7()��]D�L]RPHUH� 
 
2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0,1 
1,2,3,7,8-PeCDD 0,5 2,3,4,7,8-PeCDF 0,5 
    1,2,3,7,8-PeCDF 0.05 
 
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 
  2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 
 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 
  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 
 
OCDD 0,001 OCDF 0,001 
 
(T = tetra, P = penta, Hx = heksa, Hp = hepta, O = okta) 
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Tabela 2: K ROLþLQH�]D�QHYDUQH�VQRYL�LQ�SULSUDYNH�JOHGH�QD�QMLKRYH�QHYDUQH�ODVWQRVWL�  
 
 
Stolpec 1 Stolpec 2 Stolpec 3 
Nevarne lastnosti  .ROLþLQH�]D�UD]YUVWLWHY��Y�W� 

1. ZELO STRUPENE 5 20 
2. STRUPENE 50 200 
3. OKSIDATIVNE 50 200 
4. EKSPLOZIVNE  50 200 
5. EKSPLOZIVNE  10 50 
6. VNETLJIVE  5000 50000 
7.a LAHKO VNETLJIVE  50 200 
7.b /$+.2�91(7/-,9(�WHNRþLQH� 5000 50000 
8. ZELO LAHKO VNETLJIVE  10 50 
9. OKOLJU NEVARNE - v kombinaciji s 

standardnimi opozorili R: 
  

 R 50: ‘Zelo strupeno za vodne organizme,’ 200 500 
 R 51: ‘Strupeno za vodne organizme,’  

5� ���� µ/DKNR� SRY]URþL� GROJRWUDMQH� ãNRGOMLYH�
XþLQNH�QD�YRGQR�RNROMH¶ 

 
500 

 
2000 

10. Druge nevarne lastnosti (tiste, ki niso navedene 
zgoraj) v kombinaciji s standardnimi opozorili R: 

  

 R 14: ‘Burno reagira z vodR¶� �YNOMXþQR� ]� 5�
14/15) 

100 500 

 5�����µ9�VWLNX�]�YRGR�VH�VSURãþD�VWUXSHQL plin’ 50 200 
 
3UL�GRORþDQMX�NROLþLQ�QHYDUQLK�VQRYL�L]�WDEHOH���MH�WUHED�XSRãWHYDWL�� 
-� GD� VH� QHYDUQH� ODVWQRVWL� GRORþDMR� VNODGQR� V� SUHGSLVL� R� UD]YUãþDQMX�� SDNLUDQMX� LQ�
R]QDþHYDQMX nevarnih snovi in pripravkov in da se za eksplozivne nevarne snovi 
uporabljajo merila iz predpisov o prevozu nevarnega blaga; 
-� GD� VH� ]D� QHYDUQH� ODVWQRVWL� ]D� VQRYL� LQ� SULSUDYNH�� NL� QLVR� UD]YUãþHQL� NRW� QHYDUQL� SR�
SUHGSLVLK�R�UD]YUãþDQMX��SDNLUDQMX�LQ�R]QDþevanju nevarnih snovi in ki so ali bi lahko bili na 
REPRþMX�YLUD� WYHJDQMD� LQ� LPDMR�DOL�EL� ODKNR� LPHOL�HQDNH�QHYDUQH� ODVWQRVWL�JOHGH�PRåQRVWL��
GD�SRY]URþLMR�YHþMR�QHVUHþR��XSRãWHYDMR�SRVWRSNL�]D�]DþDVQR�UD]YUãþDQMH�VNODGQR�]�]JRUDM�
navedenimi predpisi;  
- dD�QHYDUQD�ODVWQRVW�³HNVSOR]LYQH´�V�NROLþLQDPL��������W�YHOMD�]D�� 
D��VQRY�DOL�SULSUDYHN��NL�SRPHQL�WYHJDQMH�HNVSOR]LMH�RE�XGDUFX��WUHQMX��SRåDUX�DOL�GUXJLK�YL-
ULK�YåLJD��VWDYHN�5���DOL�NL�MH�UD]YUãþHQ�Y�podrazred 1.3 ali 1.4 po Evropskem sporazumu o 
mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) /(Uradni list SFRJ – MP, št. 
59/72)/ in akt o notifikaciji nasledstva (Uradni list RS – MP, št. 9/92), katerega sestavni del 
sta prilogi A in B (Uradni list RS, št. 41/00); 
E�� SLURWHKQLþQR� VQRY� NRW� VQRY� DOL� ]PHV� snovi, namenjeno temu, da proizvede toploto, 
VYHWORER�� ]YRN�� SOLQ� DOL� GLP� DOL� NRPELQDFLMR� WDNLK� XþLQNRY� ]� QHHNVSOR]LYQR� VDPRGHMQR�
HNVRWHUPQR�NHPLþQR�UHDNFLMR��DOL 
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F��HNVSOR]LYQR�DOL�SLURWHKQLþQR�VQRY�DOL�SULSUDYHN��YVHERYDQ�Y�SUHGPHWLK�� 
- da nevarna lastnRVW� ³HNVSOR]LYQH´� V� NROLþLQDPL� ������ W� YHOMD� ]D� VQRY� DOL� SULSUDYHN�� NL�
SRPHQL�YHOLNR� WYHJDQMH�HNVSOR]LMH�RE�XGDUFX�� WUHQMX��SRåDUX�DOL�GUXJLK�YLULK�YåLJD� �VWDYHN�
5���DOL�NL�MH�UD]YUãþHQ�Y�podrazred 1.1 ali 1.2 po Evropskem sporazumu o mednarodnem 
cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) /(Uradni list SFRJ – MP, št. 59/72) in akt o 
notifikaciji nasledstva (Uradni list RS – MP, št. 9/92)/, katerega sestavni del sta prilogi A in 
B (Uradni list RS, št. 41/00), 
-� GD� QHYDUQD� ODVWQRVW� ³YQHWOMLYH´� V� NROLþLQDPL� ������ ������� W� YHOMD� ]D� YQHWOMLYH� WHNRþLQH�
R]LURPD�]D�WHNRþH�VQRYL�LQ�SULSUDYNH��NL�LPDMR�SODPHQLãþH�PHG�YNOMXþQR��� o&�LQ�YNOMXþQR�
55 o C (stavek R 10) in ki pospešujejo gorenje; 
-�GD�QHYDUQD�ODVWQRVW�³ODKNR�YQHWOMLYH´�V�NROLþLQDPL��������W�YHOMD�]D�� 
�L��WHNRþH�VQRYL�LQ�SULSUDYNH��NL�VH�ODKNR�VHJUHMHMR�LQ�VH�NRQþQR�VDPRGHMQR�YQDPHMR�Y�VWLNX�
]�]UDNRP�åH�SUL�QRUPDOQL�WHPSHUDWXUL�EUH]�GRYDMDQMD�HQHUJLMH��VWDYHN�5����� 
�LL��WHNRþH�VQRYL�LQ�SULSUDYNH��NDWHULK�SODPHQLãþH�MH�QLåMH�RG��� o&�LQ�NL�RVWDQHMR�Y�WHNRþHP�
stanju pod pritiskom, kjer posebni procesni pogoji (na primer visok tlak ali visoka 
WHPSHUDWXUD��ODKNR�XVWYDULMR�WYHJDQMH�]D�QDVWDQHN�QHVUHþH� 
GD�QHYDUQD� ODVWQRVW� ³ODKNR�YQHWOMLYH� WHNRþLQH´�V�NROLþLQDPL������������� W�YHOMD�]D� WHNRþH�
snovi ali pripravke, kateriK� SODPHQLãþH� MH� QLåMH� RG� �� oC in ki niso zelo lahko vnetljivi 
(stavek R 11, druga alinea); 
-� GD� QHYDUQD� ODVWQRVW� ³]HOR� ODKNR� YQHWOMLYH´� V� NROLþLQDPL� ������ W� YHOMD� ]D� WH� ]HOR� ODKNR�
YQHWOMLYH�SOLQH�LQ�WHNRþLQH� 
�L�� WHNRþH� VQRYL� LQ� SULSUDYNH�� NL� LPDMR� SODPHQLãþH� QLåMH� RG� �� o&� LQ� YUHOLãþH� �DOL� SUL�
YUHOLãþQHP� REPRþMX� –� ]DþHWQR� YUHOLãþQR� WRþNR�� SUL� ��� o&� DOL� QLåMH� SUL� QRUPDOQHP� WODNX�
(stavek R 12, prva alinea), ter 
(ii) plinaste snovi in pripravke, ki so vnetljivi v stiku z zrakom pri normalni temperaturi in 
normalnem tlaku (stavek R 12, druga alinea), ne glede na to, ali jih hranimo v plinastem ali 
WHNRþHP� VWDQMX� SRG� WODNRP�� UD]HQ� XWHNRþLQMHQLK� ]HOR� ODKNR� YQHWOMLYLK� SOLQRY� �YNOMXþQR� ]�
XWHNRþLQMHQLPL�QDIWQLPL�SOLQL��LQ�]HPHOMVNHJD�SOLQD��NL�VR�QDYHGHQL�Y�WDEHOL�� tega dodatka, 
ter 
�LLL��WHNRþH�VQRYL�LQ�SULSUDYNL��þH�MLK�KUDQLPR�SUL�WHPSHUDWXUL��YLãML�RG�WHPSHUDWXUH�YUHOLãþD� 
 
2UJDQL]DFLMH�� NL� Y� GHORYQHP� SURFHVX� XSRUDEOMDMR�� SURL]YDMDMR�� VNODGLãþLMR�
�SUHWRYDUMDMR�� QHYDUQH� VQRYL�� L]GHODMR� QDþUWH� ]DãþLWH� LQ� UHãHYDQMD na podlagi 
UH]XOWDWRY�RFHQH�RJURåHQRVWL��2FHQR�RJURåHQRVWL�L]GHODMR��þH� 
- MH�NROLþLQD�QDMPDQM�HQH�RG�QHYDUQLK�VQRYL��NL� MH�QD�]DRNURåHQHP�REPRþMX�RUJDQL]DFLMH��
YHþMD�RG�NROLþLQH�]D�UD]YUVWLWHY��NL�MH�]D�WR�QHYDUQR�VQRY�GRORþHQD�Y�GUXJHP�VWROSFX�WDEHOH�
1 L]�SUYH�WRþNH�WHJD�GRGDWND��DOL�HQDND�WHM�NROLþLQL�  
-�MH�NROLþLQD�QDMPDQM�HQH�RG�QHYDUQLK�VQRYL��NL�MH�QD�]DRNURåHQHP�REPRþMX�RUJDQL]DFLMH�LQ�
VH� UD]YUãþD�PHG�QHYDUQH�VQRYL�]�HQR�RG�QHYDUQLK� ODVWQRVWL� L]�SUYHJD�VWROSFD� WDEHOH��� L]�
SUYH� WRþNH� WHJD� GRGDWND�� YHþMD� RG� NROLþLQH� ]D� UD]YUVWLWHY�� NL� MH� ]D� VQRY� V� WR� QHYDUQR�
ODVWQRVWMR�GRORþHQD�Y�GUXJHP�VWROSFX�WDEHOH����DOL�HQDND�WHM�NROLþLQL� 
1H� JOHGH� QD�PHULOD� L]� SUHMãQMLK� GYHK� DOLQHM� RFHQH� RJURåHQRVWL� L]GHODMR� WXGL� RUJDQL]DFLMH�
glede na: 
- vsoto nevarnih snovi iz� WDEHOH� ��� NDWHULK� SRVDPH]QH� NROLþLQH� QH� SUHVHJDMR� NROLþLQ� ]D�
razvrstitev iz drugega oziroma tretjega stolpca tabele 1, ter nevarnih snovi, ki imajo isto 
nevarno lastnost iz prvega stolpca tabele 2, 
- vsoto nevarnih snovi, ki imajo isto nevarno lastnost iz prvega stolpca tabele 2,  
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- vsoto nevarnih snovi, ki imajo nevarno lastnost s številko 1, 2 ali 9 iz prvega stolpca 
tabele 2, in 
- vsoto nevarnih snovi, ki imajo nevarno lastnost s številko 3, 4, 5, 6, 7a, 7b ali 8 iz prvega 
stolpca tabel, 
�þH�]D�HQR�RG�]goraj navedenih vsot velja: 
 

∑ ≥
L

LL 4T ��
�

 

kjer je: 
 
Q2i –�NROLþLQD�]D�UD]YUVWLWHY��NL�MH�]D�SRVDPH]QR�QHYDUQR�VQRY�GRORþHQD�Y�GUXJHP�VWROSFX�
tabele 1 oziroma tabele 2.  
 
���2UJDQL]DFLMH��NL�Y�GHORYQHP�SURFHVX�XSRUDEOMDMR��SURL]YDMDMR��VNODGLãþLMo jedrske 
snovi: 
jedrske elektrarne in jedrske toplarne, 
UD]LVNRYDOQL�MHGUVNL�UHDNWRUML�]�QD]LYQR�PRþMR�QDG����0:�� 
REMHNWL� ]D�VNODGLãþHQMH� LQ�RGODJDQMH� L]UDEOMHQHJD� MHGUVNHJD�JRULYD� LQ�YLVRNR radioaktivnih 
odpadkov. 
Organizacije, ki izvajajo energetsko dejavnost in imajo najmanj 3000 odjemnih mest: 
D��SURL]YRGQMD�LQ�SUHQRV�HOHNWULþQH�HQHUJLMH� 
proizvodnja in prenos toplote za daljinsko ogrevanje.  
5. Organizacije, ki upravljajo sistem za oskrbo s pitno vodo z najmanj 3000 
odjemnimi mesti. 
6. Organizacije, ki upravljajo sredstva za delo, ki pomenijo nevarnost za nastanek 
QHVUHþH�� NDGDU�JUH�]D�QDVLSH� LQ�GUXJH�REMHNWH�]D�]DGUåHYDQMH�DOL� ]ELUDQMH� YRGH��þH�
NROLþLQD�]DGUåDQH�DOL�VNODGLãþHQH�YRGH�SUHVHJD���PLOLMRQRY�P 3. 
7. Organizacije, ki opravljajo ali upravljajo: 
površinske (kopenske in morske) prevoze, pri katerih je zmogljivost posameznega 
SUHYR]QHJD�VUHGVWYD�YHþMD�RG�����SRWQLNRY�� 
SUHYR]H�OMXGL�]�JRQGROVNLPL�DOL�QLKDMQLPL�åLþQLFDPL�Y�GROåLQL�QDMPDQM�����P� 
�DYWRFHVWQH�SUHGRUH�GDOMãH�RG�����P��]D�QHVUHþH�Y�SUedorih, 
SULVWDQLãþD�]�YHþ�NRW����SULYH]L�]D�ODGMH�� 
PDULQH�V�SULYH]L�]D�����SORYLO�DOL�YHþ�� 
PHGQDURGQD�OHWDOLãþD� 
ODGMHGHOQLFH�V�SULYH]L�]D���DOL�YHþ�ODGLM� 
���2UJDQL]DFLMH�V�SRGURþMD�UDYQDQMD�]�QHYDUQLPL�RGSDGNL��  
ki zbirajo, odstranjujejo in predelujejo nevarne odpadke,  
NL�]DþDVQR��QDMPDQM����PHVHFHY��VNODGLãþLMR�QHYDUQH�RGSDGNH�Y�NROLþLQL����W�LQ�YHþ�  
 
2UJDQL]DFLMH��NL�Y�JRVSRGDUVNH�QDPHQH�L]NRULãþDMR�PLQHUDOQH�VXURYLQH�Y�UXGDUVNLK�
objektih pod zemljo.  
Organizacije, ki upravljajo cevovode za pretok nafte, naftnih derivatov, zemeljskega 
SOLQD�V�SUHPHURP�����PP�DOL�YHþ�  
2UJDQL]DFLMH�� ]D� NDWHUH� MH�ELOD� L]YHGHQD�SUHVRMD�YSOLYRY�QD�RNROMH�� þH� L]�SRURþLOD�R�
vplivih na okolje za to presojo izhaja, da poseg pomeni posebno tveganje in 
nevarnost za nastanek eko ORãNLK�LQ�GUXJLK�QHVUHþ�� 
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88. Sklep o znesku takse za obremenjevanje okolja
zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin

Na podlagi 5. člena uredbe o taksi za obremenjevanje
okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni list RS,
št. 2/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o znesku takse za obremenjevanje okolja zaradi

uporabe mazalnih olj in tekočin

1. člen
Znesek takse za obremenjevanje okolja zaradi uporabe

mazalnih olj in tekočin je 38 tolarjev za kilogram mazalnih olj
in tekočin.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 423-16/2001-2
Ljubljana, dne 31. decembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

89. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec december 2001

Na podlagi šestega odstavka 298. člena zkona o po-
kojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00, 81/00, 124/00, 52/01, 109/01) objav-
lja minister za finance

M I N I M A L N O    Z A J A M Č E N O
D O N O S N O S T

na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec december

2001

Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podla-
gi 298. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro-
vanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 81/00, 124/00,
52/01, 109/01) in pravilnika o izračunu povprečnega do-
nosa na državne vrednostne papirje (Uradni list RS, št.
21/01) za mesec december 2001 znaša 6,73% na letni
ravni, oziroma 0,55% na mesečni ravni.

Št. 193-5/01
Ljubljana, 10. januarja 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance

90. Pravilnik o dovoljenju za promet z zdravilom za
uporabo v veterinarski medicini

Na podlagi 16., 21. in 22. člena zakona o zdravilih in
medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in
70/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v

veterinarski medicini

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa:
– vsebino predloga, postopek, pogoje, obliko in vsebi-

no zahtevane dokumentacije za pridobitev dovoljenja za pro-
met z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini (v nadalj-
njem besedilu: dovoljenje za promet) v Republiki Sloveniji;

– postopek za podaljšanje dovoljenja za promet in vse-
bino dokumentacije, ki je za to potrebna;

– postopek za spremembo dokumentacije oziroma do-
voljenja za promet;

– postopek in vsebino dokumentacije, potrebne za pre-
nehanje dovoljenja za promet;

– postopek in vsebino dokumentacije, potrebne za pre-
nos dovoljenja za promet.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

men:
1. definicije in izrazi zakona, ki ureja zdravila in medi-

cinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: zakon) se upo-
rabljajo tudi za ta pravilnik;

2. pristojni organ za vodenje postopka za pridobitev
dovoljenja za promet je Veterinarska uprava Republike Slo-
venije (v nadaljnjem besedilu: VURS);

3. SmPC (Summary of product characteristics) pomeni
povzetek glavnih značilnosti zdravila;

4. MRL (Maximum Residue Limit) pomeni najvišjo do-
voljeno količino zaostankov zdravil v živilih živalskega izvora;

5. nacionalni postopek za pridobitev dovoljenja za pro-
met v Republiki Sloveniji je edini postopek za pridobitev
dovoljenja za promet do dneva pristopa Republike Slovenije
k Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: EU);

6. centralizirani postopek pridobitve dovoljenja za pro-
met z zdravilom je eden od treh postopkov za pridobitev
dovoljenja za promet v EU;

7. postopek medsebojnega priznavanja dovoljenja za
promet je eden od treh postopkov za pridobitev dovoljenja
za promet v EU;

8. nacionalni postopek za pridobitev dovoljenja za pro-
met v EU je eden od treh postopkov za pridobitev dovoljenja
za promet v EU. Uporablja se za zdravila, za katera ni obve-
zen centralizirani postopek in ki bodo pridobila dovoljenje za
promet le v zadevni državi članici EU.

3. člen
Ovrednotenje zdravila v okviru centraliziranega postop-

ka za pridobitev dovoljenja za promet je v pristojnosti EMEA
(European Medical Evaluation Agency). Zdravila, ki pridobi-
vajo dovoljenje za promet po centraliziranem postopku, so
naslednja:

A – zdravila, za katera je centralizirani postopek v EU
obvezen:
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– zdravila, izdelana z rekombinantno DNA tehnologijo;
– zdravila, izdelana s kontrolirano ekspresijo genov, ki

kodirajo biološko aktivne proteine pri prokariontih in evkari-
ontih, vključno s transformiranimi sesalskimi celicami;

– zdravila, izdelana iz hibridomov in z metodami mono-
klonskih protiteles;

– zdravila za uporabo v veterinarski medicini, vključno
z zdravili, ki ne izvirajo iz biotehnoloških postopkov in so
namenjena za uporabo kot pospeševalci proizvodnje z na-
menom, da se poveča rast zdravljenih živali ali da se poveča
proizvodnost zdravljenih živali;

B – zdravila, za katera je centralizirani postopek v EU
možen, ni pa obvezen:

– zdravila, izdelana z drugim biotehnološkim postop-
kom, ki po mnenju EMEA vsebujejo pomembno inovacijo;

– zdravila, ki se aplicirajo na način, ki po mnenju EMEA
predstavlja pomembno inovacijo;

– zdravila, za katera je po mnenju EMEA predlagana
popolnoma nova, terapevtsko pomembna indikacija;

– po mnenju EMEA terapevtsko pomembna zdravila, ki
vsebujejo radio-izotope;

– nova zdravila, izdelana iz krvi ali plazme;
– zdravila, izdelana s tehnologijo, ki po mnenju EMEA

predstavlja pomemben tehnološki napredek;
– zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebu-

jejo novo učinkovino, ki še nima dovoljenja za promet v EU
za uporabo pri živalih.

V primeru zdravil z dovoljenjem za promet, pridobljenim
po centraliziranem postopku, morajo tudi postopki podaljša-
nja dovoljenja za promet, prijave sprememb dokumentacije
ali že izdanega dovoljenja za promet in prenehanja veljavno-
sti dovoljenja za promet (preklica, začasnega odvzema do-
voljenja za promet ali prekinitve dovoljenja za promet), pote-
kati v sodelovanju z EMEA.

Ovrednotenje zdravila v okviru postopka medsebojne-
ga priznavanja dovoljenja za promet je v pristojnosti referen-
čne države članice EU, ki jo izbere predlagatelj. Ostale
države članice EU priznajo ovrednotenje ali ga zavrnejo z
obrazložitvijo in z možnostjo centralizirane arbitraže.

Postopek medsebojnega priznavanja je obvezen za
zdravila, ki se ne obravnavajo po centraliziranem postopku
in bodo na trgu v več kot eni državi članici EU. Postopek
medsebojnega priznavanja se začne z nacionalnim postop-
kom pridobivanja dovoljenja za promet v referenčni državi, ki
jo izbere predlagatelj. Ostale države članice EU na pobudo
imetnika dovoljenja za promet ali na lastno pobudo priznajo
to ovrednotenje.

V primeru zdravil z dovoljenjem za promet, pridobljenim
po postopku medsebojnega priznavanja, morajo tudi po-
stopki podaljšanja dovoljenja za promet, prijave sprememb
dokumentacije ali že izdanega dovoljenja za promet in pre-
nehanja veljavnosti dovoljenja za promet (preklica, začasne-
ga odvzema dovoljenja za promet ali prekinitve dovoljenja za
promet) potekati v sodelovanju z referenčno državo članico,
ki je izdala dovoljenje za promet.

2. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA
PROMET

4. člen
Predlagatelj vloži predlog za pridobitev dovoljenja za

promet na VURS v obliki pisne vloge.
VURS obravnava le popolne vloge.

5. člen
VURS o popolnosti vloge obvesti predlagatelja najka-

sneje v roku 60 dni od prejema vloge.

Če vloga ni popolna, VURS pisno pozove predlagate-
lja, da najkasneje v roku 30 dni od dneva prejema obvestila
vlogo dopolni.

Če predlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka vloge ne
dopolni, VURS nepopolno vlogo s sklepom zavrže.

6. člen
Vloga za pridobitev dovoljenja za promet vsebuje:
– spremni dopis predlagatelja, ki mora vsebovati pred-

met vloge ter datum in podpis odgovorne osebe predlagate-
lja. V primeru, da se spremni dopis nanaša na več predlogov
za izdajo dovoljenja za promet, mora le-ta vsebovati sklic na
vsak vključeni predlog;

– izpolnjen obrazec za pridobitev dovoljenja za promet,
ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika;

– dokumentacijo za pridobitev dovoljenja za promet.
Dokazila oziroma dokumentacijo predlagatelj predloži

kot fotokopije, razen, če je s tem pravilnikom določeno, da
jih mora predložiti v izvirniku oziroma notarsko overjeni kopi-
ji.

VURS lahko od predlagatelja kadarkoli zahteva izvirnik
na vpogled.

Dokazila, predložena v elektronski obliki, morajo biti
predložena tudi v enem pisnem izvodu.

7. člen
Izpolnjen obrazec za pridobitev dovoljenja za promet iz

priloge 1 predloži predlagatelj za vsako farmacevtsko obliko
in jakost zdravila posebej.

8. člen
Spremni dopis in izpolnjene obrazce mora predlagatelj

predložiti v slovenskem jeziku. Ostalo dokumentacijo lahko
predloži v slovenskem ali angleškem jeziku, razen doku-
mentov, za katere ta pravilnik določa, da jih mora predložiti v
obeh jezikih.

9. člen
Dokumentacija za pridobitev dovoljenja za promet ob-

sega:
– I. DEL DOKUMENTACIJE – splošni del,
– II. DEL DOKUMENTACIJE – farmacevtsko-kemični,

biološki in mikrobiološki del,
– III. DEL DOKUMENTACIJE – farmakološko-toksiko-

loški del in
– IV. DEL DOKUMENTACIJE – klinični del.

I. DEL DOKUMENTACIJE

10. člen
I. DEL DOKUMENTACIJE – splošni del obsega na-

slednja poglavja:
– I. A: Administrativni podatki,
– I. B: Glavne značilnosti zdravila in
– I. C: Ekspertna poročila.

I.A: Administrativni podatki

11. člen
I. A: Administrativni podatki – obsegajo:
1. seznam in kazalo predložene dokumentacije;
2. identifikacijo zdravila, ki je predmet vloge – ime

zdravila, ime/imena zdravilne/zdravilnih učinkovine/učinko-
vin, jakost, farmacevtsko obliko, način dajanja;

3. podatke o predlagatelju, skupaj s podatki o proizva-
jalcu in o vseh mestih, vključenih v različne faze proizvodnje;
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4. dokazilo, da predlagatelj nastopa v imenu proizvajal-
ca (v izvirniku ali notarsko overjeni kopiji) ali sklic na že
oddano dokumentacijo;

5. dokazilo, da ima proizvajalec/izdelovalec dovoljenje
za proizvodnjo zdravila, ki je predmet vloge, oziroma certifi-
kat dobre proizvodne prakse (GMP) za posamezno mesto
izdelave zdravila, ki ne sme biti starejši od treh let in ga mora
predložiti v izvirniku ali notarsko overjeni kopiji;

6. seznam držav, v katerih:
– ima zdravilo dovoljenje za promet (imena, pod kateri-

mi je zdravilo pridobilo dovoljenje za promet, datumi in šte-
vilke odločb; poudarjeno je treba navesti prvo dovoljenje za
promet v EU),

– je zdravilo v postopku pridobitve dovoljenja,
– je prošnja za pridobitev dovoljenja zavrnjena ali
– je dovoljenje prenehalo veljati;
7. dokazilo o plačilu stroškov postopka;
8. izjavo odgovorne osebe predlagatelja, da so v doku-

mentaciji predloženi vsi podatki, pomembni za oceno ra-
zmerja tveganja in koristi pri uporabi zdravila v izvirniku ali
notarsko overjeni kopiji;

9. zadnje dopolnjeno redno poročilo o varnosti zdravi-
la, če je vloga vložena 6 mesecev ali pozneje od pridobitve
dovoljenja za promet zunaj Republike Slovenije;

10. potrdilo, da so vzorci v količini, potrebni za dvojno
analizo zdravila in popoln analizni postopek, predloženi ura-
dnemu kontrolnemu laboratoriju za analizno preskušanje
zdravil za uporabo v veterinarski medicini v izvirniku ali notar-
sko overjeni kopiji;

11. drugi podatki, pomembni za sledljivost porekla
zdravila, če je to potrebno za zaščito zdravja ljudi in živali;

12. v primeru, da zdravilo vsebuje novo učinkovino,
kopijo dokumentov v skladu z metodologijo za določanje
najvišjih dovoljenih količin zaostankov zdravil za uporabo v
veterinarski medicini v živilih živalskega izvora, ki je dosto-
pna na VURS;

13. za zdravila, ki so pridobila dovoljenje za promet v
EU po centraliziranem postopku, predlagatelj lahko z name-
nom usklajevanja z evropskim trgom poleg podatkov od
1. do 12. točke tega člena predloži še naslednje izjave:

– da je predložena dokumentacija identična dokumen-
taciji, ki je bila predložena za isto zdravilo pri pristojnem
organu v EU vključno s podatki o vseh spremembah, ki so
bile predložene od pridobitve dovoljenja za promet v EU do
datuma vložitve, ter da bo zdravilo identično zdravilu, ki je na
trgu EU (izvirnik ali notarsko overjena kopija);

– da bo vse nadaljnje spremembe predložene doku-
mentacije, ovrednotene pri pristojnem organu EU, predložil
tudi VURS (izvirnik ali notarsko overjena kopija);

– da bo o vseh nujnih varnostnih ukrepih, istočasno
kot pristojni organ v EU, obvestil tudi VURS in pooblaščeni
organ za spremljanje neželenih škodljivih učinkov v Republi-
ki Sloveniji v izvirniku ali notarsko overjeni kopiji;

– da bo o preklicu ali začasnem odvzemu dovoljenja za
promet v EU nemudoma obvestil VURS, ne glede na to, kdo
je sprožil postopek, v izvirniku ali notarsko overjeni kopiji;

– izjavo imetnika dovoljenja za promet v EU, poslano
pristojnemu organu v EU, da bo vloga za pridobitev dovolje-
nja za promet za zadevno zdravilo vložena v Republiki Slove-
niji ter da se strinja s tem, da bo pristojni organ v EU
obveščal VURS o vseh podatkih glede kakovosti, varnosti in
učinkovitosti v okviru podatkov, ki bodo na voljo tudi drža-
vam članicam EU;

– končno poročilo komisije za zdravila pri pristojnem
organu v EU o oceni zdravila;

– odločbo Evropske komisije o dovoljenju za promet z
zdravilom v izvirniku ali notarsko overjeni kopiji;

– seznam vseh sprememb dovoljenja za promet izda-
nega v EU, ki so predložene in sprejete do datuma vložitve,
skupaj z dopolnilom končnega poročila o oceni zdravila, če
dopolnilo obstaja;

14. za zdravila, ki so v EU pridobila dovoljenje za
promet po postopku medsebojnega priznavanja, lahko pred-
lagatelj z namenom usklajevanja z evropskim trgom poleg
dokazil od 1. do 12. točke tega člena predloži še naslednje
izjave:

– da je predložena dokumentacija identična dokumen-
taciji, ki je bila predložena za isto zdravilo pri pristojnem
organu v referenčni državi članici EU oziroma ostalih drža-
vah članicah EU, vključno s podatki o vseh spremembah, ki
so bile predložene od pridobitve dovoljenja za promet v EU
do datuma vložitve, ter da bo zdravilo identično zdravilu, ki je
na evropskem trgu, v izvirniku ali notarsko overjeni kopiji;

– da bo vse nadaljnje spremembe predložene doku-
mentacije, ovrednotene pri pristojnem organu referenčne
države članice EU, predložil tudi VURS v izvirniku ali notar-
sko overjeni kopiji;

– da bo o vseh nujnih varnostnih ukrepih, istočasno
kot pristojni organ v referenčni državi članici EU in pristojni
organ v EU, obvestil tudi VURS in pooblaščeni organ za
spremljanje neželenih škodljivih učinkov, v izvirniku ali notar-
sko overjeni kopiji;

– da bo o preklicu ali začasnem odvzemu dovoljenja za
promet v EU nemudoma obvestil VURS, ne glede na to, kdo
je sprožil postopek, v izvirniku ali notarsko overjeni kopiji;

– izjavo imetnika dovoljenja za promet v referenčni dr-
žavi članici EU, poslano pristojnemu organu v tej državi, da
bo vloga za pridobitev dovoljenja za promet za zadevno
zdravilo vložena v Republiki Sloveniji in da se strinja s tem,
da bo pristojni organ v referenčni državi članici EU obveščal
VURS o vseh podatkih glede kakovosti, varnosti in učinkovi-
tosti v okviru podatkov, ki bodo na voljo tudi državam člani-
cam EU, ter da se strinja, da bo poročilo pristojnega organa
o oceni zdravila in njegovo redno dopolnjevanje na voljo
VURS;

– končno poročilo pristojnega organa v referenčni dr-
žavi članici EU o oceni zdravila, skupaj z dopolnitvami, če
obstajajo;

– odločbo referenčne države članice EU o dovoljenju
za promet v izvirniku ali notarsko overjeni kopiji;

– seznam vseh sprememb dovoljenja za promet izda-
nega v referenčni državi članici EU, ki so predložene in
sprejete do datuma vložitve.

I.B: Glavne značilnosti zdravila

12. člen
I.B: Glavne značilnosti zdravila – obsegajo:
– 1: SmPC,
– 2: Predlog besedila primarne in sekundarne ovojnine,
– 3: Predlog besedila navodila za uporabo zdravila.

I.B 1: SmPC

13. člen
Proizvajalec zdravila s sedežem v Republiki Sloveniji

mora predložiti SmPC zdravila v slovenskem jeziku.
SmPC zdravila tujega proizvajalca mora biti napisan v

praviloma angleškem jeziku in ga potrdi pristojni organ:
– države članice EU, če je zdravilo pridobilo dovoljenje

za promet v EU po nacionalnem postopku;
– referenčne države članice EU, če je zdravilo pridobi-

lo dovoljenje za promet v EU po postopku medsebojnega
priznavanja;
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– EU (EMEA), če je zdravilo pridobilo dovoljenje za
promet v EU po centraliziranem postopku, ali

– države proizvajalke s sedežem zunaj EU, če zdravilo
ni pridobilo dovoljenja za promet v EU.

K SmPC-ju mora biti priložen overjen strokovni prevod
v slovenskem jeziku, v katerem je upoštevana strokovna
terminologija, uveljavljena v Republiki Sloveniji, in navedba
predlagatelja dovoljenja za promet v Republiki Sloveniji.

14. člen
SmPC zdravila mora vsebovati naslednja podatke:
1. ime zdravila, mednarodno nelastniško ime zdravila;
2. kakovostna in količinska sestava zdravila – zdravil-

nih učinkovin in navedba pomožnih snovi;
3. farmacevtska oblika;
4. farmakološke lastnosti zdravila (farmakodinamika,

farmakokinetika, predklinični podatki);
5. klinične lastnosti
5.0. živalske vrste, ki jim je zdravilo namenjeno,
5.1. terapevtske indikacije za posamezne živalske

vrste,
5.2. kontraindikacije,
5.3. neželeni učinki (pogostnost in resnost),
5.4. previdnostni ukrepi za uporabo in opozorila,
5.5. uporaba med brejostjo in laktacijo,
5.6. interakcija z drugimi zdravili in druge oblike inte-

rakcije,
5.7. odmerki in način dajanja,
5.8. predoziranje (simptomi, ukrepanje, antidoti) – če

je potrebno,
5.9. posebna opozorila za posamezno živalsko vrsto,
5.10. karence,
5.11. posebni previdnostni ukrepi, ki jih morajo upošte-

vati osebe, ki zdravilo dajejo živali;
6. farmacevtske lastnosti
6.1. inkompatibilnosti (glavne),
6.2. rok uporabe zdravila, če je potrebno tudi rok

uporabe zdravila po rekonstituciji ali po prvem odprtju origi-
nalnega vsebnika,

6.3. posebnosti shranjevanja zdravila,
6.4. opis primarne ovojnine,
6.5. podatki o predlagatelju/imetniku dovoljenja za pro-

met v Republiki Sloveniji (polno ime firme in sedež),
6.6. posebni previdnostni ukrepi za odstranjevanje ne-

porabljenega zdravila ali odpadnega materiala, če je potre-
bno;

7. datum in številka prvega dovoljenja za promet in
datum zadnje revizije besedila.

I.B 2: Predlog besedila primarne in sekundarne
ovojnine

15. člen
Predlagatelj mora predložiti predlog besedila primarne

in sekundarne ovojnine skladno s predpisom, ki ureja ozna-
čevanje zdravil za uporabo v veterinarski medicini.

I.B 3: Predlog navodila za uporabo zdravila

16. člen
Proizvajalec zdravila s sedežem v Republiki Sloveniji

mora predložiti navodilo za uporabo zdravila v slovenskem
jeziku, skladno s predpisom, ki ureja označevanje in navodi-
lo za uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini.

Navodilo tujega proizvajalca mora biti napisano pravilo-
ma v angleškem jeziku in ga potrdi pristojni organ:

– države članice EU, če je zdravilo pridobilo dovoljenje
za promet v EU po nacionalnem postopku;

– referenčne države članice EU, če je zdravilo pridobi-
lo dovoljenje za promet v EU po postopku medsebojnega
priznavanja;

– EU (EMEA), če je zdravilo pridobilo dovoljenje za
promet v EU po centraliziranem postopku, ali

– države zunaj EU, v kateri ima proizvajalec sedež, če
zdravilo ni pridobilo dovoljenja za promet v EU.

K navodilu mora biti priložen strokovni prevod v sloven-
skem jeziku, v katerem je upoštevana strokovna terminologi-
ja, uveljavljena v Republiki Sloveniji.

I.C: Ekspertna poročila

17. člen
Ekspertna poročila so pisna poročila strokovnjakov, ki

predstavljajo ter omogočajo kritično oceno, ločeno za II., III.
in IV. del dokumentacije, in vsebujejo:

1. podatke o strokovnjakih (kratek življenjepis, podatki
o izobrazbi, usposobljenosti, izkušnjah ter opredelitev ra-
zmerja med strokovnjakom in naročnikom poročila);

2. skrajšano obliko povzetka značilnosti zdravila, ki
obsega 1 do 2 strani in se nanaša na:

– tip vloge (nova učinkovina, nova kombinacija učinko-
vin, bistveno podobno zdravilo, nova farmacevtska oblika,
jakost ali indikacija in drugo),

– kemične in farmakokinetične lastnosti,
– indikacije,
– opozorila,
– podatke o farmakovigilanci;
3. poročilo, ki vsebuje strokovno mnenje in sklice na

posamezne dele dokumentacije ali na bibliografske podat-
ke, na katere se poročilo nanaša in okvirno obsega:

– podatke o kakovosti zdravila (ca. 10 strani),
– podatke o varnosti zdravila (ca. 25 strani),
– podatke o učinkovitosti zdravila (ca. 25 strani);
4. povzetek poročila v obliki tabele ali pisno ter zaključ-

no mnenje strokovnjaka;
5. dopolnitve ekspertnega poročila, če so bile narejene;
6. podpis strokovnjaka;
7. datum poročila.

II. DEL DOKUMENTACIJE

18. člen
II. DEL DOKUMENTACIJE – farmacevtsko-kemični,

biološki in mikrobiološki del obsega naslednja poglavja:
– II. A: Kakovostna in količinska sestava zdravila;
– II. B: Postopek izdelave zdravila;
– II. C: Kontrola kakovosti vhodnih snovi;
– II. D: Kontrolni preskusi, ki se izvajajo v vmesnih fazah

izdelave;
– II. E: Kontrola kakovosti končnega izdelka;
– II. F: Stabilnost;
– II. G in H: Biološka uporabnost/bioekvivalenca in ocena

ogroženosti okolja pri zdravilih, ki vsebujejo ali so sestav-
ljeni iz genetsko spremenjenih organizmov – GSO, v skla-
du s predpisi, ki urejajo GSO;

– II. Q: Ostale informacije.

III. DEL DOKUMENTACIJE

19. člen
III. DEL DOKUMENTACIJE – farmakološko-toksikolo-

ški del vsebuje podatke o varnosti in zaostankih in obsega
naslednji poglavji:
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– III. A: Dokumentacija o varnosti zdravila in
– III. B: Dokumentacija o zaostankih zdravila.

III. A: Dokumentacija o varnosti zdravila obsega naslednja
poglavja in podpoglavja:

– III. A 1: Farmakologija;
– III. A 2: Toksičnost:

III. A 2.1: Toksičnost pri enem odmerjanju,
III. A 2.2: Toksičnost pri večkratnem odmerjanju,
III. A 2.3: Toleranca pri ciljnih živalskih vrstah,
III. A 2.4: Reproduktivna toksičnost in teratogenost,
III. A 2.5: Mutagenost,
III. A 2.6: Karcinogenost (če je potrebno);

– III. A 3: Podatki o drugih učinkih:
III. A 3.1: Posebne študije,
III. A 3.2: Opažanja pri ljudeh,
III. A 3.3: Mikrobiološke lastnosti zaostankov;

– III. A 4: Varnost uporabnika;
– III. A 5: Ekotoksičnost.

III. B: Dokumentacija o zaostankih zdravila obsega nasled-
nji poglavji:

– III. B 1: Metabolizem in kinetika zaostankov;
– III. B 2: Rutinska analizna metoda za določanje zaostan-

kov.

IV. DEL DOKUMENTACIJE

20. člen
IV. DEL DOKUMENTACIJE – klinična dokumentacija

vsebuje podatke o učinkovitosti zdravila in obsega naslednja
poglavja in podpoglavja:
– IV. A: Farmakologija (predklinična dokumentacija):

IV. A 1: Farmakodinamika;
IV. A 2: Farmakokinetika;

– IV. B: Toleranca pri ciljnih živalskih vrstah;
– IV. C: Rezistenca;
– IV. D: Klinična dokumentacija.

21. člen
V primerih, ki so navedeni v 15. členu zakona, lahko

predlagatelj namesto lastnih rezultatov farmakološko-toksi-
koloških ali kliničnih študij, predloži naslednjo dokumentaci-
jo iz ene od naslednjih točk:

1.a) sklic na popolno dokumentacijo bistveno podo-
bnega zdravila, ki je že na trgu Republike Slovenije;

b) veljavno izjavo imetnika dovoljenja za promet z zdra-
vilom, na čigar dokumentacijo se predlagatelj sklicuje, da se
strinja z navedbo sklica na zadevno dokumentacijo;

c) dokazilo o bistveni podobnosti obeh zdravil;
d) dokazilo o usklajenosti obeh zdravil glede povzetka

glavnih ali temeljnih značilnosti zdravila in navodila za njego-
vo uporabo.

2.a) literaturne podatke, objavljene v javno dostopnih
publikacijah, ki po zgradbi in vsebini ustrezajo namenu III. in
IV. dela popolne dokumentacije. Za predložitev literaturnih
namesto lastnih podatkov morajo biti sestavine zdravila naj-
manj deset let na trgu EU ali Republike Slovenije;

b) v primeru, da nekateri podatki niso opisani v literatu-
ri, lahko predlagatelj predloži lastne rezultate ali strokovno
tehtno obrazložitev, da so sestavine zdravila dobro znane,
da je znana njihova učinkovitost in sprejemljiva varnost ter
da je kljub temu, da določeni podatki niso predloženi, var-
nost, kakovost in učinkovitost zdravila zagotovljena. To mora
biti razvidno tudi iz ekspertnega poročila; ali

3.a) dokazilo, da je bistveno podobno zdravilo s popol-
no dokumentacijo na trgu Republike Slovenije, za katero je
dovoljenje za promet v EU ali Republiki Sloveniji že veljavno
6 let oziroma 10 let za zdravila, za katera je v EU obvezen

centralizirani postopek, ali dokazilo, da je patentno varstvo
zdravila prenehalo;

b) dokazilo o bistveni podobnosti zdravila;
c) dokazilo o usklajenosti zdravila glede SmPC in navo-

dila za uporabo z bistveno podobnim zdravilom.

22. člen
VURS najkasneje v 210 dneh od prejema popolne

vloge o njej odloči na podlagi mnenja komisije za zdravila za
uporabo v veterinarski medicini o ustreznosti predložene
dokumentacije in ocene o kakovosti, varnosti in učinkovito-
sti zdravila in izda dovoljenje za promet ali zavrne izdajo
dovoljenja za promet v obliki odločbe.

23. člen
VURS lahko med potekom postopka od predlagatelja

pisno zahteva dodatno dokumentacijo ali ustrezno obrazlo-
žitev in mu v ta namen določi potreben rok. Do izpolnitve
zahtev rok iz prejšnjega člena tega pravilnika ne teče.

24. člen
Predlagatelj se na odločbo iz 21. člena tega pravilnika

lahko pritoži na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v roku 15 dni od
prejema odločbe.

25. člen
Dovoljenje za promet je veljavno 5 let od datuma izdaje

odločbe.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko VURS veljavnost

dovoljenja za promet z zdravilom na podlagi ustrezne obraz-
ložitve izjemoma skrajša.

26. člen
Sestavna dela dovoljenja za promet sta SmPC in navo-

dilo za uporabo.

3. PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA PROMET

27. člen
Predlagatelj mora najmanj 3 mesece pred iztekom ve-

ljavnosti dovoljenja za promet vložiti na VURS pisno vlogo za
podaljšanje dovoljenja za promet.

VURS obravnava le popolne vloge.

28. člen
VURS o popolnosti vloge obvesti predlagatelja najka-

sneje v roku 60 dni od prejema vloge.
Če vloga ni popolna, VURS pisno pozove predlagate-

lja, da najkasneje v roku 30 dni od dneva prejema obvestila,
vlogo dopolni.

Če predlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka vloge ne
dopolni, VURS nepopolno vlogo s sklepom zavrže.

29. člen
Vloga za podaljšanje dovoljenja za promet vsebuje:
– spremni dopis predlagatelja, ki mora vsebovati pred-

met vloge ter datum in podpis odgovorne osebe predlagate-
lja. V primeru, da se spremni dopis nanaša na več predlogov
za podaljšanje dovoljenja za promet, mora le-ta vsebovati
sklic na vsak vključeni predlog;

– izpolnjen obrazec za podaljšanje dovoljenja za pro-
met, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika;

– dokumentacijo za podaljšanje dovoljenja za promet.
Dokazila oziroma dokumentacijo lahko predlagatelj

predloži v obliki fotokopije, razen če je s tem pravilnikom
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določeno, da jih mora predložiti v izvirniku oziroma notarsko
overjeni kopiji.

VURS lahko od predlagatelja kadarkoli zahteva izvirnik
na vpogled.

Dokazila, predložena v elektronski obliki, morajo biti
hkrati predložena tudi v enem pisnem izvodu.

30. člen
Izpolnjen obrazec za podaljšanje dovoljenja za promet

predloži predlagatelj za vsak farmacevtski izdelek posebej,
za vsako farmacevtsko obliko in jakost.

31. člen
Spremni dopis in izpolnjene obrazce mora predlagatelj

predložiti v slovenskem jeziku. Ostalo dokumentacijo lahko
predloži v slovenskem ali angleškem jeziku, razen doku-
mentov za katere pravilnik določa, da se predložijo v obeh
jezikih.

32. člen
Dokumentacija za podaljšanje dovoljenja za promet mo-

ra vsebovati:
1. dopolnjen I. A del dokumentacije;
2. kronološki seznam sprememb oziroma dopolnil, ki

so bile sprejete od datuma prve pridobitve dovoljenja za
promet ali od datuma zadnjega podaljšanja;

3. potrdilo, da so bile spremembe, ki se nanašajo na
II. del dokumentacije za pridobitev dovoljenja za promet,
predložene uradnemu kontrolnemu laboratoriju za analizno
preskušanje zdravil za uporabo v veterinarski medicini;

4. dokumentacijo o neželenih škodljivih učinkih
– redna poročila o neželenih škodljivih učinkih (dvakrat

letno v prvih dveh letih, enkrat letno v naslednjih treh letih do
datuma prvega podaljšanja, nato pa enkrat v petih letih);

– mnenje pravne osebe, določene za spremljanje ne-
želenih škodljivih učinkov v Republiki Sloveniji;

5. zadnji veljaven SmPC s sprejetimi spremembami v
besedilu;

6. dopolnjeno in zadnje potrjeno navodilo za uporabo;
7. predlog dopolnitve označevanja zdravila;
8. dokazilo o plačilu stroškov postopka;
9. dopolnjeno ekspertno poročilo, če je bilo podano,

in izjavo strokovnjaka, ki se nanaša na razmerje koristi in
tveganja, ob upoštevanju poročila o neželenih škodljivih učin-
kih, novih literaturnih podatkov, novih možnosti zdravljenja
ter ostalih pomembnih podatkov;

10. izjavo predlagatelja, da so priloženi vsi pomembni
podatki za podaljšanje dovoljenja za promet.

33. člen
Za zdravila, za katera je bila za pridobitev dovoljenja za

promet predložena dokumentacija, ki po vsebini in zgradbi
ne ustreza pogojem, ki jih določa zakon in ta pravilnik, mora
predlagatelj v vlogi za podaljšanje dovoljenja za promet po-
leg dokumentacije iz prejšnjega člena predložiti tudi:

– manjkajočo dokumentacijo;
– dopolnjene podatke, ki zagotavljajo kakovost, var-

nost in učinkovitost zdravila v skladu z novimi tehničnimi in
znanstvenimi dosežki.

34. člen
VURS najkasneje v devetdesetih dneh od prejema po-

polne vloge na podlagi mnenja komisije podaljša dovoljenje
za promet z zdravilom ali zavrne podaljšanje dovoljenja za
promet v obliki odločbe.

35. člen
VURS lahko med potekom postopka pisno zahteva

dodatno obrazložitev ali dodatno dokumentacijo in predla-
gatelju v ta namen določi ustrezen rok. Rok iz prejšnjega
člena do izpolnitve dodatnih zahtev ne teče.

36. člen
Na odločbo o podaljšanju ali zavrnitvi podaljšanja dovo-

ljenja za promet se lahko predlagatelj pritoži na ministrstvo v
petnajstih dneh od prejema odločbe VURS.

37. člen
Podaljšano dovoljenje za promet je veljavno 5 let od

datuma izdaje.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko VURS izjemoma,

na podlagi ustrezne obrazložitve, veljavnost dovoljenja skraj-
ša ali izda pogojno podaljšanje.

4. SPREMEMBA PREDLOŽENE DOKUMENTACIJE ALI
SPREMEMBA DOVOLJENJA ZA PROMET

38. člen
V obdobju veljavnosti dovoljenja za promet z zdravilom

je predlagatelj dolžan spremljati tehnični in znanstveni na-
predek, rezultate spremljanja neželenih škodljivih učinkov
ter ostale spremembe v zvezi z zdravilom, za katero ima
dovoljenje za promet, z namenom zagotavljanja kakovosti,
varnosti in učinkovitosti zdravila.

39. člen
Predlagatelj je dolžan pisno sporočiti VURS vsako spre-

membo oziroma dopolnilo že predložene dokumentacije,
tudi če ne zahteva spremembe dovoljenja za promet.

40. člen
Obvestilo o spremembi dokumentacije oziroma vloga

za spremembo dovoljenja za promet mora vsebovati:
1. spremni dopis z vlogo, ki se lahko nanaša le na eno

spremembo, razen če so spremembe posledične;
2. izpolnjen obrazec za spremembo predložene doku-

mentacije, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika;
3. potrdilo o plačilu stroškov postopka;
4. zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na tip in

vrsto sprememb, skladno z navodilom VURS, ki je kot prilo-
ga 4 sestavni del tega pravilnika.

Pri vseh spremembah, ki zadevajo spremembo II. dela
dokumentacije, mora predlagatelj predložiti tudi potrdilo, da
so dvojnik ustreznega dela dokumentacije ter vzorci (če je
potrebno) predloženi uradnemu kontrolnemu laboratoriju za
analizno preskušanje zdravil za uporabo v veterinarski medi-
cini.

41. člen
Spremembe predložene dokumentacije oziroma dovo-

ljenja za promet z zdravilom so naslednje:
– spremembe tipa I;
– spremembe tipa II;
– spremembe, ki zahtevajo novo vlogo za pridobitev

dovoljenja za promet.
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4. A. Spremembe tipa I

42. člen
Spremembe tipa I so naslednje:
1. spremembe v vsebini dovoljenja za izdelavo zdravila;
2. sprememba imena zdravila (izmišljeno ali splošno/tri-

vialno);
3. sprememba imena in/ali naslova imetnika dovoljenja

za promet;
4. zamenjava pomožne snovi s primerljivo drugo po-

možno snovjo (izjema so adjuvansi za cepiva in adjuvansi
biološkega izvora);

5. sprememba barve izdelka (dodatek, odvzem ali za-
menjava barvil);

6. sprememba okusa (dodatek, odvzem, zamenjava
snovi za izboljšanje okusa);

7. sprememba mase obloge tablet ali mase praznih
kapsul;

8. sprememba kakovostne sestave stične ovojnine;
9. opustitev indikacije;
10. opustitev poti uporabe zdravila;
11. dodatek ali zamenjava odmernega pripomočka za

peroralne tekoče in druge farmacevtske oblike;
12. zamenjava izdelovalca učinkovine;
13. sprememba imena izdelovalca učinkovine;
14. zamenjava dobavitelja vmesne spojine (intermedia-

ta), ki se uporablja pri izdelavi učinkovine;
15. manjše spremembe v postopku izdelave učinkovi-

ne;
16. spremembe specifikacij vhodnih snovi ali vmesnih

spojin (intermediatov), ki se uporabljajo pri izdelavi učinkovi-
ne;

17. spremembe velikosti serije učinkovine;
18. spremembe specifikacij učinkovine;
19. manjše spremembe v izdelavi zdravila;
20. sprememba medfazne kontrole;
21. sprememba velikosti serije končnega izdelka;
22. spremembe specifikacij zdravila;
23. spremenjena sinteza/izplen nefarmakopejskih po-

možnih snovi, opisanih v prvotno predloženi dokumentaciji;
24. spremembe specifikacij pomožnih snovi zdravila

(izjema so adjuvansi za cepiva);
25. podaljšanje odobrenega roka uporabe zdravila;
26. podaljšanje roka uporabe ali časa do ponovnega

preskušanja učinkovine;
27. sprememba roka uporabe zdravila po prvem odpi-

ranju;
28. sprememba roka uporabe zdravila po rekonstituciji

(pripravi za uporabo);
29. spremembe pogojev shranjevanja;
30. spremembe v postopkih analiznega preskušanja

učinkovine;
31. spremembe v postopkih analiznega preskušanja

vhodnih snovi ali vmesnih spojin (intermediatov), ki se upo-
rabljajo pri izdelavi učinkovine;

32. spremembe v postopkih analiznega preskušanja
zdravila;

33. spremembe, ki sledijo novim farmakopejskim pred-
pisom;

34. spremembe v postopkih analiznega preskušanja
nefarmakopejskih pomožnih snovi;

35. spremembe v postopkih analiznega preskušanja
stične ovojnine;

36. spremembe v postopkih analiznega preskušanja
dodatne opreme (pripomočki za aplikacijo zdravila);

37. sprememba velikosti pakiranja;
38. sprememba oblike ovojnine;

39. spremembe oznak na tabletah in kapsulah ter s
tem povezanih sprememb barvil za označevanje izdelka;

40. sprememba dimenzij posameznih farmacevtskih
oblik (npr. tablet, kapsul, svečk in vagitorijev), če ta spre-
memba ne vključuje sprememb količinske sestave in pov-
prečne mase);

41. sprememba v postopku izdelave neproteinske kom-
ponente zaradi uvedbe biotehnološkega koraka.

43. člen
V primeru, da se na posamezno predloženo dokumen-

tacijo nanaša več sprememb, mora biti za vsako spremem-
bo posebej vložena vloga, ki mora vsebovati tudi sklic na vse
ostale, hkrati predložene vloge.

Če gre za posledične spremembe, je lahko, ne glede
na prejšnji odstavek, v eno vlogo vključenih več sprememb,
ki morajo biti označene v obrazcu za odobritev spremembe
dovoljenja za promet ali spremembe predložene dokumen-
tacije. Glavna sprememba mora biti jasno navedena, opisan
mora biti razlog za posledične spremembe.

44. člen
V primeru, če se sprememba tipa I nanaša na spre-

membo dokumentacije, ki terja spremembo dovoljenja za
promet, SmPC, navodila za uporabo zdravila ali ovojnine,
mora predlagatelj vložiti tudi vlogo za spremembo dovoljenja
za promet.

Če sprememba ne terja v prejšnjem odstavku navede-
nih sprememb, je predlagatelj dolžan VURS pisno sporočiti
vsako spremembo oziroma dopolnilo dokumentacije.

45. člen
Priglasitev spremembe dokumentacije oziroma vlogo

za spremembo dovoljenja za promet predlagatelj predloži
VURS. Predlagatelj pisno sporoči spremembo dokumenta-
cije oziroma vloži vlogo za spremembo dovoljenja na VURS.

VURS obravnava le popolne vloge in priglasitve.
VURS o popolnosti vloge obvesti predlagatelja najka-

sneje v roku 30 dni od prejema vloge.
Če vloga ni popolna, VURS pisno pozove predlagate-

lja, da najkasneje v roku 30 dni od dneva prejema obvestila,
vlogo dopolni.

Če predlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka vloge ne
dopolni, VURS nepopolno vlogo s sklepom zavrže.

46. člen
Spremembe tipa I VURS sprejme v vednost, če ne

terjajo sprememb iz 45. člena tega pravilnika.
Če VURS v 30 dneh ne obvesti predlagatelja, pomeni,

da je sprememba sprejeta brez pripomb.
Če je na podlagi odločitve VURS za spremembe potre-

ben inšpekcijski pregled ali mnenje izvedenca, se rok iz
prejšnjega odstavka podaljša na 90 dni. O inšpekcijskem
pregledu VURS predhodno pisno obvesti predlagatelja.

47. člen
Spremembe tipa I, ki terjajo spremembe, navedene v

45. členu tega pravilnika, VURS obravnava kot vloge za
spremembo dovoljenja za promet.

VURS najkasneje v devetdesetih dneh od prejema po-
polne vloge za spremembe tipa I, ki terjajo spremembe,
navedene v 45. členu tega pravilnika, sprejme spremembe
ali zavrne spremembe z odločbo.

Na odločbo iz prejšnjega odstavka se lahko predlaga-
telj pritoži na ministrstvo v petnajstih dneh od prejema odloč-
be VURS.



Uradni list Republike Slovenije Št. 3 / 15. 1. 2002 / Stran 195

48. člen
VURS lahko med postopkom zahteva od predlagatelja

dodatne podatke, obrazložitve ali ustrezna dokazila. Če pred-
lagatelj v 30 dneh od prejema zahteve VURS le-teh ne
predloži, se priglasitev oziroma vloga zavrže. Na utemeljeno
zahtevo predlagatelja, VURS ta rok lahko podaljša.

4. B Spremembe tipa II

49. člen
Spremembe tipa II so tiste spremembe, ki ne sodijo v

spremembe tipa I in za katere se ne zahteva nova vloga za
pridobitev dovoljenja za promet.

50. člen
Zahtevana dokumentacija spremembe tipa II obsega:
– I. del dokumentacije, ki vključuje dodatek k eksper-

tnemu mnenju ali obnovljeno obstoječe ekspertno mnenje,
ki se nanaša na vsebino zahteve za spremembo tipa II;

– ustrezni deli II., III. in IV. dela dokumentacije, glede
na vsebino predlagane spremembe.

51. člen
V primeru, da se na eno dovoljenje za promet nanaša

več predloženih sprememb, mora vsaka sprememba imeti
posebno vlogo in vsebovati sklice na ostale vloge, ki so
predložene hkrati.

52. člen
Za spremembe tipa II je potrebna odobritev VURS, ki

lahko v 60 dneh v obliki odločbe izda spremenjeno dovolje-
nje za promet z datumom veljavnosti prejšnjega dovoljenja
ali zavrne izdajo spremenjenega dovoljenja za promet.

VURS lahko med potekom postopka zahteva dodatno
obrazložitev ali dodatno dokumentacijo. Če predlagatelj v
60 dneh od prejema zahteve VURS le-teh ne predloži, se
vloga zavrže. Na utemeljeno zahtevo predlagatelja VURS ta
rok lahko podaljša.

53. člen
Zoper odločbo iz prejšnjega člena lahko predlagatelj

vloži pritožbo na ministrstvo v petnajstih dneh od prejema
odločbe VURS.

54. člen
Spremembe, ki zahtevajo novo vlogo za pridobitev do-

voljenja za promet, so naslednje:
1. spremembe, ki se nanašajo na učinkovino/e;
2. spremembe terapevtskih indikacij;
3. spremembe jakosti, farmacevtske oblike in načina

aplikacije (pri parenteralni uporabi je nujno razlikovati med
intraarterijsko, intravensko, intramuskularno, subkutano in
druge vrste aplikacije);

4. druge spremembe
– razširitev uporabe na drugi ciljni živalski vrsti,
– skrajšanje karence.

55. člen
Spremembe, ki se nanašajo na učinkovino/e, so:
– dodatek ene ali več učinkovin, vključno antigenske

sestavine cepiv;
– opustitev ene ali več učinkovin, vključno antigenske

sestavine cepiv;
– količinska sprememba učinkovine ali učinkovin;
– nova oblika učinkovine (npr. druga oblika soli, estra

in drugi derivati, pri čemer ostane struktura s terapevtskim
delovanjem enaka);

– zamenjava učinkovine z drugo izomero, z drugo zme-
sjo izomer, zamenjava zmesi izomer z izolirano izomero (tj.
zamenjava racemata za eno enantiomero);

– zamenjava biološke snovi ali biotehnološkega pro-
dukta z drugim, z drugačno molekulsko strukturo; spre-
memba vektorja, ki se uporablja za pridobivanje biotehnolo-
škega materiala ali sprememba izvora celične banke.

V primeru spremembe dokumentacije, ki se nanaša na
učinkovine, lahko predlagatelj spremembe vloži popolno do-
kumentacijo za pridobitev dovoljenja za promet ali se v posa-
meznih delih vloge sklicuje na že oddano dokumentacijo.

56. člen
Spremembe terapevtskih indikacij so:
– razširitev indikacij v drugo terapevtsko področje, bo-

disi da gre za zdravljenje, diagnostiko ali profilakso;
– sprememba indikacije – prehod na drugo terapevt-

sko področje, bodisi da gre za zdravljenje, diagnostiko ali
profilakso.

V primeru spremembe terapevtskih indikacij mora pred-
lagatelj vložiti I. in IV. del dokumentacije s sklicem na II. in III.
del že oddane dokumentacije.

57. člen
Spremembe jakosti, farmacevtske oblike in načina upo-

rabe oziroma aplikacije (pri parenteralni uporabi je potrebno
nujno razlikovati med intraarterijsko, intravensko, intramu-
skularno, subkutano in drugo vrsto aplikacije) so:

– sprememba biološke uporabnosti;
– spremembe v farmakokinetiki (npr. sprememba sto-

pnje sproščanja);
– dodatek nove jakosti;
– sprememba ali dodatek nove farmacevtske oblike;
– dodatek novega načina uporabe.
V primeru spremembe jakosti, farmacevtske oblike in

načina aplikacije lahko predlagatelj vloži popolno dokumen-
tacijo za pridobitev dovoljenja za promet ali se v vlogi v
posameznih delih dokumentacije sklicuje na že oddano do-
kumentacijo.

58. člen
Druge spremembe so:
– razširitev uporabe na drugi ciljni živalski vrsti;
– skrajšanje karence, če ta sprememba ni povezana z

določitvijo ali spremembo MRL.
V primerih iz prejšnjega odstavka lahko predlagatelj

vloži popolno dokumentacijo za pridobitev dovoljenja za pro-
met ali se v vlogi v posameznih delih dokumentacije sklicuje
na že oddano dokumentacijo.

59. člen
V primeru spremembe dokumentacije, ki se nanaša na

zdravila, ki vključujejo cepiva, toksine, serume in alergene
ali so izdelana iz krvi ali plazme ter za biotehnološke izdelke
visoke tehnologije, se za vse spremembe uporabi postopek
za spremembo tipa II.

60. člen
Natančna dokumentacija je za nekatere primere nave-

dena v navodilu o zahtevani dokumentaciji za spremembe
dovoljenja za promet, ki je kot priloga 5 sestavni del tega
pravilnika.

61. člen
Ne glede na postopek redne priglasitve oziroma odo-

britve sprememb, ki so opisane v tem poglavju, lahko imet-
nik dovoljenja za promet, v primeru potrebe po nujnih varno-
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stnih ukrepih zaradi varovanja javnega zdravja, omeji tera-
pevtsko področje, spremeni odmerjanje, omeji ciljno skupi-
no uporabnikov, doda kontraindikacije ali varnostne ukrepe
po hitrem postopku.

Hitri postopek pomeni, da imetnik dovoljenja za promet
pisno obvesti VURS o potrebi po nujnih varnostnih ukrepih
in samostojno ukrepa, če v 24 urah VURS ne odloči druga-
če in ga o tej odločitvi ne obvesti.

5. PRENEHANJE VELJAVNOSTI DOVOLJENJA ZA
PROMET

62. člen
VURS lahko v skladu z zakonom prekliče ali začasno

odvzame dovoljenje za promet.
Preklic ali začasni odvzem dovoljenja za promet izda

VURS v obliki odločbe.

63. člen
Predlagatelj lahko zahteva ukinitev dovoljenja za pro-

met z vlogo, ki jo vloži na VURS in vsebuje:
– izpolnjen obrazec za prenehanje dovoljenja za pro-

met, ki je kot priloga 6 sestavni del tega pravilnika;
– podatke o proizvajalcu in izdelovalcu;
– podatke o predlagatelju;
– predmet prenehanja veljavnosti (ime zdravila – lastni-

ško, nelastniško, farmacevtska oblika, jakost, pakiranje);
– razlog prenehanja veljavnosti;
– dokazilo o plačanih stroških postopka.

64. člen
VURS obravnava le popolne vloge.
VURS o popolnosti vloge obvesti predlagatelja najka-

sneje v roku 30 dni od prejema vloge.
Če vloga ni popolna, VURS pisno pozove predlagate-

lja, da najkasneje v roku 30 dni od dneva prejema obvestila
vlogo dopolni.

VURS izda odločbo o prenehanju veljavnosti dovoljenja
za promet v 30 dneh od dneva prejema popolne vloge
predlagatelja.

6. PRENOS DOVOLJENJA ZA PROMET

65. člen
Imetnik dovoljenja za promet vloži na VURS vlogo za

prenos dovoljenja za promet na drugo pravno ali fizično
osebo.

66. člen
VURS obravnava le popolno vlogo.
VURS o popolnosti vloge obvesti predlagatelja najka-

sneje v roku 30 dni od prejema vloge.
VURS lahko med postopkom pisno zahteva dodatno

razlago ali dodatno dokumentacijo.
VURS najkasneje v 30 dneh od prejema vloge oziroma

dodatne dokumentacije v obliki odločbe odobri prenos do-
voljenja ali zavrne prenos dovoljenja.

67. člen
Vloga za prenos dovoljenja za promet vsebuje:
1. spremni dopis dosedanjega imetnika dovoljenja za

promet z navedbo:
– imena zdravila (lastniško, nelastniško),
– farmacevtske oblike,
– jakosti,
– pakiranja,
– naslova dosedanjega imetnika dovoljenja za promet,
– številko dosedanjega dovoljenja za promet;
2. izpolnjen obrazec za prenos dovoljenja za promet, ki

je kot priloga 7 sestavni del tega pravilnika;
3. izjavo dosedanjega imetnika dovoljenja za promet,

da:
– želi prenos dovoljenja za promet na novega imetnika

dovoljenja (ime in naziv firme, sedež, ime odgovorne osebe
za spremljanje neželenih škodljivih učinkov),

– vse pravice in dolžnosti prenaša na novega imetnika
dovoljenja,

– dovoli prenos celotne dokumentacije, vključno z vse-
mi odločbami in dovoljenji, ki se nanašajo na zadevno zdra-
vilo, na novega imetnika dovoljenja,

– se proizvajalec s prenosom strinja;
4. izjavo novega imetnika dovoljenja za promet:
– da sprejema prenos dovoljenja za promet,
– da sprejema vse pravice, dolžnosti in odgovornosti

imetnika dovoljenja za promet,
– da sprejema celotno dokumentacijo o zdravilu, vključ-

no z vsemi odločbami, ki so bile izdane v zvezi z zadevnim
zdravilom;

5. dokazilo o vplačilu stroškov prenosa dovoljenja;
6. SmPC, predlog stične in zunanje ovojnine, predlog

navodila za uporabo z imenom novega imetnika dovoljenja
za promet.

VII. PREHODNA DOLOČBA

68. člen
Določbe 3. točke 20. člena tega pravilnika se začnejo

uporabljati 31. 12. 2002.

VIII. KONČNA DOLOČBA

69. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 323-417/00
Ljubljana, dne 12. decembra 2001.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
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PRILOGA 1 
Ime zdravila: 

 
 

OBRAZEC ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM ZA 
UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI 

 
Datum:   
 
 
 
  
 Izpolni VURS 
  
Naziv in podpis predlagatelja: 
 
Ime zdravila (ki bo navedeno v dovoljenju za promet): 
 
Farmacevtska oblika: 
 
Jakost: 
 
Pakiranje: 
 
Zdravilo je namenjeno:  
 

x åLYDOLP��NL�VR�QDPHQMHQH�]D�SURL]YRGQMR�LQ�SULGRELYDQMH�KUDQH 
x GUXJLP�åLYDOLP 

 
 

 
OPREDELITEV VLOGE �XVWUH]QR�R]QDþLWH�: 
 
X SRSROQD�GRNXPHQWDFLMD�Y�VNODGX�]�]DNRQRP��NL�XUHMD�]GUDYLOD�LQ�PHGLFLQVNH�SULSRPRþNH� 
 X inovativno zdravilo 

X ……………………. 
 

X popolna dokumentacija z literaturnimi podatki v skladu z zakonom, ki ureja zdravila in 
PHGLFLQVNH�SULSRPRþNH 

 
X VNUDMãDQD�GRNXPHQWDFLMD�Y�VNODGX�]�]DNRQRP��NL�XUHMD�]GUDYLOD�LQ�PHGLFLQVNH�SULSRPRþNH 
  
 X zdravilo, bistveno podobno zdravilu, za katerega je v RepublLNL�6ORYHQLML�åH�L]GDQR�

dovoljenje za promet in se njegov imetnik strinja z navedbo sklica na njegovo dokumentacijo 
• ELRHNYLYDOHQþQD�ãWXGLMD� DA NE 
• UHIHUHQþQR�]GUDYLOR� 

ime: 
proizvajalec: 
 
imetnik dovoljenja za promet v RS: 
 

X skrajšana dokumentacija v sklaGX�]�]DNRQRP��NL�XUHMD�]GUDYLOD�LQ�PHGLFLQVNH�SULSRPRþNH 
 

Številka vloge: 
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Ime zdravila: 
 
X zdravilo, bistveno podobno zdravilu, ki je na trgu Republike Slovenije in za katero je na 
R]HPOMX�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�R]LURPD�(8�L]GDQR�GRYROMHQMH�]D�SURPHW��NL�MH�åH�YHOMDYQR�QDMPDnj 
6 let 

• ELRHNYLYDOHQþQD�ãWXGLMD� DA NE 
• UHIHUHQþQR�]GUDYLOR� 

ime: 
proizvajalec: 
 
imetnik dovoljenja za promet v RS: 
 
datum odobritve v RS: 
datum odobritve v EU: 

 
X spremembe, ki zahtevajo novo vlogo za pridobitev dovoljenja za promet: 
 
A) spremembe, ki se QDQDãDMR�QD�XþLQNRYLQR�H� 

 
x GRGDWHN�XþLQNRYLQ�H���YNOMXþQR�DQWLJHQVNH�VHVWDYLQH�FHSLY 
x�RSXVWLWHY�XþLQNRYLQ�H���YNOMXþQR�DQWLJHQVNH�VHVWDYLQH�FHSLY 
x�NROLþLQVND�VSUHPHPED�XþLQNRYLQH�LQ 
x�QRYD�REOLND�XþLQNRYLQH��QSU��GUXJD�REOLND�VROL��HVWUD�LQ�GUXJL�GHULYDWL��SUL�þHPHU�RVWDQH��
struktura s terapevtskim delovanjem enaka) 
x ]DPHQMDYD�XþLQNRYLQH�]�GUXJR�L]RPHUR��]�GUXJR�]PHVMR�L]RPHU��]DPHQMDYD�]PHVL�L]RPHU�]�
izolirano izomero 
x ]DPHQMDYD�ELRORãNH�VQRYL�DOL�ELRORãNHJD�SURGXNWD�]�GUXJLP��]�GUXJDþQR�PROHNXOVNR�Vtrukturo; 
sprememba vektorja, ki se uporablja za pridobivanje biotehnološkega materiala ali sprememba 
L]YRUD�FHOLþQH�EDQNH 
x nov ligand ali mehanizem vezavi pri radiofarmacevtskih izdelkih 
 

B) spremembe terapevtskih indikacij: 
 

x razširitev indikacije v drXJR�WHUDSHYWVNR�SRGURþMH��ERGLVL�]D�]GUDYOMHQMH��GLDJQRVWLNR�DOL�
profilakso 
x sprememba indikacije –�SUHKRG�Y�GUXJR�WHUDSHYWVNR�SRGURþMH��ERGLVL�]D�]GUDYOMHQMH��
diagnostiko ali profilakso 
 

&��VSUHPHPEH�MDNRVWL��IDUPDFHYWVNH�REOLNH�LQ�QDþLQD�XSRUDEH��DSOLNDcije) 
 
x sprememba biološke uporabnosti 
x VSUHPHPED�Y�IDUPDNRNLQHWLNL��QSU��VSUHPHPED�Y�VWRSQML�VSURãþDQMD� 
x dodatek nove jakosti 
x sprememba ali dodatek nove farmacevtske oblike 
x GRGDWHN�QRYHJD�QDþLQD�XSRUDEH 
 

D) druge spremembe pri zdravilih za uporabo �SUL�åLYDOLK��NL�VR�QDPHQMHQH�]D�SURL]YRGQMR�LQ�
pridobivanje hrane 
 

x GRGDWHN�DOL�VSUHPHPED�FLOMQH�åLYDOVNH�YUVWH 
x VNUDMãDQMH�NDUHQFH��þH�WD�VSUHPHPED�QL�SRYH]DQD�]�GRORþLWYLMR�DOL�VSUHPHPER�QDMYLãMH�
GRYROMHQH�NROLþLQH�]DRVWDQNRY�]GUDYLO 
 

E) zdravilo, ki MH�QDPHQMHQR�åLYDOLP��NL�VR�QDPHQMHQH�]D�SURL]YRGQMR�LQ�SULGRELYDQMH�KUDQH� 
 

1DMYLãMD�GRYROMHQD�NROLþLQD�]DRVWDQNRY�]GUDYLO��05/��GRORþHQD�Y�VNODGX�V�SUHGSLVRP��NL�XUHMD�
dovoljenje za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini 
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       Ime zdravila: 
 
 

 
 
 

 
 
9ORJD�]D�GRORþLWHY�05/�YORåHQD�Y�VNODGX�]�����WRþNR�����þOHQD�WHJD�SUDYLOQLND 
 
 

 
 

 
 

 
1. PREDLAGANO IME ZDRAVILA V RS 
 
 
 
1.1. ,0(�8ý,1.29,1�(���VORYHQVNR�LQ�ODWLQVNR�,11�LPH� 
 
 
 
1.2. ANATOMSKO-TERAPEVTSKO-.(0,ý1$�./$6,),.$&,-$��$7C VET)  
 
 
 
1.3. &,/-1(�ä,9$/6.(�9567( 
 
 
 
2. FARMACEVTSKA OBLIKA in JAKOST  
 
 
 
 
2.1. 1$ý,1�8325$%(�,1�'$-$1-$� 
 
 
2.2. PAKIRANJE IN OPREMA 
 

Primarna ovojnina 
 
 

Sekundarna ovojnina 
 
 

.ROLþLQD�IDUPDFHYWVNH�REOLNH�Y�SULPDUQL�RYRMQLQL 
 
 

.ROLþLQD�SULPDUQH�RYRMQLQH�Y sekundarni ovojnini 

snov  uradni list/datum  aneks  åLYDOVND�YUVWD tkivo  opombe 
 
 

snov   datum vloge   åLYDOVNH�YUVWH  opombe 
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        Ime zdravila: 
 
 

Dodatna oprema 
 
 
 
 
2.3. ROK UPORABE 
 
 

ROK UPORABE po prvem odprtju originalnega pakiranja 
 
 
ROK UPORABE po rekonstituciji 
 
 
POGOJI SHRANJEVANJA 
 
 

2.4. 35('/2*�1$ý,1$�,='$-( 
 

x na veterinarski recept 
 
x brez recepta 
 
 

2.4.1. OGLAŠEVANJE za zdravila, ki se izdajajo brez recepta 
 
 
 
2.4.2. 1$ý,1�81,ý(9$1-$�='5$9,/$ 
 
 
 
 
3. PREDLAGATELJ DOVOLJENJA ZA PROMET 
 

Polno ime firme 
 
 
 
Skrajšano ime firme 
 
 
 
Naslov 
 
 
 
Pravno-organizacijska oblika 
   
  x  proizvajalec 
  x��SRGUXåQLFD 
  x  zastopnik 
  x  ostalo: 
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        Ime zdravila: 
 
 
Odgovorna oseba firme  

 
  ime: 
  priimek: 
  naslov: 
  telefon: 
  telefax: 
  e-mail: 
 
3.1. ODGOVORNA OSEBA za postopek pridobivanja dovoljenja za promet v RS 
  
 Ime: 
 Priimek: 
 Naslov: 
  
 
 Telefon: 
 Telefaks: 
 E-mail: 
 
 Podpis: 
 
3.2. ODGOVORNA OSEBA za farmakovigilanco zdravila v RS: 
 
 Ime: 
 Priimek: 
 Naslov: 
  
 
 Telefon: 
 Telefaks: 
 E-mail: 
 
 Podpis: 
 
3.3. PROIZVAJALEC ZDRAVILA 
 

Polno ime firme: 
 
Skrajšano ime firme: 
 
Naslov: 
 
 
'UåDYD� 
 
Odgovorna oseba proizvajalca: 

 
Ime: 

 Priimek: 
 Naslov: 
 Telefon: 
 Telefax: 
 E-mail: 
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       Ime zdravila: 
 
 
3.4. IZDELOVALCI, KI SODELUJEJO PRI POSAMEZNIH STOPNJAH IZDELAVE ZDRAVILA (za 

vsakega izdelovalca posebej) 
 

Polno ime firme: 
 
Naslov: 
 
'UåDYD� 
 
Telefon: 
 
Telefaks: 
 
E-mail: 
 
Navedba stopnje izdelave: 
 
 
 
 
 
 

3.4.1. ,='(/29$/(&�352,=9$-$/(&��.,�-(�2'*2925(1�=$�6352âý$1-(�6(5,-�='5$9,/$�
NA SLOVENSKI TRG 

 
 Ime firme: 
 
 Naslov: 
 
 'UåDYD� 
 
 Odgovorna oseba: 
  Ime: 
  Priimek: 
  Telefon: 
  Telefaks: 
  E-mail: 
 
 
3.5. ,='(/29$/(�&,��8ý,1.29,1( 
  
 ,PH�XþLQNRYLQH� 
 
 Ime firme: 
 
 Naslov: 
 
 'UåDYD� 
 
 Telefon: 
 
 Telefaks: 
 
 E-mail: 
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      Ime zdravila: 
 
'RND]LOR�R]LURPD�SRGUREQRVWL�R�L]GHODYL�XþLQNRYLQH�DOL�GRVHGDQMH�L]NXãQMH�LQ�DQDOL]H��NL�
zagotavljajo ustrezno kakRYRVW�XþLQNRYLQH� 
 
  x���SUHGORåHQR  x  �QL�SUHGORåHQR 
 
- ali -  
 
Certifikat ustreznosti monografijam evropske farmakopeje (angl.: Ph. Eur. Certificate of 
suitability): 

 
  x���SUHGORåHQR  x  �QL�SUHGORåHQR 

 
3.5.  32*2'%(1(�),50(��.,�62�%,/(�8'(/(ä(1(�35,�%,2(.9,9$/(1ý1,+�â78',-$+��]D�

vsako pogodbeno firmo posebej) 
 
 Ime firme: 
 Naslov: 
 
 'UåDYD� 
 
 Telefon: 
 
 Telefaks: 
 
 E-mail: 
 
 Pogodba: 
 
 Vloga pogodbene firme: 
 
 
4. .$.292671$�,1�.2/,ý,16.$�6(67$9$�='5$9,/$��8ý,1.29,1(�,1�3202ä1(�6129, 
 
 Enota farmacevtske oblike, na katero se sestava nanaša (npr. 1 ml) 
 
4.1. Zdravila, razen imunoloških zdravil 
  

ime 
(slovensko in latinsko 

INN ime) 
NROLþLQD�HQRWR delovanje UHIHUHQþQL�VWDQGDUGL 

-�XþLQNRYLQH    

1.    

2.    

3. itd.    

-�SRPRåQH�VQRYL    

1.    

2.    

3. itd.    
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       Ime zdravila: 
 

 
 3RGDWNL�R�SUHVHåNX� 
 

-�XþLQNRYLQH� 
 
 

-�SRPRåQLK�VQRYL� 
 

 
4.2.  Imunološka zdravila: 
 

ime snovi 
(splošno ali znanstveno 

ali INN ime) 
NROLþLQD�HQRWR delovanje UHIHUHQþQL�VWDQGDUGL 

-�XþLQNRYLQH    

- sestavine adjuvansa    

-�SRPRåQH�VQRYL 

���YNOMXþQR�V 
  konzervansi) 

   

- sestavine topila    

    

 
  
ýH�MH�WRSLOR�VDPR�]DVH�LPXQRORãNR�]GUDYLOR��MH�SRWUHEQD�SRVHEQD�WDEHOD� 
 
5.  SLEDLJIVIST DISTRIBUCIJSKE POTI 
 
 Proizvajalec v RS: 
 
 
 
 Proizvajalec v EU: 
 
 
 
 Proizvajalec izven EU: 
 
 
 
 Dobavitelj za RS: 
 
 
 
 Uvoznik za RS 
  Ime firme: 
 
  Naslov firme: 
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Ime zdravila: 
 
Oseba firme, ki je glede kakovosti odgovorna za sprejem in izdajo zdravil ter pregled 
dokumentacije v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za promet na debelo z zdravili za 
uporabo v veterinarski medicini: 

 
   Ime: 
   Priimek: 
   Telefon: 
   Telefaks: 
   E-mail: 
   Podpis: 
 

Oseba firme, odgovorna za ostalo poslovanje v zvezi z zdravili v skladu s predpisom, ki 
ureja pogoje za promet na debelo z zdravili za uporabo v veterinarski medicini: 
 

   Ime: 
   Priimek: 
   Telefon: 
   Telefaks: 
   E-mail: 
   Podpis: 
 
 

2VHED�ILUPH��RGJRYRUQD�]D�NDNRYRVWQR�DQDOL]R�YVHK�VHVWDYLQ�LQ�NROLþLQVNR�DQDOL]R�
XþLQNRYLQ�YVDNH�XYRåHQH�VHULMH�WHU�RVWDOH�DQDOL]H�SRWUHEQH�]D�]DJRWDYOMDQMH kakovosti 
]GUDYLOD�Y�VNODGX�]�]DNRQRP��NL�XUHMD�]GUDYLOD�LQ�PHGLFLQVNH�SULSRPRþNH� 

 
   Ime: 
   Priimek: 
   Telefon: 
   Telefaks: 
   E-mail: 
   Podpis: 
 
 
 Pogodba z uradnim kontrolnim laboratorijem: x  DA   x  NE 
 
  
 Imetnik dovoljenja za promet na debelo v RS  
 

Ime firme: 
 
  Naslov firme: 
 

Oseba firme, ki je glede kakovosti odgovorna za sprejem in izdajo zdravil ter pregled 
dokumentacije v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za promet na debelo z zdravili za 
uporabo v veterinarski medicini: 

 
   Ime: 
   Priimek: 
   Telefon: 
   Telefaks: 
   E-mail: 
   Podpis: 
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       Ime zdravila: 
 

Oseba firme, odgovorna za ostalo poslovanje v zvezi z zdravili v skladu s predpisom, ki 
ureja pogoje za promet na debelo z zdravili za uporabo v veterinarski medicini: 
 

   Ime: 
   Priimek: 
   Telefon: 
   Telefaks: 
   E-mail: 
   Podpis: 

 
 
6. '292/-(1-$�=$�3520(7�=�='5$9,/20�9�'58*,+�'5ä$9$+ 
 
 - izdano dovoljenje za promet 
 

GUåDYD datum izdaje dovoljenja ime zdravila 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 - v postopku 
 

GUåDYD datum vloge 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 - zavrnjeno 
 

GUåDYD datum zavrnitve 
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       Ime zdravila: 
 
 
 
 - umik na predlog predlagatelja pred izdajo dovoljenja za promet 
 

GUåDYD datum umika ime zdravila vzrok umika 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 - umik na predlog predlagatelja po izdaji dovoljenja za promet 
 

GUåDYD datum umika ime zdravila vzrok umika 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 - ukinitev s strani pristojnega organa 
 

GUåDYD datum umika ime zdravila vzrok ukinitve 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
,�&��(.63(571$�3252ý,/$ 
 
)$50$&(976.2�.(0,ý1,�,1�%,2/2â.,�'(/�'2.80(17$&,-( 
 
1.  Podatki o strokovnjakih     volumen  stran  do 
2.  Skrajšana oblika SmPC     volumen  stran  do 
3.  3RURþLOR       volumen  stran  do 
4.  3RY]HWHN�SRURþLOD�Y�REOLNL�WDEHOH�DOL�SLVQR  volumen  stran  do 
 LQ�]DNOMXþQR�PQHQMH�VWURNRYQMDND 
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      Ime zdravila: 
 
 
5. Opredelitev povezave med strokovnjakom  volumen  stran  do 
 in predlagateljem 
6. Podpis strokovnjaka     volumen  stran  do 
7. 'RSROQLWYH�SRURþLOD��þH�VR�ELOH�QDUHMHQH  volumen  stran  do 
 
 
FARMAKOLOŠKO TOKSIKOLOŠKI DEL DOKUMENTACIJE 
 
1.  Podatki o strokovnjakih     volumen  stran  do 
2.  Skrajšana oblika SmPC     volumen  stran  do 
3.  3RURþLOR       volumen  stran  do 
4.  3RY]HWHN�SRURþLOD�Y�REOLNL�WDEHOH�DOL�SLVQR  volumen  stran  do 
 LQ�]DNOMXþQR�PQHQMH�VWURNRYQMDND 
5. Opredelitev povezave med strokovnjakom  volumen  stran  do 
 in predlagateljem 
6. Podpis strokovnjaka     volumen  stran  do 
7. Dopolnitve porRþLOD��þH�VR�ELOH�QDUHMHQH  volumen  stran  do 
 
 
./,1,ý1,�'(/�'2.80(17$&,-( 
 
1.  Podatki o strokovnjakih     volumen  stran  do 
2.  Skrajšana oblika SmPC*     volumen  stran  do 
3.  3RURþLOR       volumen  stran  do 
4.  3RY]HWHN�SRURþLOD�Y�REOLNL�WDEHOH�DOi pisno  volumen  stran  do 
 LQ�]DNOMXþQR�PQHQMH�VWURNRYQMDND 
5. Opredelitev povezave med strokovnjakom  volumen  stran  do 
 in predlagateljem 
6. Podpis strokovnjaka     volumen  stran  do 
7. 'RSROQLWYH�SRURþLOD��þH�VR�ELOH�QDUHMHQH  volumen  stran  do 
 
 
II. DEL DOKUMENTACIJE: FARMACEVTSKO-.(0,ý1,��%,2/2â.,�,1�0,.52%,2/2â.,�'(/� 
 
,,��$��.DNRYRVWQD�LQ�NROLþLQVND�VHVWDYD�]GUDYLOD 
 
 ���NDNRYRVWQD�LQ�NROLþLQVND�VHVWDYD   volumen  stran  do 
 ���VWLþQD�RYRMQLQD      volumen  stran  do 
 3. sestava, uporabljena v kOLQLþQHP�SUHVNXãDQMX volumen  stran  do 
 4. farmacevtski razvoj     volumen  stran  do 
 
II. B: Postopek izdelave zdravila 
 
 1. sestavnica (proizvodni list)    volumen  stran  do 
 2. postopek izdelave     volumen  stran  do 
 3. validacije postopkov     volumen  stran  do 
 
II. C: Kontrola kakovosti vhodnih snovi 
 
 ���XþLQNRYLQH      volumen  stran  do 
 1.1. specifikacije in rutinski testi    volumen  stran  do 
 1.2. strokovni podatki     volumen  stran  do 
 2. druge sestavine      volumen  stran  do 
 2.1. specifikacije in rutinski testi    volumen  stran  do 
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        Ime zdravila: 
 
 2.2. strokovni podatki     volumen  stran  do 
 ���VWLþQD�RYRMQLQD      volumen  stran  do 

3.1. specifikacije in rutinski testi    volumen  stran  do 
 3.2. strokovni podatki     volumen  stran  do 
 
II. D: Kontrolni preskusi, ki se izvajajo v    volumen  stran  do 
         vmesnih fazah izdelave 
  
,,��(��.RQWUROD�NDNRYRVWL�NRQþQHJD�L]GHOND 
 
 1. specifikacije in rutinski testi    volumen    stran  do 

1.1. specifikacije zdravila in testi    volumen  stran  do 
za dajanje v promet 

 1.2. kontrolne metode     volumen  stran  do 
 2. strokovni podatki     volumen  stran  do 
 
II. F: Stabilnost 
 
 ���VWDELOQRVWQH�ãWXGLMH�]D�XþLQNRYLQH   volumen  stran  do 
 2. stabilnostne študije zdravila    volumen  stran  do 
 
II. G: Biološka uporabnost/bioekvivalenca   volumen  stran  do 
 Podane morajo biti reference k ustreznim  

GHORP�Y�,9��GHOX�GRNXPHQWDFLMH��þH�MH�SRWUHEQR� 
 
,,��+��2FHQD�RJURåHQRVWL�RNROMD�SUL�]GUDYLOLK��NL  volumen  stran  do 
 vsebujejo ali so sestavljena iz genetsko 
 spremenjenih organizmov – GSO 
 
II. Q: Ostale informacije      volumen  stran  do 
 
III. DEL DOKUMENTACIJE: FARMAKOLOŠKO-TOKSIKOLOŠKI DEL 
 
III. A: DOKUMENTACIJA O VARNOSTI ZDRAVILA 
 
 A.1: Farmakologija      volumen  stran  do 
 A.1.1: Farmakodinamika     volumen  stran  do 
 A.1.2: Farmakokinetika     volumen  stran  do 
 
 $����7RNVLþQRVW      volumen  stran  do 
 $������7RNVLþQRVW�SUL�HQHP�RGPHUMDQMX  volumen  stran  do 
 $������7RNVLþQRVW�SUL�SRQDYOMDMRþHP   volumen  stran  do 
  odmerjanju 
 $������7ROHUDQFD�SUL�FLOMQLK�åLYDOVNLK�YUVWDK  volumen  stran  do 
 A.2.4: ReproduktiYQD�WRNVLþQRVW�LQ�WHUDWRJHQRVW volumen  stran  do 
 A.2.4.1: Vplivi na reprodukcijske funkcije  volumen  stran  do 
 $��������(PEULRWRNVLþQRVW�IHWRWRNVLþQRVW�  volumen  stran  do 
     teratogenost 

A.2.5: Mutagenost      volumen  stran  do 
 A.2.6: Karcinogenost     volumen  stran  do 
 A.3: Drugi podatki      volumen  stran  do 
 A.3.1: Posebne študije     volumen  stran  do 
 $������2SDåDQMD�SUL�OMXGHK    volumen  stran  do 
 A.3.3: Mikrobiološke lastnosti zaostankov  volumen  stran  do 
 A.3.4: Študije o metaboliWLK��QHþLVWRþDK�LGU�  volumen  stran  do 
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        Ime zdravila: 
 
 A.4: Varnost uporabnika     volumen  stran  do 
 $������7RNVLþQRVW�]D�XSRUDEQLND   volumen  stran  do 
 A.4.2: Izpostavljenost uporabnika glede  volumen  stran  do 

QD�IDUPDFHYWVNR�REOLNR�LQ�QDþin 
  dajanja 
 $������=DNOMXþNL��RSR]RULOD�LGU�    volumen  stran  do 
 $����(NRWRNVLþQRVW      volumen  stran  do 
 A.5.1: Faza I – izpostavljenost okolja zdravilu, volumen  stran  do 
  XþLQNRYLQL��PHWDEROLWRP 
 A.5.2: Faza II – nadaljnje študije   volumen  stran  do 
 
III. B: DOKUMENTACIJA O ZAOSTANKIH ZDRAVILA 
 
 B.1: Metabolizem in kinetika zaostankov  volumen  stran  do 
 B.1.1: Farmakokinetika     volumen  stran  do 
 B.1.2: Odvajanje zaostankov    volumen  stran  do 
 B.1.3: MRL       volumen  stran  do 
 B.1.4: Karenca      volumen  stran  do 
 B.2: Rutinska analizna metoda    volumen  stran  do 
 B.2.1: Opis metode     volumen  stran  do 
 B.2.2: Validacija metode     volumen  stran  do 
 
IV. DEL DOKUMENTACIJE: ./,1,ý1$�'2.80(17$&,-$ 
 
 ,9��$��)DUPDNRORJLMD��SUHGNOLQLþQD�GRNXPHQWDFLMD� volumen  stran  do 
 IV. A 1: Farmakodinamika    volumen  stran  do 

IV. A 2: Farmakokinetika     volumen  stran  do 
 ,9��%��7ROHUDQFD�SUL�FLOMQLK�åLYDOVNLK�YUVWDK  volumen  stran  do 
 IV. C: Rezistenca      volumen  stran  do 
 
 ,9�'��.OLQLþQD�GRNXPHQWDFLMD    volumen  stran  do 
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PRILOGA 2  
        Ime zdravila: 
 

OBRAZEC ZA PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM ZA 
UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI 

 
 
Datum:   
 
 
             
           Izpolni VURS 
 
Naziv in podpis predlagatelja: 
 
 

1. Številka dovoljenja za promet v RS: 
 

Polni naziv in naslov imetnika dovoljenja za promet v RS: 
 
 
 
 
 
Ime zdravila (ki je navedeno v dovoljenju za promet) 
 
Farmacevtska oblika: 
 
Jakost: 
 
Pakiranje: 
 
 
 
 
Datum izdaje dovoljenja za promet: 
 
 
Datum prenehanja veljavnosti dovoljenja za promet: 
 
 
$OL�MH�]GUDYLOR�YHV�þDV�SULVRWQR�QD�WUåLãþX�56"����  x  DA   x   NE 
- REUD]ORåLWHY� 

 
 

 
 
Odgovorna oseba za pridobitev dovoljenja za promet v RS: 
 
Ime:        Podpis: 
Priimek: 
Naslov: 
 
Telefon: 
Telefaks: 
E-mail: 
 

Številka vloge: 
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        Ime zdravila: 
 
 
 
Odgovorna oseba v RS za farmakovigilanco zdravila: 
 
Ime:        Podpis: 
Priimek: 
Naslov: 
 
Telefon: 
Telefaks: 
E-mail: 

 
2. 35('/2*�1$ý,1$�,='$-( 

 
x  na veterinarski recept 
x  brez recepta 
 

2.1. OGLAŠEVANJE za zdravila, ki se izdajajo brez recepta 
  
    predlog oglaševanja 
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        Ime zdravila: 
 

3. SEZNAM ODOBRENIH SPREMEMB 
 

Kronološki seznam, datumi in kratek opis sprememb od pridobitve dovoljenja za promet ali od 
zadnjega podaljšanja dovoljenja za promet 

 
 

Datum odobritve      Kratek opis spremembe 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
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        Ime zdravila: 
 
 
 

4. DOKUMENTI, KI SPREMLJAJO VLOGO ZA PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA PROMET 
 �RENURåLWH�XVWUH]QR� 
 

SmPC  -�åH�RGREUHQ         x 
SmPC  -�VSUHPHQMHQ��þH�MH�SRWUHEQR       x 
Navodilo za uporabo –�åH�RGREUHQR        x 
Navodilo za uporabo –�VSUHPHQMHQR��þH�MH�SRWUHEQR     x 
3RURþLOD�R�QHåHOHQLK�ãNRGOMLYLK�XþLQNLK��3685�      x 
DopolnjeQR�HNVSHUWQR�SRURþLOR        x 
Ovojnina – odobrena          x 
Ovojnina –�SUHGORJ�VSUHPHPEH��þH�MH�SRWUHEQR      x 
Certifikat dobre proizvodne prakse (GMP)       x 
�L]MDYD�SULVWRMQHJD�RUJDQD��GD�SUHGORåHQL�FHUWLILNDW��NL�MH�VWDUHMãL�RG� 
3 let še velja ali nov certifikat) 
 
 

5. Spodaj podpisani prosim za podaljšanje dovoljenja za promet za obdobje 5 let in 
potrjujem, da so vsi podatki o zdravilu nespremenjeni od pridobitve dovoljenja za 
promet, razen naštetih oziroma odobrenih sprememb. 

 
 

Datum:        Podpis: 



Stran 216 / Št. 3 / 15. 1. 2002 Uradni list  Republike Slovenije 
 
 

PRILOGA 3 
        Ime zdravila: 

 
 

OBRAZEC ZA ODOBRITEV SPREMEMBE DOVOLJENJA ZA PROMET Z 
ZDRAVILOM ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI ALI SPREMEMBE 

35('/2ä(1(�'2.80(17$&,-( 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:          Izpolni VURS 
 
 
 
 
             
Naziv in podpis predlagatelja: 
 
 
 
 
 
TIP I        x 
 
TIP II        x 
 
Nujni varnostni ukrepi (tip II)    x 
 
 
 
Ime zdravila:      Polno ime in naslov imetnika dovoljenja za 
        promet v RS: 
 
8þLQNRYLQD�H��LQ�MDNRVW� 
 
 
 
 
Farmacevtska oblika:     Odgovorna oseba za pridobitev dovoljenja za 
        promet: 
 
 
         �LPH��SULLPHN��SRORåDM� 
 
Številka dovoljenja za promet: 
         (podpis) 
 
        Telefon: 
 
        Faks: 
 
        E-mail: 

Številka vloge: 
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        Ime zdravila: 
 
SPREMEMBE TIPA I: 
�RENURåLWH�XVWUH]QR�ãWHYLONR� 
 
1. spremembe v vsebini dovoljenja za izdelavo zdravila; 
 
2. sprememba imena zdravila (izmišljeno ali splošno/trivialno); 
 
3. sprememba imena in/ali naslova imetnika dovoljenja za promet; 
 
���]DPHQMDYD�SRPRåQH�VQRYL�V�SULPHUOMLYR�GUXJR�SRPRåQR�VQRYMR��L]MHPD�VR�DGMXYDQVL�]D�FHSLYD� LQ�
adjuvansi biološkega izvora); 
 
5. sprememba barve izdelka (dodatek, odvzem ali zamenjava barvil); 
 
6. sprememba okusa (dodatek, odvzem, zamenjava snovi za izboljšanje okusa); 
 
7. sprememba mase obloge tablet ali mase praznih kapsul; 
 
���VSUHPHPED�NDNRYRVWQH�VHVWDYH�VWLþQH�RYRMQLQH� 
 
9. opustitev indikacije; 
 
10. opustitev poti uporabe zdravila; 
 
����GRGDWHN�DOL�]DPHQMDYD�RGPHUQHJD�SULSRPRþND�]D�SHURUDOQH�WHNRþH�LQ�GUXJH�IDUPDFHYWVNH�REOLNH� 
 
����]DPHQMDYD�L]GHORYDOFD�XþLQNRYLQH� 
 
����VSUHPHPED�LPHQD�L]GHORYDOFD�XþLQNRYLQH� 
 
14. zamenjava�GREDYLWHOMD�YPHVQH�VSRMLQH��LQWHUPHGLDWD���NL�VH�XSRUDEOMD�SUL�L]GHODYL�XþLQNRYLQH� 
 
����PDQMãH�VSUHPHPEH�Y�SRVWRSNX�L]GHODYH�XþLQNRYLQH� 
 
16. spremembe specifikacij vhodnih snovi ali vmesnih spojin (intermediatov), ki se uporabljajo pri 
L]GHODYL�XþLQNRYLne; 
 
����VSUHPHPEH�YHOLNRVWL�VHULMH�XþLQNRYLQH� 
 
����VSUHPHPEH�VSHFLILNDFLM�XþLQNRYLQH� 
 
19. manjše spremembe v izdelavi zdravila; 
 
20. sprememba medfazne kontrole; 
 
����VSUHPHPED�YHOLNRVWL�VHULMH�NRQþQHJD�L]GHOND� 
 
22. spremembe specifikacij zdravila; 
 
23�� VSUHPHQMHQD� VLQWH]D�L]SOHQ� QHIDUPDNRSHMVNLK� SRPRåQLK� VQRYL�� RSLVDQLK� Y� SUYRWQR� SUHGORåHQL�
dokumentaciji; 
 
����VSUHPHPEH�VSHFLILNDFLM�SRPRåQLK�VQRYL�]GUDYLOD��L]MHPD�VR�DGMXYDQVL�]D�FHSLYD�� 
 
25. podaljšanje odobrenega roka uporabe zdravila; 
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        Ime zdravila: 
 
 
����SRGDOMãDQMH�URND�XSRUDEH�DOL�þDVD�GR�SRQRYQHJD�SUHVNXãDQMD�XþLQNRYLQH� 
 
27. sprememba roka uporabe zdravila po prvem odpiranju; 
 
28. sprememba roka uporabe zdravila po rekonstituciji (pripravi za uporabo); 
 
29. spremembe pogojev shranjevanja; 
 
����VSUHPHPEH�Y�SRVWRSNLK�DQDOL]QHJD�SUHVNXãDQMD�XþLQNRYLQH� 
 
31. spremembe v postopkih analiznega preskušanja vhodnih snovi ali vmesnih spojin (intermediatov), 
NL�VH�XSRUDEOMDMR�SUL�L]GHODYL�XþLQNRYLQH� 
 
32. spremembe v postopkih analiznega preskušanja zdravila; 
 
33. spremembe, ki sledijo novim farmakopejskim predpisom; 
 
����VSUHPHPEH�Y�SRVWRSNLK�DQDOL]QHJD�SUHVNXãDQMD�QHIDUPDNRSHMVNLK�SRPRåQLK�VQRYL� 
 
����VSUHPHPEH�Y�SRVWRSNLK�DQDOL]QHJD�SUHVNXãDQMD�VWLþQH�RYRMQLQH� 
 
36. spremembe v postopkih analiznegD� SUHVNXãDQMD� GRGDWQH� RSUHPH� �SULSRPRþNL� ]D� DSOLNDFLMR�
zdravila); 
 
37. sprememba velikosti pakiranja; 
 
38. sprememba oblike ovojnine; 
 
����VSUHPHPEH�R]QDN�QD�WDEOHWDK�LQ�NDSVXODK�WHU�V�WHP�SRYH]DQLK�VSUHPHPE�EDUYLO�]D�R]QDþHYDQMH�
izdelka; 
 
40. sprememba diPHQ]LM�SRVDPH]QLK�IDUPDFHYWVNLK�REOLN��QSU��WDEOHW��NDSVXO��VYHþN�LQ�YDJLWRULMHY���þH�
WD�VSUHPHPED�QH�YNOMXþXMH�VSUHPHPE�NROLþLQVNH�VHVWDYH�LQ�SRYSUHþQH�PDVH�� 
 
41. sprememba v postopku izdelave neproteinske komponente zaradi uvedbe biotehnološkega 
koraka. 
 
 
Dokumentacija: Volumen(i):  strani 
 
 
SPREMEMBE TIPA II: 
 
A. Spremembe v I. delu  x volumen(i)  strani    HNVSHUWQR�SRURþLOR 
 dokumentacije 
B. Spremembe v II. delu  x volumen(i)  strani       dopolnjeno     x 
 dokumentacije 
C. Spremembe v III. delu  x volumen(i)  strani       dodano      x 
 dokumentacije 
D. Spremembe v IV. delu  x volumen(i)  strani        
 dokumentacije 
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        Ime zdravila: 
Kratek opis spremembe: 
 
 
 
 
Spremembe tipa I, ki se obravnavajo po postopku za spremembe tipa II (v skladu s predpisom, ki 
ureja dovoljenje za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini) �XVWUH]QR�RENURåLWH� 
x  spremembe pri imunoloških pripravkih 

x  spremembe pri krvnih izdelkih 

x  spremembe pri zdravilih, pridobljenih z visoko tehnologijo 
[��VSUHPHPEH�WLSD�,��NL�YNOMXþXMHMR�VSUHPHPER�GRYROMHQMD�]D�SURPHW��6P3&��QDYRGLOD�]D�XSRUDER�DOL 
   ovojnine 
 
 
*/$91$�635(0(0%$��Y�SULPHUX�SRVOHGLþQLK�VSUHPHPE� 
Glavna sprememba v tej vlogi je navedena pod številko     (1 do 41/A do D) 
 
 
Kratek opis razloga za predlagano spremembo dovoljenja za promet: 
 
 
 
�5D]ORåLWH�QDWDQþQR�åH�RGREUHQR�LQ�SUHGODJDQR�EHsedilo ali specifikacijo. Pri spremembah v 
6P3&�LQ�QDYRGLOX�]D�XSRUDER�SRGþUWDMWH�DOL�SRXGDULWH�V�NUHSNR�SLVDYR�VSUHPHQMHQH�EHVHGH��
dodajte tudi celotno novo verzijo besedila) 
 
 SEDANJE STANJE      PREDLOG 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spremenjena anatomsko-terapevtsko-NHPLþQD��$7&�9(7��R]QDND��þH�MH�SRWUHEQR 
 
 
 
Spodaj podpisani prosim za odobritev spremembe za izdano dovoljenje za promet. V skladu z zgoraj 
QDYHGHQLP�SUHGORJRP�L]MDYOMDP��GD�QDYHGHQD�VSUHPHPED�QH�ER�YSOLYDOD�QD�NDNRYRVW��XþLQNRYLWRVW�LQ�
varnost zdravila. Potrjujem, da smo dostavili dodatno dokumentacijo, ki podpira omenjeno 
spremembo. Izjavljam, da so bile vse spremembe identificirane in da ni nobenih drugih sprememb v 
preostali dokumentaciji. 
 
 
 
Odgovorna oseba 
 
 
�LPH��SULLPHN��SRORåDM� 
 
          
      
         Datum: 
(podpis) 



Stran 220 / Št. 3 / 15. 1. 2002 Uradni list  Republike Slovenije 
 
 

PRILOGA 4 
 
 

NAVODILO  
ZA PRIPRAVO DODATNE DOKUMENTACIJE O SPREMEMBAH TIPA I IN 

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA PRI NEKATERIH SPREMEMBAH, KI 
ZAHTEVAJO TUDI SPREMEMBO DOVOLJENJA ZA PROMET 

 
1DYRGLOR� MH� SRPRþ� SUL� SULSUDYL� GRNXPHQWDFLMH� ]D� VSUHPHPEH� Wipa I ter nekatere 
VSUHPHPEH�� NL� ]DKWHYDMR� QRYR� YORJR� ]D� SULGRELWHY� GRYROMHQMD� ]D� SURPHW�� ýH�
SUHGODJDWHOM� QH� XSRãWHYD� QDYRGLO�� PRUD� SUHGORåLWL� VWURNRYQR� REUD]ORåLWHY� R� UD]ORJLK�
QHXSRãWHYDQMD�� 9� SULPHUX�� GD� ]D� GRORþHQH� VSUHPHPEH� QL� QDYHGHQD� ]DKWHYDQD�
dokumentacija, predlagatelj pripravi dokumentacijo po lastni strokovni presoji ali se 
predhodno posvetuje z VURS. 
 
1.) Spremembe tipa I 
 
 
 
 
1. spremembe v vsebini 
dovoljenja za izdelavo zdravila 
 

za vse spremembe tipa I št. 1. je 
potrebno novo dovoljenje za 
izdelavo ali dodatek k 
REVWRMHþHPX 

 

− sprememba imena izdelo-
valca 

− proizvodna enota ostane ista 1. izjava, da sprememba ne 
YNOMXþXMH� VSUHPHPEH�
proizvodne enote in ostalih 
sprememb; 

2. revidirano navodilo za 
uporabo, osnutek ovojnine 
�þH�MH�SRWUHEQR� 

3. izjava o tem, kdaj bo 
sprememba uveljavljena 

− sprememba proizvodne enote 
za celoten postopek izdelave 
ali za del postopka 

− ni sprememb v postopku 
izdelave, metodah presku-
šanja in specifikacijah 

1. dokazilo, da ima nova 
proizvodna enota dovoljenje 
za izdelavo za zadevno 
farmacevtsko obliko. V 
primeru, da ima proizvajalec 
VHGHå� Y� (8�� SURL]YRGQD�
enota pa je zunaj EU, je 
SRWUHEQR� SUHGORåLWL� *03�
certifikat, izdan s strani 
pristojnega organa s 
VHGHåHP�Y�(8� 

2. izjava, da se postopek 
izdelave, specifikacije 
NRQþQHJD� L]GHOND� ]D�
VSURãþanje serij in 
specifikacije, ki jim izdelek 
mora ustrezati ob koncu roka 
uporabe, niso spremenili; 

3. NRSLMD� åH� RGREUHQLK�
VSHFLILNDFLM�L]�SUHMãQMH�WRþNH� 

 
 

4. podatki o validaciji postopka 

  
sprememba   pogoj/pripomba  zahtevana dokumentacija  
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izdelave v novi proizvodni 
enoti za izdelke, ki sodijo 
med imunološka zdravila ali 
biotehnološke izdelke; 

5. SRGDWNL�Y]RUþQH�VHULMH�LQ�GYHK�
pilotskih serij iz nove 
proizvodne enote ter 
primerjalni podatki zadnjih 
WUHK� VHULM� L]� åH� RGREUHQH�
proizvodne enote. Na 
zahtevo ali v primeru 
neskladnosti s specifikacijami 
PRUDMR� ELWL� SUHGORåeni še 
podatki o dveh proizvodnih 
serijah (v primeru 
neskladnosti skupaj s 
predlaganimi ukrepi); 

6. revidirano navodilo za 
uporabo, osnutek ovojnine 
�þH�MH�SRWUHEQR�� 

7. izjava o tem, kdaj bo 
sprememba uveljavljena 

− ukinitev dovoljenja za izde-
lavo za proizvodno enoto 

 1. revidirano navodilo za 
uporabo, osnutek ovojnine 
�þH�MH�SRWUHEQR�� 

2. izjava o tem, kdaj bo spre-
memba uveljavljena  

 − þH� JUH� ]D� VSUHPHPER� Y�
izdelavi (npr. v izdelavi 
imunoloških zdravil, 
biotehnoloških izdelkov itd.), 
ki glede na naravo postopka 
izdeODYH� VSURåL� WXGL� GUXJH�
spremembe tipa I, vse 
SRVOHGLþQH� VSUHPHPEH�
obravnavamo kot eno vlogo. 

 

2. sprememba imena zdravila  − izogniti se je treba zmedi in 
PRåQL� ]DPHQMDYL� ]� LPHQL� åH�
REVWRMHþLK�]GUDYLO 

1. revidiran SPC, navodilo za 
uporabo, osnutek ovojnine; 

2. izjava o tem, kdaj bo zdravilo 
dano na trg z novim imenom 

3. sprememba imena in/ali 
naslova imetnika dovoljenja za 
promet  

− imetnik ostane ista pravna ali 
IL]LþQD�RVHED 

1. dokazilo, da imetnik dovo-
ljenja za promet ostane ista 
SUDYQD�DOL�IL]LþQD�RVHED� 

2. revidiran SPC, navodilo za 
uporabo, osnutek ovojnine; 

3. izjava o tem, kdaj bo zdravilo 
dano na trg z novim imenom 
imetnika dovoljenja za promet 

���]DPHQMDYD�SRPRåQH�VQRYL�V�
SULPHUOMLYR� GUXJR� SRPRåQR�
snovjo (izjema so adjuvansi za 
imunološka zdravila in 
adjuvansi biološkega izvora)  

− pri trdnih farmacevtskih 
oblikah ni spremembe v 
profilu hitrosti raztapljanja 

− funkcionalne lastnosti osta-
nejo enake 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije IIA, IIAB, IIC, 
II E; 

2. XWHPHOMLWHY� L]ELUH� SRPRåQH�
snovi z opisom razvoja 
zdravila (vNOMXþQR� V� VWDELO-
QRVWMR�LQ�SURWLPLNUREQR�]DãþL-
WR��þH�MH�SRWUHEQR�� 
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3. pri trdnih farmacevtskih 
oblikah primerjalni podatki o 
profilu hitrosti raztapljanja 
zdravila z novo in staro 
sestavo za najmanj eno 
pilotno/proizvodno serijo; 

4. utemeljitev, zakaj ni predlo-
åHQD� �þH� MH� QL�� QRYD� ELR-
HNYLYDOHQþQD� ãWXGLMD�� QDUH-
MHQD�Y�VNODGX�]�QDþHOL�VRGRE-
nega znanstvenega pristopa 
N� L]YDMDQMX� ELRHNYLYDOHQþQLK�
študij; 

5. izjava, da so podatki iz 
stabilitetne študije dveh 
SLORWQLK� VHULM� NRQþQHJD�
izdelka v pospešenih in 
normalnih pogojih v trajanju 
najmanj treh mesecev na 
voljo pri predlagatelju in da so 
študije narejene v skladu z 
QDþHOL� VRGREQHJD� ]QDQ-
stvenega pristopa k izvajanju 
stabilitetnih študij; 

6. izjava, da bodo ustrezne 
stabilitetne študije dokon-
þDQH�� 3RGDWNH� L]� VWDELOLtetne 
ãWXGLMH� MH� WUHED�SUHGORåLWL� OH�Y�
SULPHUX�� þH� UH]XOWDWL� ãWXGLMH�
niso skladni s specifikacijami 
(skupaj s predlaganimi 
ukrepi); 

7. revidiran SPC, navodilo za 
uporabo, osnutek ovojnine 
�þH�MH�SRWUHEQR�� 

8. izjava, da niso bile spre-
PHQMHQH� VSHFLILNDFLMH� NRQþ-
QHJD� L]GHOND� ]D� VSURãþDQMH�
serij in specifikacije, ki jim 
mora izdelek ustrezati ob 
koncu roka uporabe; 

9. NRSLMD� åH� RGREUHQLK� VSH-
FLILNDFLM�L]�SUHMãQMH�WRþNH� 

10.  podatki, ki dokazujejo, da 
QRYD�SRPRåQD�VQRY�QH�YSOLYD�
na specifikacije in metode 
SUHVNXãDQMD� NRQþnega 
izdelka 
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5. sprememba sistema bar-
vanja izdelka (dodatek, 
odvzem ali zamenjava barvil) 

− IXQNFLRQDOQH� ]QDþLOQRVWL�
ostanejo enake; pri trdnih 
farmacevtskih oblikah ni 
spremembe v profilu hitrosti 
raztapljanja; 

− manjše prilagoditve sestave z 
namenom ohranitve mase je 
WUHED� QDUHGLWL� V� SRPRåQR�
VQRYMR�� NL� MH� MH� QDMYHþ� Y�
izdelku 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije IIA, IIB, IIC, 
II (�� NL� YNOMXþXMHMR� PHWRGR�
istovetenja novega barvila; 

2. revidiran SPC, navodilo za 
uporabo, osnutek ovojnine 
�þH�MH�SRWUHEQR�� 

3. izjava, da so podatki iz 
stabilitetne študije ene 
SLORWQLK� VHULMH� NRQþQHJD�
izdelka v pospešenih in 
normalnih pogojih v trajanju 
najmanj treh mesecev na 
voljo pri predlagatelju in da so 
študije narejene v skladu z 
QDþHOL� VRGREQHJD�
znanstvenega pristopa k 
izvajanju stabilitetnih študij; 

4. izjava, da bodo ustrezne sta-
ELOLWHWQH� ãWXGLMH� GRNRQþDQH��
Podatke iz stabilitetne študije 
MH� WUHED� SUHGORåLWL� OH� Y� SUL-
PHUX��þH�UH]XOWDWL�ãWXGLMH�QLVR�
skladni s specifikacijami (sku-
paj s predlaganimi ukrepi); 

5. izjava, da niso bile spre-
PHQMHQH� VSHFLILNDFLMH� NRQþ-
neJD� L]GHOND� ]D� VSURãþDQMH�
serij in specifikacije, ki jim 
mora izdelek ustrezati ob 
koncu roka uporabe (razen 
izgleda) 

6.  sprememba sistema tvorbe 
okusa (dodatek, odvzem ali 
zamenjava snovi za iz-
boljšanje okusa) 

− manjše prilagoditve sestave z 
namenom ohranitve mase je 
WUHED� QDUHGLWL� V� SRPRåQR�
VQRYMR�� NL� MH� MH� QDMYHþ� Y�
izdelku 

1. dopolnilo ustreznih delov do-
kumentacije IIA, IIB, IIC, IIE; 

2. del IIC mora vsebovati 
podrobne podatke o kako-
vostni sestavi snovi za 
izboljšanje okusa in vse njene 
nove specifikacije. V primeru, 
da podatke o snovi za 
L]EROMãDQMH� RNXVD� SUHGORåL�
dobavitelj snovi za izboljšanje 
okusa, morajo biti ti podatki 
SUHGORåHQL� 9856�� SUHGHQ� VH�
postopek spremembe lahko 
]DþQH�� ,PH� GREDYLWHOMD� LQ�
GDWXP�SUHGORåLWYH�SRGDWkov o 
snovi za izboljšanje okusa 
morata biti navedena v vlogi; 

3. revidiran SPC, navodilo za 
uporabo, osnutek ovojnine 
�þH�MH�SRWUHEQR�� 
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4. izjava, da niso bile spre-
PHQMHQH� VSHFLILNDFLMH� NRQþ-
neJD� L]GHOND� ]D� VSURãþDQMH�
serij in specifikacije, ki jim 
mora izdelek ustrezati ob 
koncu roka uporabe (razen 
okusa) 

5. izjava, da so podatki iz 
stabilitetne študije ene pilot-
QLK�VHULMH�NRQþQHJD� L]GHOND�Y�
pospešenih in normalnih 
pogojih v trajanju najmanj 
treh mesecev na voljo pri 
predlagatelju in da so študije 
narejeQH� Y� VNODGX� ]� QDþHOL�
sodobnega znanstvenega 
pristopa k izvajanju 
stabilitetnih študij; 

6. izjava, da bodo ustrezne 
stabilitetne študije dokonþD-
ne. Podatke iz stabilitetne 
ãWXGLMH� MH� WUHED�SUHGORåLWL� OH�Y�
SULPHUX�� þH� UH]XOWDWL� ãWXGLMH�
niso skladni s specifikacijami 
(skupaj s predlaganimi 
ukrepi); 

7. sprememba mase obloge 
tablet ali mase praznih kapsul 

− ni spremembe v hitrosti 
UD]WDSOMDQMD�XþLQNRYLQH 

1. dodatek k ustreznim delom 
dokumentacije IIA, IIB, IIE; 

2. primerjalni podatki o profilu 
hitrosti raztapljanja zdravila z 
novo in staro sestavo za 
najmanj eno  pilotno/ 
proizvodno (za izdelke s 
SULUHMHQLP� VSURãþDQMHP� ]�
uporabo in vitro podatkov 
primerjanih z in vivo podatki); 

3. utemeljitev, zakaj ni predlo-
åHQD� QRYD� ELRHNYLYDOHQþQD�
študija, narejena v skladu z 
QDþHOL� VRGobnega znanstve-
nega pristopa k izvajanju 
ELRHNYLYDOHQþQLK�ãWXGLM� 

4. izjava, da niso bile 
spremenjene specifikacije 
NRQþQHJD� L]GHOND� ]D� VSUR-
ãþDQMH�VHULM�LQ�VSHFLILNDFLMH��NL�
jim mora izdelek ustrezati ob 
koncu roka uporabe (razen 
SRYSUHþQH�PDVH�L]GHOND� 
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8. sprememba kakovostne 
VHVWDYH�VWLþQH�RYRMQLQH 

− predlagani material, iz 
NDWHUHJD� MH� L]GHODQD� VWLþQD�
ovojnina, mora biti glede 
pomemebnih lastnosti naj-
PDQM� HQDNRYUHGHQ� åH� RGR-
brenemu materialu; 

− sprememba se ne nanaša na 
sterilne izdelke 

1. dodatek k ustreznim delom 
dokumentacije IIA, IIC; 

2. XWHPHOMLWHY� XSUDYLþHQRVWL�
VSUHPHPEH� VWLþQH� RYRMQLQH��
podprta z ustreznimi znan-
stvenimi študijami za novo 
ovojnino; 

3. ]D� SROWUGQH� LQ� WHNRþH�
farmacevtske oblike mora biti 
dokazano, da ne prihaja do 
medsebojnega delovanja 
med zdravLORP� LQ� VWLþQR�
ovojnino (npr. odsotnost 
prehoda sestavin predla-
ganega materiala v zdravilo 
in odsotnost prehoda oz. 
izgube sestavin zdravila v ali 
skozi ovojnino); 

4. podatki o validaciji za vse 
nove analizne metode, ki se 
uporabljajo pri preskušanju 
ovojnine; 

5. izjava, da so podatki iz 
stabilitetne študije dveh 
SLORWQLK� VHULM� NRQþQHJD�
izdelka v pospešenih in 
normalnih pogojih v trajanju 
najmanj treh mesecev v 
primerjavi s podatki prejšnje 
ovojnine na voljo pri 
predlagatelju in da so 
QDUHMHQL� Y� VNODGX� ]� QDþHOL�
sodobnega znanstvenega 
pristopa k izvajanju sta-
bilitetnih študij; 

6. izjava, da bodo ustrezne 
stabilitetne študije dokon-
þDQH�� 3RGDWNH� L]� VWDELOLWHWQH�
ãWXGLMH� MH� WUHED�SUHGORåLWL� OH�Y�
SULPHUX�� þH� UH]XOWDWL� ãWXGLMH�
niso skladni s specifikacijami 
(skupaj s predlaganimi ukre-
pi); 

7. izjava, da izdelek še vedno 
ustreza specifikacijam kon-
þQHJD� L]GHOND� ]D� VSURãþDQMH�
serij in specifikacijam, ki jim 
mora izdelek ustrezati ob 
koncu roka uporabe; 

8. revidiran SmPC, navodilo za 
XSRUDER�� QDþUWL� VWLþQH� RYRM-
QLQH�� NL� YNOMXþXMHMo predla-
JDQR� VSUHPHPER� �þH� MH�
potrebno) 
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9. opustitev indikacije − podana mora biti utemeljitev 
o varnosti nadaljnje uporabe 
zdravila, ki ne sme biti 
vprašljiva 

1. razlog za opustitev indikacije 
skupaj z izjavo, da opustitev 
indikacije ne zadeva varnosti 
zdravila; 

2. revidiran SmPC, navodilo za 
uporabo, osnutek ovojnine 
�þH�MH�SRWUHEQR� 

3. izjava o tem, kdaj bo izdelek 
]�RSXãþHQR�LQGLNDFLMR�GDQ�QD�
trg 

10. opustitev poti uporabe 
zdravila 

− podana mora biti utemeljitev 
o varnosti nadaljnje uporabe 
zdravila, ki ne sme biti 
vprašljiva 

1. razlog za opustitev poti 
uporabe skupaj z izjavo, da 
opustitev poti uporabe ne 
zadeva varnosti zdravila; 

2. revidiran SmPC, navodilo za 
uporabo, osnutek ovojnine 
�þH�MH�SRWUHEQR� 

3. izjava o tem, kdaj bo izdelek 
]� RSXãþHQR� SRWMR� XSRUDEH�
dan na trg 

11. dodatek ali zamenjava 
RGPHUQHJD� SULSRPRþND� ]D�
peroralne in druge farma-
cevtske oblike 

− YHOLNRVW� LQ� QDWDQþQRVW�
predlaganega odmernega 
SULSRPRþND� PRUD� XVWUH]DWL�
odobrenemu odmerjanju 

1. dodatek k ustreznim delom 
dokumentacije IIC; 

2. RSLV� SULSRPRþND� �YNOMXþQR� s 
podrobno skico); 

3. utemeljitev, da sta velikost in 
QDWDQþQRVW� SULSRPRþND�
ustrezna za odobreno 
odmerjanje; 

4. revidiran SmPC, navodilo za 
XSRUDER��þH�MH�SRWUHEQR�� 

5. opis sestave materiala, iz 
NDWHUHJD� MH� SULSRPRþHN�
narejen. Material mora 
XVWUH]DWL� 3K�� (XU��� þH� je 
potrebno; 

6. podatki o kompatibilnosti 
PDWHULDOD� SULSRPRþND� LQ�
]GUDYLOD��þH�MH�SRWUHEQR� 

7. referenca o CE oznaki za 
SULSRPRþHN 

12. zamenjava izdelovalca 
XþLQNRYLQH 

− specifikacije, sintezna pot in 
postopki kontrole kakovosti 
VR� HQDNL� åH� RGREUHQLP� DOL�
certifikat ustreznosti Ph. Eur. 

1. analizni  podatki za najmanj 
dve seriji (najmanj v velikosti 
pilotne serije); 

2. izjava imetnika dovoljenja za 
promet, da so sintezna pot, 
postopki kontrole kakovosti in 
VSHFLILNDFLMH� HQDNH� åH�
odobrenim ali certifikat 
ustreznosti Ph. Eur., ki se 
QDQDãD� QD� WH� XþLQNRYLQH� DOL�
novi DMF; 

Enaka dokumentacija je 
SRWUHEQD�WXGL��þH�VH�VSUHPHPEH�
nanašajo na novo proizvodno 
enoto istega izdelovalca. 
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13. sprememba imena 
L]GHORYDOFD�XþLQNRYLQH 

− izdelovalec ostane isti 1. izjava o tem, kdaj 
sprememba stopi v veljavo 

14. zamenjava dobavitelja 
vmesne spojine (interme-
diata), ki se uporablja pri 
L]GHODYL�XþLQNRYLQH 

− specifikacije, sintezna pot in 
postopki kontrole kakovosti 
VR�HQDNL�åH�RGREUHQLP 

1. analizni podatki za najmanj 
dve seriji (najmanj v velikosti 
pilotne serije); 

2. izjava imetnika dovoljenja za 
promet, da so sintezna pot, 
postopki kontrole kakovosti in 
VSHFLILNDFLMH�åH�RGREUHQLP� 

Enaka dokumentacija je po-
WUHEQD� WXGL�� þH� VH� VSUHPHPEH�
nanašajo na novo proizvodno 
enoto istega dobavitelja 
(izdelovalca). 

15. manjše spremembe v 
SRVWRSNX�L]GHODYH�XþLQNRYLQH 

− morebitne spremembe 
specifikacij morajo zagotoviti 
najmanj enako kakovost 
XþLQNRYLQH� 

− ni sprememb fizikalnih las-
tnosti; 

− QL� QRYLK� QHþLVWRW� DOL� VSUH-
PHPE� VWRSQMH� QHþLVWRW�� NL� EL�
zahtevale nadaljnjo opre-
delitev v študijah o varnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALI 
− DOWHUQDWLYQL� SRJRM�� þH� MH�

SUHGORåHQ� FHUWLILNDW� XVWUH]-
nosti Ph. Eur. 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije IIC, ki vklju-
þXMH� GLUHNWQR� SULPHUMDYR�
dosedanjega in novega 
postopka izdelave; 

2. analizni podatki za najmanj 
dve seriji (najmanj velikosti 
pilotne serije); 

3. dokazilo, da so katerekoli 
SRWHQFLDOQR� QRYH� QHþLVWRWH�
dokazljive v sprejemljivih 
majah detekcije; izjava, da 
niso bile uvedene nobene 
QRYH� QHþLVWRWH� DOL� GD� QL�
SRYHþDQMD�VWRSQMH�QHþLVWRW��NL�
bi zahtevale nadaljnje študije 
o varnosti; 

4. podatki o validaciji vseh novih 
DQDOL]QLK� PHWRG� �þH� MH�
potrebno) - glej tudi 
spremembo št. 30; 

5. izjava, da se specifikacije 
XþLQNRYLQH� QLVR� VSUHPHQLOH�
(glej tudi spremembo št. 18) 
ali - v primeru, da so 
specifikacije spremenjene, 
PRUDMR� ELWL� SUHGORåHQH� GR�
sedaj veljavne in novo 
predlagane specifikacije - z 
medsebojno primerjavo, kjer 
MH�WR�PRJRþH� 

6. NRSLMD� åH� RGREUHQLK� VSHFL-
ILNDFLM�XþLQNRYLQH� 

ALI 
certifikat ustreznosti Ph. Eur. 
VNOLFXMRþ� VH� QD� VSUHPHPEH� Y�
proizvodnji (þH� VH� .RPLVLMD� ]D�
Ph. Eur. s tem strinja) 

16. spremembe specifikacij 
vhodnih snovi ali vmesnih 
spojin (intermadiatov), ki se 
XSRUDEOMDMR� SUL� L]GHODYL� XþLQ-
kovine 

− specifikacije morajo biti 
poostrene ali pa morajo biti 
dodani novi preskusi in meje 
sprejemljivosti 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije IIC; 

2. podatki o validaciji vseh novih 
DQDOL]QLK� PHWRG�� þH� MH�
potrebno 
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17. sprememba velikosti serije 
XþLQNRYLQH 

− s podatki o seriji je potrebno 
dokazati, da spremembe ne 
vplivajo na konsistentnost 
izdelave ali na fizikalne 
lastnosti 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije IIC; 

2. primerjalni podatki najmanj 
ene serije, ki je narejena tako 
v do sedaj odobreni kot v 
novo predlagani velikosti (v 
obliki primerjalne tabele). 
Podatki o naslednjih dveh 
proizvodnji serijah morajo biti 
SUHGORåHQL� QD� ]DKWHYR�� ýH�
podatki niso skladni s 
specifikacijami, je treba o tem 
obvestiti VURS (skupaj s 
predlaganimi ukrepi); 

3. izjava, da se specifikacije 
XþLQNRYLQH�QLVR�VSUHPHQLOH� 

4. NRSLMD� åH� RGREUHQLK� VSHFL-
ILNDFLM�XþLQNRYLQH� 

5. dokazilo, da so vse dodatne 
SRWHQFLDOQH� QHþLVWRWH�
zaznavne v sprejemljivi enoti 
detekcije 

18. spremembe specifikacij 
XþLQNRYLQH 

− specifikacije morajo biti 
poostrene ali pa morajo biti 
dodani novi preskusi in meje 
sprejemljivosti 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije IIC; 

2. podatki o validaciji vseh novih 
DQDOL]QLK� PHWRG�� þH� MH�
potrebno (glej tudi 
spremembo št. 30); 

3. podatki o primerjavi profila 
KLWURVWL� UD]WDSOMDQMD�NRQþQHJD�
izdelka, ki vsebuje tako 
XþLQNRYLQR� ]� GR� VHGDM�
odobrenimi kot novo pred-
laganimi specifikacijami, na 
QDMPDQ�HQL�SLORWQL�VHULML��þH�MH�
potrebno; 

4. primerjalni analizni podatki 
najmanj dveh pilotnih/proiz-
vodnih serij, ki pokrivajo vse 
preskuse v zvezi s 
specifikacijami; 

5. SULPHUMDYD� QRYLK� LQ� åH�
RGREUHQLK�VSHFLILNDFLM�XþLQNR-
vine 

19. manjše spremembe v 
izdelavi zdravila 

− morebitne spremembe speci-
fikacij morajo zagotoviti 
najmanj enako kakovost 
zdravila; 

− novo predlagani postopek 
PRUD� YRGLWL� GR� LGHQWLþQHJD�
izdelka glede kakovosti, 
YDUQRVWL�LQ�XþLQNRYLWRVWL 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije IIB, ki vsebuje: 

− ]D�SROWUGQH�LQ�WHNRþH�L]GHONH��
NL� YVHEXMHMR� XþLQNRYLQR� Y�
neraztopljeni obliki, ustrezno 
validacijo spremembe, ki 
YNOMXþXMH� PLNURVNRSVNR� VOLNR�
delcev za vidne spremembe v 
velikosti porazdelitve in 
morfologiji; 
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− za trdne izdelke primerjalne 
podatke o profilu hitrosti 
raztapljanja za eno repre-
zentativno proizvodno serijo 
in primerjalne podatke 
zadnjih treh serij iz 
predhodnega postopka. 
Podatki o naslednjih dveh 
proizvodnih serijah morajo biti 
SUHGORåHQL� QD� ]DKWHYR�� ýH�
podatki niso skladni s 
specifikacijami, je treba o tem 
obvestiti VURS (skupaj s 
predlaganimi ukrepi); 

2. izjava, da niso bile 
spremenjene specifikacije 
NRQþQHJD� L]GHOND� ]D�
VSURãþDQMH� VHULM� LQ� VSHFL-
fikacije, ki jim mora izdelek 
ustrezati ob koncu roka 
uporabe; v nasprotnem pri-
meru je treba priORåLWL�
SULPHUMDYR� QRYLK� LQ� åH�
odobrenih specifikacij; 

3. utemeljitev, zakaj ni 
SUHGORåHQD� QRYD� ELRHNYL-
YDOHQþQD� ãWXGLMD�� QDUHMHQD� Y�
VNODGX� ]� QDþHOL� VRGREQHJD�
znanstvenega pristopa k 
L]YDMDQMX� ELRHNYLYDOHQþQLK�
študij; 

4. NRSLMD� åH� RGREUHQLK� VSHFLIL-
NDFLM� NRQþQHJD izdelka za 
VSURãþDQMH� VHULM� LQ� VSHFLIL-
kacij, ki jim mora izdelek 
ustrezati ob koncu roka 
uporabe; 

5. v primeru spremenjenega 
postopka sterilizacije je treba 
SUHGORåLWL�XWHPHOMLWHY� LQ�GRND]�
o validaciji novega postopka   

20. sprememba medfazne 
kontrole 

− specifikacije morajo biti 
poostrene ali pa morajo biti 
dodani novi preskusi in meje 
sprejemljivosti 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije IIB; 

2. za nove analizne metode 
PRUDMR�ELWL�SUHGORåHQL�SRGDWNL�
R�YDOLGDFLML��þH�MH�SRWUHEQR 
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21. sprememba velikosti serije 
NRQþQHJD�L]GHOND 

− sprememba ne vpliva na 
konsistentnost izdelave 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije IIB; 

2. primerjalni podatki najmanj 
ene serije, ki je narejena tako 
v do sedaj odobreni kot v 
novo predlagani velikosti (v 
obliki primerjalne tabele). 
Podatki o naslednjih dveh 
proizvodnih serijah morajo biti 
SUHGORåHQL� QD� ]DKWHYR�� ýH�
podatki niso skladni s 
specifikacijami, je treba o tem 
obvestiti VURS (skupaj s 
predlaganimi ukrepi); 

3. izjava, da niso bile 
spremenjene specifikacije 
NRQþQHJD� L]GHOND� ]D� VSURã-
þDQMH� VHULM� LQ� VSHFLILNDFLMH�� NL�
jim mora izdelek ustrezati ob 
koncu roka uporabe; 

4. NRSLMD� åH� RGREUHQLK� VSHFL-
ILNDFLM� NRQþQHJD� L]GHOND� ]D�
VSURãþDQMH� VHULM� LQ� VSHFL-
fikacij, ki jim mora izdelek 
ustrezati ob koncu roka 
uporabe 

22. spremembe specifikacij 
zdravila 

− specifikacije morajo biti 
poostrene ali pa morajo biti 
dodani novi preskusi in meje 
sprejemljivosti 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije IIE; 

2. za nove analizne metode 
PRUDMR�ELWL�SUHGORåHQL�SRGDWNL�
o validaciji; 

3. podatki o primerjavi profila 
hitrosti� UD]WDSOMDQMD�� þH� MH�
potrebno; 

4. primerjalni analizni podatki 
najmanj dveh proizvodnih 
serij, ki pokrivajo vse pres-
kuse v zvezi s specifikacijami; 

5. SULPHUMDOQL� VH]QDP� åH�
odobrenih in novo predla-
JDQLK� VSHFLILNDFLM� NRQþQHJD�
L]GHOND�]D�VSURãþDQMH�VHULM�WHU�
åH� odobrenih in novo 
predlaganih specifikacij, ki jim 
mora izdelek ustrezati ob 
koncu roka uporabe 



Uradni list  Republike Slovenije Št. 3 / 15. 1. 2002 / Stran 231 
 
 

 

23. spremenjena sinteza/ 
izplen nefarmakopejskih po-
PRåQLK� VQRYL�� RSLVDQLK� Y�
SUYRWQR� SUHGORåHQL� GRNXPHQ-
taciji 

− morebitne spremembe 
specifikacij morajo zagotoviti 
najmanj enako kakovost 
SRPRåQLK�VQRYL� 

− QL� QRYLK� QHþLVWRW� DOL�
VSUHPHPE� Y� VWRSQML� QHþLVWRW��
ki bi zahtevale nadaljnjo 
opredelitev v študijah o 
varnosti; 

− ni sprememb fizikalno-
NHPLþQLK�ODVWQRVWL� 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije IIC, ki vsebuje 
ustrezne podatke o validaciji; 

2. primerjalni podatki o analizi 
najmanj dveh serij; 

3. izjava, da se specifikacije 
SRPRåQLK� VQRYL� QLVR�
spremenile ali, v primeru, da 
so specifikacije spremenjene, 
PRUDMR� ELWL� SUHGORåHQH� GR�
sedaj veljavne in novo 
predlagane specifikacije 
(medsebojna primerjava, kjer 
MH�PRJRþH�� 

4. izjava, da niso nastale nove 
QHþLVWRWH� DOL� GD� QL� SRYHþDQH�
VWRSQMH� QHþLVWRW�� NL� EL�
zahtevale nadaljnje študije o 
varnosti 

24. spremembe specifikacij 
SRPRåQLK� VQRYL� ]GUDYLOD�
(izjema so adjuvansi za 
imunološka zdravila) 

− specifikacije morajo biti 
poostrene ali pa morajo biti 
dodani novi preskusi in meje 
sprejemljivosti 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije IIC; 

2. podatki o validaciji za vse 
nove analizne metode (glej 
tudi spremembo št. 34); 

3. primerjalni podatki profilov 
KLWURVWL� UD]WDSOMDQMD�NRQþQHJD�
izdelka za najmanj eno 
SLORWQR�SURL]YRGQR� VHULMR�� þH�
je primerno; 

4. utemeljitev, zakaj ni pred-
ORåHQD� QRYD� ELRHNYLYDOHQþQD�
študija, narejena v skladu z 
QDþHOL� VRGREQHJD� ]QDQ-
stvenega pristopa k izvajanju 
ELRHNYLYDOHQþQLK�ãWXdij; 

5. primerjalni analizni podatki 
najmanj dveh pilotnih/ 
SURL]YRGQLK� VHULM� NRQþQHJD�
izdelka, ki pokrivajo vse 
preskuse v zvezi s 
specifikacijami; 

6. primerjava starih in novih 
VSHFLILNDFLM�]D�SRPRåQH�VQRYL 
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25. podaljšanje odobrenega 
roka uporabe zdravila 

− stabilitetne študije so bile 
izvedene v skladu s 
protokolom, ki je bil odobren 
v dovoljenju za promet z 
zdravilom. Študije morajo 
pokazati, da so odobrene 
specifikacije, ki jim mora 
izdelek ustrezati ob koncu 
roka uporabe, še vedno 
ustrezne; 

− rok uporabe ni daljši od pet 
let 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije IIF, ki mora 
vsebovati rezultate ustrezne 
stabilitetne študije (tabe-
ODULþQD� REOLND�� L]GHOND� Y�
odobrenem materialu za 
ovojnino. Študija mora biti 
QDUHMHQD� Y� VNODGX� ]� QDþHOL�
sodobnega znanstvenega 
pristopa k izvajanju stabi-
ltetnih študij; 

2. izjava, da so bile dodatne 
stabilitetne študije izvedene v 
skladu s protokolom, ki je bil 
odobren v dovoljenju za 
promet in da so odobrene 
specifikacije, ki jim mora 
izdelek ustrezati ob koncu 
roka uporabe, še vedno 
ustrezne; 

3. izjava, v kateri se predlagatelj 
obvezuje, da bo ustrezne 
študije podaljšalj tako, da bo 
z njimi pokril nov rok 
uporabe. Podatke iz 
stabilitetne študije je treba 
SUHGORåLWL� OH� Y� SULPHUX�� þH�
rezultati študije niso skladni s 
specifikacijami (skupaj s 
predlaganimi ukrepi); 

4. revidiran SmPC, navodilo za 
uporabo, osnutek ovojnine, ki 
YNOMXþXMHMR� SUHGODJDQR� VSUH-
PHPER��þH�MH�SRtrebno); 

5. izjava, da se specifikacije, ki 
jim mora izdelek ustrezati ob 
koncu roka uporabe niso 
spremenile in da izdelek še 
vedno ustreza tem specifi-
kacijam; 

6. NRSLMD� åH� RGREUHQLK� VSHFLIL-
kacij, ki jim mora izdelek 
ustrezati ob koncu roka 
uporabe 

26. podaljšanje roka uporabe 
DOL� þDVD� GR� SRQRYQHJD�
SUHVNXãDQMD�XþLQNRYLQH 

− stabilitetne študije so bile 
izvedene v skladu s 
protokolom, ki je bil odobren 
v dovoljenju za promet z 
zdravilom. Študije morajo 
pokazati, da so odobrene 
specifikacije, ki jim mora 
izdelek ustrezati ob koncu 
roka uporabe, še vedno 
ustrezne 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije IIF, ki mora 
vsebovati rezultate ustrezne 
stabilitetne študije (tabela-
ULþQD� REOLND�� XþLQNRYLQH� Y�
odobrenem materialu za 
ovojnino. Študija mora biti 
narejena v skladu ]� QDþHOL�
sodobnega znanstvenega 
pristopa k izvajanju stabi-
litetnih študij; 
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2. izjava, da so bile dodatne 
stabilitetne študije izvedene v 
skladu s protokolom, ki je bil 
odobren v dovoljenju za 
promet in da so odobrene 
specifikacije, ki jim mora 
XþLQNRYLQD�Xstrezati ob koncu 
roka uporabe, še vedno 
ustrezne; 

3. izjava, v kateri se predlagatelj 
obvezuje, da bo ustrezne 
študije podaljšal tako, da bo z 
njimi pokril nov rok uporabe. 
Podatke iz stabilitetne študije 
MH� WUHED� SUHGORåLWL� OH� Y�
SULPHUX�� þH� UH]XOWDWL� ãWXGLMe 
niso skladni s specifikacijami 
(skupaj s predlaganimi 
ukrepi); 

4. izjava, da se specifikacije, ki 
MLP�PRUD�XþLQNRYLQD�XVWUH]DWL�
ob koncu roka uporabe niso 
spremenile; 

5. NRSLMD� åH� RGREUHQLK� VSHFLIL-
kacij ob koncu roka uporabe 

27. sprememba roka uporabe 
zdravila po prvem odpiranju 

− študije morajo pokazati, da so 
odobrene specifikacije, ki jim 
mora izdelek ustrezati ob 
koncu roka uporabe, še 
vedno ustrezne 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije IIF, ki mora 
vsebovati rezultate ustrezne 
stabilitetne študije izdelka v 
odobrenem materialu za 
ovojnino. Študija mora biti 
QDUHMHQD� Y� VNODGX� ]� QDþHOL�
sodobnega znanstvenega 
pristopa k izvajanju stabil-
tetnih študij; 

2. izjava, da dodatne stabilitetne 
študije (narejene na dveh 
serijah pilotne velikosti, ki 
pokrivata novo deklarirani rok 
uporabe po prvem odpiranju) 
NDåHMR�� GD� VR� RGREUHQH�
specifikacije, ki jim mora 
izdelek ustrezati ob koncu 
roka uporabe, še vedno 
ustrezne; 

3. izjava, da bodo ustrezne 
študije za potrditev roka 
uporabe izvedene na serijah 
proizvodne velikosti. Podatke 
MH� WUHED� SUHGORåLWL� OH� Y�
SULPHUX�� þH� UH]XOWDWL� ãWXGLMH�
niso skladni s specifikacijami 
(skupaj s predlaganimi 
ukrepi); 
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4. revidiran SmPC, navodilo za 
uporabo, osnutek ovojnine, ki 
YNOMXþXMHMR� SUHGODJDQR� VSUH-
PHPER��þH�MH�SRWUHEQR�� 

5. izjava, da specifikacije 
izdelka po prvem odpiranju 
niso spremenjene in da jim 
izdelek še vedno ustreza; 

6. NRSLMD� åH� RGREUHQLK� VSHFLIL-
kacij, ki jim mora izdelek 
ustrezati ob koncu roka 
uporabe 

28. sprememba roka uporabe 
zdravila po rekonstituciji 
(pripravi za uporabo) 

− študije morajo pokazati, da so 
odobrene specifikacije, ki jim 
mora izdelek po rekonstituciji 
ustrezati, še vedno ustezne 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije IIF, ki mora 
vsebovati rezultate ustrezne 
stabilitetne študije izdelka v 
odobrenem materialu za 
ovojnino. Študija mora biti 
QDUHMHQD� Y� VNODGX� ]� QDþHOL�
sodobnega znanstvenega 
pristopa k izvajanju stabil-
tetnih študij. Kjer je primerno, 
PRUDMR� ELWL� YNOMXþHQL� WXGL�
rezultati ustreznega mikrobio-
loškega testiranja; 

2. izjava, da dodatne stabilitetne 
študije (narejene na dveh 
serijah pilotne velikosti, ki 
pokrivata novo deklarirani rok 
uporabe po rekonstituciji) 
NDåHMR�� GD� VR� RGREUHQH�
specifikacije, ki jim mora 
izdelek po rekonstituciji 
ustrezati ob koncu roka 
uporabe, še vedno ustrezne; 

3. izjava, da bodo stabilitetne 
študije za potrditev roka 
uporabe izvedene na serijah 
proizvodne velikosti. Podatke 
MH� WUHED� SUHGORåLWL� OH� Y�
SULPHUX�� þH� UH]XOWDWL� ãWXGLMH�
niso skladni s specifikacijami 
(skupaj s predlaganimi 
ukrepi); 

4. revidiran SmPC, navodilo za 
uporabo, osnutek ovojnine, ki 
vklMXþXMHMR� SUHGODJDQR� VSUH-
PHPER��þH�MH�SRWUHEQR�� 

5. izjava, da specifikacije 
izdelka po rekonstituciji niso 
spremenjene in da jim izdelek 
še vedno ustreza; 

6. NRSLMD� åH� RGREUHQLK� VSHFLIL-
kacij, ki jim mora izdelek 
ustrezati ob koncu roka 
uporabe 
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7. izjava, da dodatne študije ka-
åHMR�� GD� L]GHOHN� SR� UHNRQ-
stituciji še vedno ustreza 
odobrenim specifikacijam ob 
koncu roka uporabe 

29. spremembe pogojev 
shranjevanja 

− stabilitetne študije so bile 
izvedene v skladu s 
protokolom, ki je bil odobren 
v dovoljenju za promet z 
zdravilom, študije morajo 
pokazati, da so odobrene 
specifikacije, ki jim mora 
izdelek ustrezati ob koncu 
roka uporabe, še vedno 
ustrezne 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije IIF, ki mora 
vsebovati rezultate ustreznih 
stabilitetnih študij, narejenih v 
sklaGX� ]� QDþHOL� VRGREQHJD�
znanstvenega pristopa k 
izvajanju stabilitetnih študij; 

2. revidiran SmPC, navodilo za 
uporabo, osnutek ovojnine 
�þH�MH�SRWUHEQR���NL�YNOMXþXMHMR�
predlagano spremembo; 

3. izjava, da specifikacije izdel-
ka niso spremenjene in da jim 
izdelek še vedno ustreza; 

4. NRSLMD� åH� RGREUHQLK� VSHFL-
fikacij, ki jim mora izdelek 
ustrezati ob koncu roka 
uporabe; 

5. izjava, da so bile dodatne 
stabilitetne študije izvedene v 
skladu s protokolom, ki je bil 
odobren v dovoljenju za 
promet in da so odobrene 
specifikacije, ki jim mora 
izdelek ustrezati ob koncu 
roka uporabe, še vedno 
ustrezne 

30. spremembe v postopkih 
DQDOL]QHJD� SUHVNXãDQMD� XþLQ-
kovine 

− UH]XOWDWL� YDOLGDFLMH� NDåHMR�� GD�
so novi postopki analiznega 
preskušanja najmanj enako-
vredni prejšnjim 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije IIC, ki vklju-
þXMH� SRGDWNH� R� YDOLGDFLML� LQ�
SULPHUMDOQH� UH]XOWDWH� åH�
odobrenih in novih analiznih 
PHWRG��þH�MH�SRWUHEQR� 

2. izjava, da se specifikacije 
XþLQNRYLQH�QLVR�VSUHPHQLOH 

31. spremembe v postopkih 
analiznega preskušanja vhod-
nih snovi ali vmesnih spojin 
(intermediatov), ki se upora-
EOMDMR�SUL�L]GHODYL�XþLQNRYLQH 

− UH]XOWDWL� YDOLGDFLMH� NDåHMR�� GD�
so novi postopki analiznega 
preskušanja najmanj enako-
YUHGQL�åH�RGREUHQLP� 

− ni vplivov na specifikacije 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije IIC, ki vklju-
þXMHMR� SRGDWNH� R� YDOLGDFLML� LQ�
SULPHUMDOQH� UH]XOWDWH� åH� RGR-
brenih in novih analiznih 
PHWRG��þH�MH�SRWUHEQR� 

2. izjava, da se specifikacije 
vhodnih snovi ali vmesnih 
spojin (intermediatov) niso 
spremenile 

32. spremembe v postopkih 
analiznega preskušanja zdra-
vila 

− UH]XOWDWL� YDOLGDFLMH� NDåHMR�� GD�
so novi postopki analiznega 
preskušanja najmanj enako-
vredni prejšnjim; 

− morebitne spremembe speci-
fikacij morajo zagotoviti naj-
manj enako kakovost zdravila 

3. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije IIE in/ali IIF, ki 
YNOMXþXMHMR� SRGDWNH� R�
vbalidaciji in primerjalne 
UH]XOWDWH� åH� RGREUHQLK� LQ�
QRYLK� DQDOL]QLK� PHWRG�� þH� MH�
potrebno; 
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4. izjava, da se specifikacije 
NRQþQHJD�L]GHOND�]D�VSURãþD-
nje serij in specifikacije, ki jim 
mora izdelek ustrezati ob 
koncu roka uporabnosti, niso 
spremenile ali: v primeru, da 
so specifikacije spremenjene, 
PRUDMR� ELWL� SUHGORåHQH� GR�
sedaj veljavne in novo pred-
lagane specifikacije (medse-
bojna primerjava, kjer je mo-
goþH��– glej tudi spremembo 
št. 22; 

5. NRSLMD� åH� RGREUHQLK� VSHFi-
ILNDFLM� NRQþQHJD� L]GHOND� ]D�
VSURãþDQMH� VHULM� LQ� VSHFL-
fikacij, ki jim mora izdelek 
ustrezati ob koncu roka 
uporabe 

33. spremembe, ki sledijo 
novim farmakopejskim predpi-
som (v primeru, da se 
dovoljenje za promet nanaša 
na veljavno izdajo farmako-
peje, n L� SRWUHEQR� SUHGORåLWL�
VSUHPHPEH�� þH� VR� OH-te 
uvedene v roku 6 mesecev od 
]DþHWND� YHOMDYQRVWL� UHYLGLUDQH�
monografije) 

− sprememba je narejena 
L]NOMXþQR� ]� QDPHQRP�� GD� VH�
uveljavijo novi farmakopejski 
predpisi 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije II; 

2. XþLQNRYLQH�� þH� JUH� ]D�
spremembo specifikacij iz 
IDUPDNRSHMH�WXMH�GUåDYH��NL�QL�
þODQLFD�(8��DOL�]D�VSUHPHPER�
specifikacij izdelovalca, je 
WUHED� SUHGORåLWL� GRNXPHQWDci-
jo, v kateri je dokazana ustre-
znost novi monografiji iz Ph. 
Eur., FS ali nacionalne farma-
kopHMH�GUåDYH�þODQLFH�(8��7R�
se lahko navede npr. s: 

− primerjavo seznama potenci-
DOQLK� QHþLVWRW� ]� UD]YLGQLP�
sklicem na monografijo 

− SUHGORåLWYLMR�FHUWLILNDWD�XVWUH]-
nosti Ph. Eur. 

V primeru, da nove specifikacije 
XþLQNRYLQ� DOL� SRPRåQLK� VQRYL� Y�
Ph. Eur., FS ali v farmakopeji 
GUåDYH� þODQLFH� (8� YSOLYDMR� QD�
NDNRYRVW� NRQþQHJD� L]GHOND��
PRUDMR�ELWL�SUHGORåHQL�SULPHUMDOQL�
podatki analiz najmanj dveh 
proizvodnih serij, ki pokrivajo vse 
preskuse v zvezi s 
VSHFLILNDFLMDPL�� YNOMXþQR� V�
primerjalnim profilom hitrosti 
raztapljDQMD��þH�MH�SRWUHEQR� 
3. NRQþQL� L]GHONL�� Y� SURPHWX�

nove splošne monografije (za 
farmacevtsko obliko) ali v 
primeru nove splošne 
zahteve, je lahko ena vloga 
SUHGORåHQD� ]D� VH]QDP�
izdelkov, ki jih pokriva nova 
monografija/ zahteva, razen 
þH� QRYD� ]DKWHYD� ]DGHYD� ]a 
L]GHOHN�VSHFLILþQR�YDOLGDFLMR 



Uradni list  Republike Slovenije Št. 3 / 15. 1. 2002 / Stran 237 
 
 

 

34. spremembe v postopkih 
analiznega preskušanja nefar-
PDNRSHMVNLK�SRPRåQLK�VQRYL 

− UH]XOWDWL� YDOLGDFLMH� NDåHMR�� GD�
so novi postopki analiznega 
preskušanja najmanj enako-
YUHGQL�åH�RGREUHQLP 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije IIC, ki 
YNOMXþXMH�SRGDWNH�R�YDOLGDFLML��
primerjalni podatki o validaciji 
åH� RGREUHQH� LQ� QRYR�
predlagane metode; 

2. izjava, da se specifikacije 
SRPRåQLK� VQRYL� QLVR� VSUH-
menile 

35. spremembe v postopkih 
DQDOL]QHJD�SUHVNXãDQMD�VWLþQH�
ovojnine 

− rezultati valLGDFLMH� NDåHMR�� GD�
so novi postopki analiznega 
preskušanja najmanj enako-
YUHGQL�åH�RGREUHQLP 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije IIC, ki 
YNOMXþXMH�SRGDWNH�R�YDOLGDFLML��
primerjalni podatki o validaciji 
åH� RGREUHQH� LQ� QRYR�
SUHGODJDQH� PHWRGH�� þH� MH�
potrebno; 

2. izjava, da se specifikacije 
VWLþQH� RYRMQLQH� QLVR� VSUH-
menile 

36. spremembe v postopkih 
analiznega preskušanja do-
GDWQH� RSUHPH� �SULSRPRþNL� ]D�
aplikacijo zdravila) 

− UH]XOWDWL� YDOLGDFLMH� NDåHMR�� GD�
so novi postopki analiznega 
preskušanja najmanj enako-
vrHGQL�åH�RGREUHQLP 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije IIC, ki vklju-
þXMH� SRGDWNH� R� YDOLGDFLML��
primerjalni podatki o validaciji 
åH� RGREUHQH� LQ� QRYR�
SUHGODJDQH� PHWRGH�� þH� MH�
potrebno; 

2. referenca o CE oznaki za 
SULSRPRþHN��þH�MH�SRWUHEQR� 

3. izjava, da se specifikacije 
SULSRPRþND�]D�DSOLNDFLMR�QLVR�
spremenile 

37. sprememba velikosti 
pakiranja 

− ni vpliva na specifikacijo 
zdravila, novo pakiranje je 
VNODGQR� ]� UHåLPRP� RGPHU-
janja in trajanjem uporabe, 
kot je odobreno v SPC; 

− sprememba se ne nanaša na 
parenteralne pripravke; 

− material ovojnine ostane 
enak 

1. izjava, da ni vpliva na 
specifikacije zdravila; 

2. utemeljitev, da je novo 
SDNLUDQMH� VNODGQR� ]� UHåLPRP�
odmerjanja in trajanjem 
uporabe/zdravljenja, kot je 
odobreno v SmPC; 

3. revidiran SmPC, navodilo za 
uporabo, osnutek ovojnine, ki 
YNOMXþXMHMR� SUHGODJDQR� VSUH-
membo; 

4. izjava, da se sestava 
ovojnine in zapirala ni 
spremenila in v primeru 
plastike zagotovilo, da je 
debelina stene polimera 
QDMPDQM� WDND�� NRW� SUL� åH�
odobrenem pakiranju; 

5. izjava, da bodo stabilitetne 
študije izvedene pri izdelkih, 
pri katerih bi bili stabilitetni 
parametri lahko spremenjeni. 
V primeru rezultatov stabili-
tetne študije, ki ne ustrezajo 
specifikacijam, je treba o tem 
obvestiti VURS (skupaj s 
predlaganimi ukrepi) 
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38. sprememba oblike ovoj-
nine 

− ni spremembe kakovosti in 
stabilnosti izdelka v ovojnini; 

− ni sprememb v interakcijah 
med ovojnino in izdelkom; 

− sprememba ne zadeva 
temeljne sestavine materiala 
za ovojnino, ki bi vplivala na 
transport ali uporabo izdelka 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije I,&����YNOMXþQR�
s podrobno skico prejšnje in 
QRYH�REOLNH��þH�MH�SRWUHEQR� 

2. izjava, da se specifikacije 
ovojnine niso spremenile 
(razen oblike); 

3. izjava, da niso bile 
spremenjene specifikacije 
NRQþQHJD� L]GHOND� ]D� VSURã-
þDQMH� VHULM� LQ� VSHFLILNDFLMH�� NL�
jim mora izdelek ustrezati ob 
koncu roka uporabe 

39. spremembe oznak na 
tabletah in kapsulah ter s tem 
povezane spremembe barvil 
]D�R]QDþHYDQMH�L]GHOND 

− QRYH� R]QDNH� QH� SRY]URþDMR�
]PHGH�LQ�PRåQH�]DPHQMDYH�]�
REVWRMHþLPL� WDEOHWDPL� LQ�
kapsulami 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije IIA, IIB, IIC, 
,,(��YNOMXþQR�V�SRGUREQR�VNLFR�
DOL� RSLVRP� äH� RGREUHQH� LQ�
nove oznake; 

2. izjava, da niso bile 
spremenjene specifikacije 
NRQþQHJD� L]GHOND� ]D� VSURã-
þDQMH� VHULM� LQ� VSHFLILNDFLMH�� NL�
jim mora izdelek ustrezati ob 
koncu roka uporabe (razen 
videza); 

3. UHYLGLUDQ� 6P3&� �þH� MH�
potrebno), navodilo za 
uporabo in osnutek ovojnine, 
NL� YNOMXþXMHMR� SUHGODJDQR�
spremembo 

40. sprememba dimenzij 
WDEOHW�� NDSVXO�� VYHþN� LQ�
vaginatorijev (ta sprememba 
QH� YNOMXþXMH� VSUHPHPE� NROL-
þLQVNH� VHVWDYH� LQ� SRYSUHþne 
mase) 

− ni sprememb v profilu hitrosti 
raztapljanja 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije IIB in IIE, 
YNOMXþQR�V�SRGUREQLP�RSLVRP�
åH� RGREUHQLK� LQ� QRYLK�
dimenzij; 

2. podatki o primerjavi hitrosti 
UD]WDSOMDQMD� L]GHONRY� ]� åH�
odobrenimi in novimi 
dimenzijami za najmanj eno 
pilotno/proizvodno serijo; 

3. izjava, da niso bile spre-
PHQMHQH� VSHFLILNDFLMH� NRQþ-
QHJD� L]GHOND� ]D� VSURãþDQMH�
serij in specifikacije, ki jim 
mora izdelek ustrezati ob 
koncu roka uporabe (razen 
dimenzij); 

4. UHYLGLUDQ� 6P3&� �þH� MH�
potrebno), navodilo za 
uporabo in osnutek ovojnine, 
NL� YNOMXþXMHMR� SUHGODJDQR�
spremembo; 
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41. sprememba v postopku 
izdelave neproteinske kom-
ponente zaradi uvedbe 
biotehnološkega koraka 

− sprememba postopka izde-
lave sestavin, ki ustrezajo 
monografijam Ph. Eur. in 
so verificirane v smislu 
certifikata o ustreznosti Ph. 
Eur. 

− sprememba postopka izde-
lave sestavin, ki zahtevajo 
nove analizne postopke za 
QHþLVWRWH 

 
 
 
 
− specifikacije in fizikalno-

NHPLþQH� ODVWQRVWL� LQ� YVH�
]QDþLOQRVWL�VHVWDYLQH�RVWDQHMR�
enake 

 
 
− specifikacije in fizikalno-

kePLþQH� ODVWQRVWL� LQ� YVH�
]QDþLOQRVWL�VHVWDYLQH�RVWDQHMR� 

 
 
 
 
− certifikat ustreznosti Ph. Eur. 

s sklicem na uvedeni 
biotehnološki korak 

 
 
 
− certifikat ustreznosti Ph. Eur. 

s sklicem na uvedeni 
biotehnološki korak in opisom 
GRGDWQLK�WHVWRY�]D�QHþLVWRWH 

 
Pri vseh spremembah, ki zadevajo spremembo II dela dokumentacije, mora 
SUHGODJDWHOM�SUHGORåLWL� WXGL�SRWUGLOR��GD�VR�GYRMQLN�XVWUH]QHJD�GHOD�GRNXPHQWDFLMH� WHU�
Y]RUFL� �þH� MH� SRWUHEQR�� SUHGORåHQL� XUDGQHPX� ODERUDWRULMX� ]D� DQDOL]QR� SUHVNXãDQMH�
zdravil za uporabo v veterinarski medicini. 
 
Okrajšave pomenijo: 
− SmPC -�SRY]HWHN�JODYQLK�]QDþLOQRVWL�]GUDYLOD 
− Ph. Eur. - Evropska farmakopeja 
− FS - Formularium Slovenicum - Slovenski dodatek k evropski farmakopeji 
− DMF -� GRND]LOR� R� SRGUREQRVWLK� L]GHODYH� XþLQNRYLQ� DOL� GRND]LOR� R� GRVedanjih 

L]NXãQMDK�WHU�DQDOL]DK��NL�]DJRWDYOMDMR�XVWUH]QR�NDNRYRVW�XþLQNRYLQH 
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PRILOGA 5 
 

SPREMEMBE, KI ZAHTEVAJO NOVO VLOGO ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA 
3520(7��Y�NDWHULK�VH�SUHGODJDWHOM�ODKNR�GHOQR�VNOLFXMH�QD�åH�RGGDQR�

dokumentacijo) 
 
 
 
sprememba  pogoj/pripomba popolna dokumentacija 
A) spremembe, ki se nanašajo 
QD�XþLQNRYLQR�H� 

  

GRGDWHN�HQH�DOL�YHþ�XþLQNRYLQ��
YNOMXþQR�DQWLJHQVNH�VHVWDYLQH�
imunoloških zdravil 

- ]�GRGDQR�XþLQNRYLQR��Y�REOLNL�
lastniškega zdravila) še ni 
bilo pridobljeno dovoljenje za 
promet 

popolna dokumentacija 

 - ]�GRGDQR�XþLQNRYLQR��Y�REOLNL�
ODVWQLãNHJD� ]GUDYLOD�� MH� åH�
bilo pridobljeno dovoljenje za 
promet 

1. I., II., III. in IV. del 
dokumentacije razen po-
datkov, ki se nanašajo na 
SRVDPH]QH� XþLQNRYLQH� LQ� NL�
VR� ELOH� åH� SUHGORåHQH� Y�
postopku za pridobitev 
dovoljenja za promet z 
zdravilom z zadevno 
XþLQNRYLQR 

RSXVWLWHY� HQH� DOL� YHþ�
XþLQNRYLQ�� YNOMXþQR� DQWL-
genske sestavine imunoloških 
zdravil 

-  1. I., II., III. in IV. del 
dokumentacije razen po-
datkov, ki se nanašajo na 
SRVDPH]QH� XþLQNRYLQH� LQ� NL�
VR� ELOH� åH� SUHGORåHQH� Y�
postopku za pridobitev 
dovoljenja za promet z 
zdravilom z zadevno 
XþLQNRYLQR 

NROLþLQVND�VSUHPHPED�XþLQNR-
vine 

-  popolna dokumentacija 

QRYD� REOLND� XþLQNRYLQH� �QSU��
druga oblika soli, estra in 
drugi derivati); 
]DPHQMDYD�XþLQNRYLQH�]�drugo 
izomero, drugo zmesjo 
izomer, zamenjava zmesi 
izomer z izolirano izomero 
(npr. zamenjava racemata z 
eno enantiomero) 

- terapevtski del (moiety) 
XþLQNRYLQH�RVWDQH�HQDN 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije I in II; 

2. dokazila, da ni sprememb v 
farmakokinetiki 
WHUDSHYWVNHJD� GHOD� XþLQNR-
vine; 

3. dokazila, da ni sprememb v 
farmakokinetiki in/ali tok-
VLþQRVWL�� NL� EL� YRGLOH� GR�
VSUHPHPE� Y� XþLQNRYLWRVWL� LQ�
YDUQRVWL� XþLQNRYLQH� �Y�
nasprotnem primeru se mora 
vloga obravnavati kot vloga 
]D�QRYR�XþLQNRYLQR�� 

4. SURILO�QHþistot mora biti dobro 
definiran kot  

- kakovostno enak, vendar se 
MH� SRYHþDOD� NROLþLQD�
QHNDWHULK�QHþLVWRW 

- SULVRWQH�VR�QRYH�QHþLVWRWH 
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zamenjava biološke snovi ali 
biotehnološkega produkta z 
GUXJLP� ]� GUXJDþQR� PROH-
kulsko strukturo; 
sprememba vektorja, ki se 
uporablja za pridobivanje 
biotehnološkega materiala ali 
VSUHPHPED� L]YRUD� FHOLþQH�
banke 

-  popolna dokumentacija 

novi ligand ali mehanizem 
vezave pri radiofarmacevtskih 
izdelkih 

-  popolna dokumentacija 

B) spremembe terapevtskih 
indikacij  

  

razširitev indikacij v drugo 
WHUDSHYWVNR� SRGURþMH�� ERGLVL�
da gre za zdravljenje, 
diagnostiko ali profilakso 

 1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije I; 

2. IV. del dokumentacije 

sprememba indikacije – 
prehod na drugo terapevtsko 
SRGURþMH�� ERGLVL� GD� JUH� ]D�
zdravljenje, diagnostiko ali 
profilakso 

 1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije I; 

2. IV. del dokumentacije 

C) spremembe jakosti, 
IDUPDFHYWVNH�REOLNH�DOL�QDþLQD�
uporabe (aplikacije)  

  

sprememba biološke uporab-
nosti 

-  1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije I. in II. dela; 

2. biološka uporabnost; 
3. SUHGNOLQLþQL�LQ�NOLQLþQL�SRGDWNL�

R�YDUQRVWL�LQ�XþLQNRYLWRVWL 
izdelek z boljšo biološko 
uporabnostjo 

- enaki intervali odmerjanja, 
zmanjšan odmerek z 
namenom doseganja enakih 
plazemskih koncentracij v 
RGYLVQRVWL�RG�þDVD 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije I. in II.; 

2. biološka uporabnost 

 - QRY�UHåLP�RGPHUMDQMD 1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije I; 

2. dokazilo, da zaradi novega 
UHåLPD� RGPHUMDQMD� QL�
spremenjena 
farmakodinamika; 

3. NOLQLþQL� SRGDWNL� R� YDUQRVWL� LQ�
XþLQNRYLWRVWL 

nova jakost - QDþLQ� XSRUDEH� LQ� UHåLP�
odmerjanja ostaneta enaka 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije I; 

2. biološka uporabnost; 
3. SUHGNOLQLþQL� LQ� NOLQLþQL� R�

YDUQRVWL�XþLQNRYLWRVWL�� þH� MH�
potrebno 

nova farmacevtska oblika a) QDþLQ�XSRUDEH�RVWDQH�HQDN 
b) QDþLQ� XSRUDEH� VH� VSUHPHQL�

(noY�QDþLQ�DSOLNDFLMH� 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije I in II; 

2. SUHGNOLQLþQL� SRGDWNL�� NL�
RSUDYLþXMHMR� QRYR� IDUPD-
cevtsko obliko (npr. lokalna 
WRNVLþQRVW���þH�MH�SRWUHEQR� 

3. NOLQLþQL�SRGDWNL 
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QRY�UHåLP�RGPHUMDQMD� - zmanjšano število enot 
zdravila na odmerek 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije I; 

2. biološka uporabnost 
 - spremenjena je pogostnost 

RGPHUMDQMD� DOL� NROLþLQD�
XþLQNRYLQH� QD� RGPHUHN�
�SRYHþDQD�DOL�]PDQMãDQD��DOL�
je spremenjen dnevni 
odmerek 

1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije I; 

2. dokazila, da zaradi novega 
UHåLPD� RGPHUMDQMD� QL�
spremenjena farmakodina-
mika; 

3. farmakokinetika; 
4. NOLQLþQL� SRGDWNL� R� YDUQRVWL� LQ�

XþLQNRYLWRVWL 
D) drugo    
NRPELQDFLMD� GYHK� DOL� YHþ�
XþLQNRYLQ 

- XþLQNRYLQH� VR� QHVWDQGDUGQH�
sestave; za vsako 
SRVDPH]QR� XþLQNRYLQR� �Y�
obliki lastniškega zdravila) je 
ELOR�åH�SULGREOMHQR�GRYROMHQMH�
za promet 

1. I., II., III. in IV. del 
dokumentacije razen 
podatkov, ki se nanašajo na 
SRVDPH]QH� XþLQNRYLQH� LQ� NL�
VR� ELOH� åH� SUHGORåHQH� Y�
postopku za pridobitev 
dovoljenja za promet z 
zdravilom z zadevno 
XþLQNRYino 

 - XþLQNRYLQH� VR� VWDQGDUGQH�
sestave, so pa spremenjeni: 

- UD]PHUMH�XþLQNRYLQ�LQ�DOL 
- UHåLP�RGPHUMDQMD�LQ�DOL 
- VSURãþDQMH� YVDM� HQH� RG�

XþLQNRYLQ 

1. I. in II. del dokumentacije; 
2. NOLQLþQH� ãWXGLMH� R� SULPHUMDYL�

starega in novega razmerja 
XþLQNRYLQ�DOL�QRYLK�LQWHUYDOov 
RGPHUMDQMD�� YNOMXþQR� V�
študijo biološke uporabnosti 

dodatek ali sprememba ciljne 
åLYDOVNH�YUVWH 

 1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije I; 

2. dopolnilo ustreznih delov III. 
dela dokumentacije 

3. dopolnilo ustreznih delov IV. 
dela dokumentacije 

skrajšanje k DUHQFH�� þH� WD�
sprememba ni povezana z 
GRORþLWYLMR� DOL� VSUHPHPER�
MRL 

 1. dopolnilo ustreznih delov 
dokumentacije I; 

2. dopolnilo ustreznega dela III. 
dela dokumentacije 
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PRILOGA 6 
     Ime zdravila: 

 
OBRAZEC ZA PRENEHANJE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM ZA 

UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI (UKINITEV DOVOLJENJA ZA PROMET) 
 

Datum:   
 
 
 
  
 Izpolni VURS 
 
  
Naziv in podpis predlagatelja: 
 
 
 
Ime zdravila:      Imetnika dovoljenja za promet v RS:  
  
         
=GUDYLOQD�H��XþLQNRYLQD�H��    Polno ime: 
     
        Naslov: 
Farmacevtska oblika: 
 
Jakost:       Odgovorna oseba za ukinitev dovoljenja  
        za promet: 
 
Pakiranje       Ime:    
 
        Priimek: 
Proizvajalec: 
        Podpis: 
         

Telefon: 
Telefaks: 
E-mail: 

 
Številka dovoljenja za promet v RS: 
 
 
Razlog ukinitve dovoljenja za promet v RS: 
 
 
Odgovorna oseba firme: 
 
Ime:        Podpis: 
 
Priimek: 
 
3RORåDM� 
        
 
 
Datum:  
 

Številka vloge: 
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 PRILOGA 7 
        Ime zdravila: 

 
 

OBRAZEC ZA PRENOS DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM ZA UPORABO 
V VETERINARSKI MEDICINI 

 
Datum:   
 
 
 
  
 Izpolni VURS 
 
  
Naziv in podpis predlagatelja: 
 
 
 
Ime firme novega imetnika dovoljenja za promet: 
 
 
 
Naslov firme: 
 
 
 
Odgovorna oseba firme za pridobitev dovoljenja za promet: 
 
 
Ime:        Podpis: 
 
Priimek: 
 
Telefon: 
Telefaks: 
E-mail: 
 
 
Odgovorna oseba za farmakovigilanco: 
 
 
Ime:        Podpis: 
 
Priimek: 
 
Telefon: 
Telefaks: 
E-mail: 

Številka vloge: 
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        Ime zdravila: 
 
 
Polno ime in naslov dosedanjega imetnika dovoljenja za promet v RS: 
 
 
 
 
Ime zdravila: 
 
 
 
 
 
Farmacevtska oblika: 
 
 
 
 
Jakost: 
 
 
 
 
 
Pakiranje: 
 
 
 
 
 
Številka dovoljenja za promet: 
 
 
 
 
Datum izdaje dovoljenja za promet v RS: 
 
 
 
 
Datum izteka veljavnosti dovoljenja za promet v RS: 
 
 
 
 
 
 
Predlagani datum prenosa dovoljenja za promet na novega imetnika: 
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        Ime zdravila: 
 
 
IZJAVA NOVEGA IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET: 
Spodaj podpisani izjavljam: 

- da sprejemam prenos dovoljenja za promet zgoraj navedenega zdravila, 
- GD�VSUHMHPDP�YVH�GROåQRVWL��SUDYLFH�LQ�RGJRYRUQRVWL�]D�]JRUDM�QDYHGHQR�]GUDYLOR� 
- GD�VSUHMHPDP�FHORWQR�GRNXPHQWDFLMR�]GUDYLOD��YNOMXþQR�]�YVHPL�RGREUHQLPL�VSUHPHPEDPL�LQ�

izdanimi dovoljenji za promet. 
 
 
 
Odgovorna oseba novega imetnika dovoljenja za promet: 
 
Ime: 
Priimek: 
3RORåDM� 
 
        
 

Podpis odgovorne osebe novega imetnika dovoljenja za promet 
 
 
 
 
 
 

IZJAVA DOSEDANJEGA IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET 
Strinjamo se 

- s prenosom dovoljenja za promet za zgoraj navedeno zdravilo na novega imetnika in hkrati 
preklicujemo sedaj veljavno dovoljenje za promet, katerega številka je: 

¾�                                                 , 
- V�SUHQRVRP�YVHK�GROåQRVWL�LQ�SUDYLF�QD�QRYHJD�LPHWQLND� 
- V�SUHQRVRP�FHORWQH�GRNXPHQWDFLMH�QD�QRYHJD�LPHWQLND��YNOMXþQR�]�YVHPL�GRYROMHQMi za promet, 

ki se nanašajo na zadevno zdravilo). 
 
 
 
 
Odgovorna oseba dosedanjega imetnika dovoljenja za promet: 
 
Ime: 
Priimek: 
3RORåDM� 
 
        
 

Podpis odgovorne osebe dosedanjega imetnika dovoljenja za promet 
 

 
 
 



Uradni list  Republike Slovenije Št. 3 / 15. 1. 2002 / Stran 247 

BANKA SLOVENIJE 
91. 1DYRGLOR�]D�L]YDMDQMH�VNOHSD�R�SRJRMLK�LQ�QDþLQX�RSUDYOMDQMD�SODþLOQHJD�SURPHWD�V�WXMLQR 

1D�SRGODJL�WUHWMHJD�RGVWDYND�����þOHQD�]DNRQD�R�GHYL]QHP�SRVORYDQMX��8UDGQL�OLVW�56��ãW��������LQ�
������������WRþNH�VNOHSD�R�SRJRMLK�LQ�QDþLQX�RSUDYOMDQMD�SODþLOQHJD�SURPHWD�V�WXMLQR��8UDGQL�OLVW�56��
ãW���������������LQ�������� LQ�����þOHQD�]DNRQD�R�%DQNL�6ORYHQLMH��8UDGQL� OLVW�56��ãW������-I) izdaja 
guverner Banke Slovenije 
 
 

N A V O D I L O 
 

]D�L]YDMDQMH�VNOHSD�R�SRJRMLK�LQ�QDþLQX�RSUDYOMDQMD�SODþLOnega prometa s tujino 
 
 

A) 63/2â1$�'2/2ý,/$ 
 
 
1. 6�WHP�QDYRGLORP�%DQND�6ORYHQLMH�SUHGSLVXMH�QDþLQ�RSUDYOMDQMD�SODþLOQHJD�SURPHWD�L]����WRþNH�

VNOHSD�R�SRJRMLK�LQ�QDþLQX�RSUDYOMDQMD�SODþLOQHJD�SURPHWD�V�WXMLQR��Y�QDGDOMHYDQMX��VNOHS�� 
 
2. 6SUHMHPDQMH� SODþLO� LQ� SODþHYDQMH� Y� SODþLOQHP� SURPHWX� V� WXMLQR� VH� RSUDYOMD� ]� RELþDMQLPL�

LQVWUXPHQWL�PHGQDURGQHJD�SODþLOQHJD�SURPHWD� 
 

3ULOLYQD�EDQND� MH�EDQND��NL� MH�SUHMHOD�VUHGVWYD�QD�VYRM� UDþXQ�Y� WXMLQL�DOL�JRWRYLQR�WHU�EDQND��NL�
YRGL�UDþXQ�QHUH]LGHQWD��Y�EUHPH�NDWHUHJD�MH�L]YUãHQR�SODþLOR�� 
 
,]SODþLOQD�EDQND�MH�EDQND��NL�ER�RGREULOD�UDþXQ�DOL�L]SODþDOD�SULOLY�XSUDYLþHQFX�SODþLOD� 

 
3. 3RREODãþHQH�EDQNH��Y�QDGDOMHYDQMX�EDQNH��VR�GROåQH�Y�SRVHEQHP�NRQWUROQLNX�HYLGHQWLUDWL�þDV�

SUHMHPD�YVHK�SODþLOQLK�QDORJRY�]D�SODþLOR�Y�WXMLQR�LQ�L]�WXMLQH�WHU�SRWUGLOD�R�NULWMX��UD]HQ��þH�VR�MLK�
prejele po tehnologiji SWIFT. 

 
4. %DQNH� YRGLMR� YVH� GHYL]QH� UDþXQH� Y� WXMLK� YDOXWDK� LQ� Y� WRODUVNL� SURWLYUHGQRVWL�� SUHUDþXQDQR� SR�

VUHGQMHP�WHþDMX�%DQNH�6ORYHQLMH��YHOMDYQLK�QD�GDQ��NL�MH�GRORþHQ�V�6ORYHQVNLPL�UDþXQRYRGVNLPL�
standardi. 

 
 

B) 3/$ý,/1,�3520(7�9�78-,�9$/87, 
 

I. 3/$ý,/$�,=�78-,1( 
 

3/$ý,/$�=�1$.$=,/20�,1�,1.$620�'2.80(1729 
 
 
5. %DQND� MH� GROåQD� XSUDYLþHQFX� SODþLOD�� NDWHUHJD� UDþXQ� MH� RGREULOD� Y� VNODGX� V� VNOHSRP�� SRVODWL�

L]SLV�UDþXQD��SR�SRWUHEL�SD�WXGL�GRNXPHQW��QSU��SODþLOQL�QDORJ���SRWUHEHQ�XSUDYLþHQFX�SODþLOD�]D�
LGHQWLILNDFLMR�SODþLOD�LQ�]D�GRORþLWHY�ãLIUH�RVQRYH�SODþLOD�]D�VWDWLVWLNR�%DQNH�6ORYHQLMH�� 

 
6. .DGDU� UDþXQ�XSUDYLþHQFD�QL�QDYHGHQ��EDQND�REYHVWL�R�SUHMHWHP�SODþLOX�XSUDYLþHQFD�SODþLOD�V�

plDþLOQLP�QDORJRP� 
 



6WUDQ�������JW������������������ 8UDGQL�OLVW�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�

7. .DGDU�MH�SULOLYQD�EDQND�WXGL�L]SODþLOQD�EDQND�NQMLåL� 
 

-�Y�EUHPH�UDþXQD��������������������� 
-�Y�GREUR�SUHKRGQHJD�GHYL]QHJD�UDþXQD�DOL�UDþXQD�XSUDYLþHQFD�SODþLOD� 

 
9�SULPHUX��GD�SULOLYQD�EDQND�QL�WXGL�L]SODþLOQD�EDQND��PRUD�SULOLYQD�EDnka najkasneje naslednji 
GHORYQL�GDQ�SR�SUHMHPX�NULWMD�REYHVWLWL� L]SODþLOQR�EDQNR�R�SUHMHWHP�SULOLYX�LQ�SUHQHVWL�VUHGVWYD�
QD�L]SODþLOQR�EDQNR�� 
 
3ULOLYQD�EDQND�NQMLåL� 

 
-�Y�EUHPH�UDþXQD��������������������� 
-�Y�GREUR�UDþXQD������DOL����� 
 
,]SODþLOQD�EDQND�NQMLåL� 
 
-�Y�EUHPH�UDþXQD�����DOL����� 
-�Y�GREUR�SUHKRGQHJD�GHYL]QHJD�UDþXQD�DOL�Y�GREUR�UDþXQD�XSUDYLþHQFD�SODþLOD� 
 
%DQNL�VL�ODKNR�Y�SUHGSLVDQLK�URNLK�]DJRWRYLWD�NULWMH�WXGL�QD�UDþXQX������ 
 
.DGDU� L]SODþLOQD� EDQND� QL� KNUDWL� WXGL� SULOLYQD� EDQND�� PRUD� ]DJRtoviti statistiko za Banko 
6ORYHQLMH�L]SODþLOQD�EDQND� 

 
 
8. 3ODþLOR� L]� WXMLQH�]� LQNDVRP�GRNXPHQWRY�VH�REGHOD� LQ�NQMLåL�SR�HQDNHP�SRVWRSNX�NRW�SODþLOR� L]�

tujine z nakazilom. 
 
 

3/$ý,/2�=�$.5(',7,920 
 
9. %DQND�REGHOD�SODþLOR�L]�WXMLQH��NL�VH�RSUDYL�]�DNUHGLWLYRP��Y�VNODGX�V����LQ����WRþNR�WHJD�QDYRGLOD��

8SUDYLþHQHF�SODþLOD�EDQNL�KNUDWL�]�DNUHGLWLYQLPL�GRNXPHQWL�SUHGORåL�SRGDWNH�]D�VWDWLVWLNR�%DQNH�
Slovenije. 

 
ýH�VH�SODþLOR� L]MHPRPD�RSUDYL� V� SRNULWLP�DNUHGLWLYRP��SUHMHWR� NULWMH� ]D�RGSUWL� DNUHGLWLY� EDQND�
NQMLåL�Y�GREUR�UDþXQD�����V�SODþLOQLP�QDORJRP��LQVWUXPHQW�SODþLOD����ãLIUD�RVQRYH������SODþLOR�SR�
DNUHGLWLYX�SD�Y�EUHPH�UDþXQD�����LQ�Y�GREUR�SUHKRGQHJD�GHYL]QHJD�UDþXQD�DOL�Y�GREUR�UDþXQD�
XSUDYLþHQFD�SODþLOD��%DQND�REGHOD�SODþLOR�QD�QDþLQ�Y�VNODGX�V�L]����LQ����WRþNH�WHJD�QDYRGLOD�� 

 
10. 3RWUMHQ�ORUR�DNUHGLWLY�NQMLåL�EDQND�]XQDMELODQþQR�� 
 
 

3/$ý,/2�6�ý(.20 
 
11. 3ODþLOR�L]�WXMLQH�V�þHNRP��SODþOMLYLP�SR�SUH]HQWDFLML��REGHOD�EDQND�QD�QDþLQ�L]����LQ����WRþNH�WHJD�

QDYRGLOD�LQ�NQMLåL� 
 

-�Y�EUHPH�UDþXQD����� 
- v dobro pUHKRGQHJD�GHYL]QHJD�UDþXQD�DOL�UDþXQD�XSUDYLþHQFD�SODþLOD� 
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+NUDWL� V� þHNRP� PRUD� XSUDYLþHQHF� SODþLOD� EDQNL� SUHGORåLWL� WXGL� SRGDWNH� ]D� VWDWLVWLNR� %DQNH�
Slovenije. 
 
2GNXSOMHQL�þHN�EDQND�SRãOMH�Y� WXMLQR�]DUDGL�XQRYþHQMD� LQ�V�VSORãQLP�GHYL]QLP�QDORJRP��ãLIUD�
osQRYH������NQMLåL�WR�VSUHPHPER� 

 
-�Y�EUHPH�UDþXQD����� 
-�Y�GREUR�UDþXQD������ 
 
2SUDYOMHQR� SODþLOR� L]� WXMLQH� ]D� þHN� EDQND� REGHOD� V� SODþLOQLP� QDORJRP� �ãLIUD� RVQRYH� ����� LQ�
NQMLåL� 
 
-�Y�EUHPH�UDþXQD����� 
-�Y�GREUR�UDþXQD������ 

 
12. ýHNH�� NL� MLK� EDQND� SR� SUH]HQtaciji ni odkupila, pošlje tuji banki v inkaso. Banka po prejemu 

SODþLOD�LQNDVD�þHND�REGHOD�SULOLY�QD�QDþLQ�L]����LQ����WRþNH�WHJD�QDYRGLOD�V�WHP�GD�EDQND��NROLNRU�
]� XSUDYLþHQFHP�SODþLOD� QLPD�GRJRYRUD� R� UHJUHVX� SODþLOD� Y� SULPHUX� VWRUQD�SULOLYD�� ãHOH�� NR� WR 
SRVWDQH�GRNRQþQR� 

 
 

II. 3/$ý,/$�9�78-,12 
  
 
13. =D�SODþLOR�Y�WXMLQR�SUHGORåL�QDORJRGDMDOHF�EDQNL�SODþLOQL�QDORJ��NL�MH�SUHGSLVDQ�V�WHP�QDYRGLORP�

in je njegov sestavni del. 
 

1DORJRGDMDOHF� QL� GROåDQ� SUHGORåLWL� GRNXPHQWD� L]� ��� WRþNH� VNOHSD�� L]� NDWHUHJD� MH� UDzvidna 
RVQRYD� SODþLOD�� NDGDU� ]QHVHN� SODþLOQHJD� QDORJD� QH� SUHVHJD� �������� 6,7�� 9� SULPHUX�� NR� MH�
QDORJRGDMDOHF�IL]LþQD�RVHED��NRW�GRNXPHQW�L]����WRþNH�VNOHSD�]DGRVWXMH�L]MDYD� 
 
1DORJX�]D�SODþLOR�Y� WXMLQR� L]�QDVORYD�NDSLWDOVNLK�SRVORY� MH�QDORJRGDMDOHF�– rezidHQW�GROåDQ�QH�
JOHGH�QD�]QHVHN�SODþLOD�LQ����WRþNR�VNOHSD�SUHGORåLWL�QD�YSRJOHG�QDVOHGQMR�GRNXPHQWDFLMR� 

 
• kreditni posel:  

 
a) SUL�YUDþLOX�NUHGLWD�QHUH]LGHQWX�- s strani Banke Slovenije potrjen obrazec N-2, N-2-P;  

 
b) pri odobritvi kredita nerezidentu - s strani Banke Slovenije potrjen obrazec O-1, O-1-P ali 

podpisano kreditno pogodbo;  
 

• SODþLOR� L]� QDVORYD� SUDYLF� LQGXVWULMVNH� ODVWQLQH�� SRJRGER�� L]� NDWHUH� PRUDWD� MDVQR� L]KDMDWL�
višina in datum zapadlosti obveznosti; 

 
• SODþLOR�Y�WXMLQR�L]�QDVORYD�SUDYLFH�GR�GHOHåD�SUL�GRELþNX� 
 

a) GHOHå� SUL� GRELþNX� GHOQLãNH� GUXåEH� �]D� L]SODþLOD� GLYLGHQG� R]LURPD� YPHVQLK� GLYLGHQG��
GHOQLþDUMHP�- nerezidentom):  

 
- GRND]LOR�R�SRUDYQDQLK�GDYþQLK�REYH]QRVWLK�Y�GUåDYL�Y�VNODGX�]�]DNRQRP� 
- potrditev pristojnega organa o razdelitvL�GRELþND�PHG�GHOQLþDUMH�Y�QRWDUVNHP�]DSLVX� 
- GRND]LOR�R�þODQVWYX�Y�GHOQLãNL�GUXåEL� 
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b) GHOHå�SUL�GRELþNX�Y�GUXåEDK��NL�QLVR�GHOQLãNH�GUXåEH� 
 

- GRND]LOR�R�SRUDYQDQLK�GDYþQLK�REYH]QRVWLK�Y�GUåDYL�Y�VNODGX�]�]DNRQRP� 
- GUXåEHQR�SRJRGER� 

 
• SODþLOR�Y�WXMLQR�L]�QDVORYD�SUHQRVD�GHOHåD�Y�GRPDþHP�SRGMHWMX��NL�QL�GHOQLãND�GUXåED�� 

 
-�SRJRGER�R�RGVYRMLWYL�GHOHåD�Y�REOLNL�QRWDUVNHJD�]DSLVD�DOL�SUDYQRPRþHQ�VNOHS�R�GHGRYDQMX�

ali izpis iz sodnega registra o zmanjšanju kapitala; 
-�GUXåEHQR�SRJRGER� 
- dokazilo o poravnaQLK�GDYþQLK�REYH]QRVWLK�Y�GUåDYL�Y�VNODGX�]�]DNRQRP� 

 
 

3/$ý,/2�=�1$.$=,/20�,1�,1.$620�'2.80(1729 
 
 
14. %DQND�NQMLåL�RSUDYOMHQR�SODþLOR�Y�WXMLQR� 

 
-�Y�EUHPH�UDþXQD�QDORJRGDMDOFD�DOL�SUHKRGQHJD�GHYL]QHJD�UDþXQD� 
-�Y�GREUR�UDþXQD�����������������DOL���� 
 
ýH� Qalogodajalec –� UH]LGHQW� IL]LþQD� RVHED� DOL� QHUH]LGHQW� ]DJRWRYL� NULWMH� ]D� SODþLOR� Y� WXMLQR� ]�
YSODþLORP�WXMH�JRWRYLQH��EDQND�YRGL�WDNR�NULWMH�GR�L]YUãLWYH�SODþLOD�Y�WXMLQR�QD�SUHKRGQHP�UDþXQX�
Y�WXML�YDOXWL��=D�VWDWLVWLNR�UDþXQD������EDQND�SULNDåH�SRGDWNH�]ELUno pod šifro 797 ali 898. 

 
 

3/$ý,/2�=�$.5(',7,920 
 
 
15. %DQND� VH� ODKNR� V� NRPLWHQWRP� GRJRYRUL� ]D� SODþLOR� NULWMD� WXGL� SR� VSUHMHPX� QDORJD�� YHQGDU�

QDMNDVQHMH�QD�GDQ�SODþLOD�SR�DNUHGLWLYX� 
 
16. %DQND�NQMLåL�RGSUWMH�DNUHGLWLYD�]XQDMELODQþQR� 
 
���� ýH� EDQND� ]D� RGSUWL� DNUHGLWLY� ]DJRWRYL� NULWMH� Y� WXMLQL�� EDQND� NULWMH� NQMLåL� V� SODþLOQLP� QDORJRP��

LQVWUXPHQW�SODþLOD���LQ�NQMLåL� 
 

-�Y�EUHPH�UDþXQD�QDORJRGDMDOFD� 
-�Y�GREUR�UDþXQD����� 
 
in 
 
-�Y�EUHPH�UDþXQD����� 
-�Y�GREUR�UDþXQD�������XVWUH]QD�ãLIUD�RVQRYH�� 

 
,]YUãHQR�SODþLOR�]�DNUHGLWLYRP�SD�NQMLåL�V�VSORãQLP�GHYL]QLP�QDORJRP� 
 
-�Y�EUHPH�UDþXQD����� 
-�Y�GREUR�UDþXQD������ 
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.ROLNRU�DNUHGLWLY�QL�þUSDQ��EDQND�VWRUQLUD�QHþUSDQL�GHO�V�SODþLOQLP�QDORJRP��LQVWUXPHQW�SODþLOD����
ãLIUD�RVQRYH�RGOLYD��LQ�NQMLåL� 
 
-�VWRUQR�Y�GREUR�UDþXQD�3100 
-�VWRUQR�Y�EUHPH�UDþXQD������ 

 
  
 
18. .DGDU�EDQND�SODþD�Y�WXMLQR�SR�SUHQRVQHP�DNUHGLWLYX�Y�NRULVW�QHUH]LGHQWD��EDQND�QDMSUHM�NQMLåL�

SODþLOR�L]�WXMLQH� 
 

-�Y�EUHPH�UDþXQD������ 
-�Y�GREUR�UDþXQD������ 
 
in 
 
-�Y�EUHPH�UDþXQD����� 
-�Y�GREUR�UDþXQD�XSUDYLþHQFD�SODþLOD�DOL�SUHKRGQHJD�GHYL]QHJD�UDþXQD��SURYL]LMD�� 
 
SODþLOR�Y�WXMLQR�SD� 
 
-�Y�EUHPH�UDþXQD������ 
-�Y�GREUR�UDþXQD������ 
 

19. 9�SULPHUX��GD�UH]LGHQW�RGSUH�DNUHGLWLY�SUL�GRPDþL�EDQNL�Y�NRULVW�QHUH]LGHQWD�LQ�JD�OH-ta prenese 
v korist rezidenta, banka knjLåL� SR� SUHQHVHQHP� GHOX� DNUHGLWLYD� QD� UDþXQX� ����� - prenosni 
akreditivi v korist rezidentov. 

 
 

3/$ý,/2�6�ý(.20 
 
 
20. 3ODþLOR�Y�WXMLQR�V�þHNRP��NL�JD�L]GD�EDQND��VH�RSUDYL�QD�SRGODJL�SODþLOQHJD�QDORJD�� 

 
%DQND�RE�L]GDML�þHND�NQMLåL� 
 
-�Y�EUHPH�UDþXQD�QDORJRGajalca 
-�Y�GREUR�UDþXQD������ 
 
3R�XQRYþHQMX�þHND�EDQND�NQMLåL� 
 
-�Y�EUHPH�UDþXQD����� 
-�Y�GREUR�UDþXQD������ 

 
 
21. 3ODþLOR� Y� WXMLQR� V� þHNRP�� NL� JD� L]GD� UH]LGHQW� – pravna oseba v breme svojega deviznega 

UDþXQD�� EDQND� L]YUãL� QD� SRGODJL� SODþLOQHJD� QDORJD�� þH� LPD� L]GDMDWHOM� þHND� NULWMH� QD�GHYL]QHP�
UDþXQX��%DQND�NQMLåL� 
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-�Y�EUHPH�GHYL]QHJD�UDþXQD�QDORJRGDMDOFD 
-�Y�GREUR�SUHKRGQHJD�GHYL]QHJD�UDþXQD� 
 
in  
 
-�Y�EUHPH�SUHKRGQHJD�GHYL]QHJD�UDþXQD� 
-�Y�GREUR�UDþXQD������DOL������ 
 

 
3/$ý,/2�9�78-,�*2729,1, 

 
 
22. Za pODþLOR� Y� WXML� JRWRYLQL� QDORJRGDMDOHF� SUHGORåL� EDQNL� SODþLOQL� QDORJ�� WXMR� JRWRYLQR� SD� ODKNR�

GYLJQH�V�VYRMHJD�GHYL]QHJD�UDþXQD�DOL�SD�MR�NXSL�Y�EDQNL�� 
 
 

III. POSEBNI POSLI 
 
 

6/8ä%(1$�32729$1-$ 
 
 
23. 6WURãNH�VOXåEHQHJD�SRWRYDQMD�Y�WXMLQL�ODKNR�UH]LGHQW�REUDþXQD�Y�GRPDþL�DOL�WXML�YDOXWL� 
 

6WURãNL� VOXåEHQHJD� SRWRYDQMD� VH� ODKNR� REUDþXQDMR� Y� WXML� JRWRYLQL�� ]� QRVWUR� þHNRP� DOL� V�
SRWRYDOQLP� þHNRP� WXMHJD� L]GDMDWHOMD� DOL� ]� RGREULWYLMR� GHYL]QHJD� UDþXQD� XSUDYLþHQFD� L]SODþLOD��
%DQND�RSUDYL�L]SODþLOR�QD�SRGODJL�SODþLOQHJD naloga rezidenta.  
 
%DQND�NQMLåL�L]SODþLOR�Y�EUHPH�UDþXQD�QDORJRGDMDOFD�DOL�SUHKRGQHJD�GHYL]QHJD�UDþXQD 
 
-�Y�GREUR�UDþXQD�������WXMD�JRWRYLQD��DOL 
-�Y�GREUR�UDþXQD�������QRVWUR�þHNL��DOL 
-�Y�GREUR�UDþXQD�������SRWRYDOQL�þHNL��DOL 
-�Y�GREUR�UDþXQD������DOL�������UDþXQL�SUHELYDOVWYD�Y�WXML�YDOXWL�� 

 
1D�HQDN�QDþLQ�EDQND�REGHOD�WXGL�GYLJ�WXMH�JRWRYLQH�]D�SODþLOR�HNVSORDWDFLMVNLK�VWURãNRY� 

 
24. 3R� RSUDYOMHQL� VOXåEHQL� SRWL� RSUDYL� UH]LGHQW� Y� URNX� VHGPLK� GHORYQLK� GQL� SUL� EDQNL� REUDþXQ�

stroškov potovanja. 
 

ýH�MH�DNRQWDFLMD�YHþMD�RG�VWURãNRY��ODKNR�UH]LGHQW�WXMR�JRWRYLQR�NQMLåL�Y�GREUR�GHYL]QH�EODJDMQH�
LQ�MR�XSRUDEL�]D�QDVOHGQMR�VOXåEHQR�SRW��WXMR�JRWRYLQR�SRORåL�QD�GHYL]QL�UDþXQ�DOL�SURGD�EDQNL� 

 
3RUDþXQ�VH�ODKNR�RSUDYL�Y�WRODUMLK� 

 
 

MALOOBMEJNI PROMET 
 
 
25. 3ODþLOD� L]� WXMLQH� LQ�SODþLOD�Y� WXMLQR�VH��Y�VNODGX�V�VNOHQMHQLPL�PHGQDURGQLPL�SRJRGEDPL�R� WHP�

SURPHWX�� L]YDMDMR� QD� QDþLQ�� SUHGSLVDQ� V� WHP� QDYRGLORP�� 3ODþLOD� EDQNH� RSUDYOMDMR� SUHNR�
SRVHEQLK�UDþXQRY��UDþXQ������DOL�������LQ�Y�YDOXWL��NL�MH�GRORþHQD�V�VNOHQMHQR�SRJRdbo. 
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26. 3ODþLOD� L]� SUHMãQMH� WRþNH� RSUDYOMDMR� EDQNH�� NL� LPDMR� RGSUW� SRVHEHQ� UDþXQ� R]LURPD� YRGLMR�
SRVHEHQ�UDþXQ�WXML�EDQNL��SUHGYLGHQ�V�VNOHQMHQR�SRJRGER� 

 
27. 3ODþLOR�L]�WXMLQH�EDQND�REGHOD�QD�QDþLQ�L]����LQ����WRþNH�WHJD�QDYRGLOD� 
 

=D�SODþLOD�Y�WXMLQR�EDQND�VPLVHOQR�XSRUDEOMD�����WRþNR�WHJD�QDYRGLOD� 
 
 

MEDNARODNE POŠTNE NAKAZNICE  
 
 
28. 3URWLYUHGQRVW�SODþLOD� L]� WXMLQH�]�PHGQDURGQR�SRãWQR�QDND]QLFR� �Y�QDGDOMQMHP�EHVHGLOX��031��

SRãWD� L]SODþD� Y� WRODUMLK� IL]LþQLP� RVHEDP� – rezidentom in nerezidentom po nakupnem� WHþDMX�
EDQNH�� V� NDWHUR� LPD� VNOHQMHQR� SRJRGER� R� XQRYþHYDQMX� 031� Y� WXMLQL�� YHOMDYQHP� QD� GDQ�
REUDþXQD��Y�VNODGX�]�PHGQDURGQLPL�SUDYLOL� 
 
=D� L]SODþDQH� 031� VH� ODKNR� SRãWD� LQ� EDQND� GRJRYRULWD�� GD� EDQND� SRãWL� QDNDåH� ]QHVHN�
L]SODþDQLK�WRODUMHY�LQ�NQMLåL�L]SODþDQR MPN kot terjatev do pošte: 
 
-�Y�EUHPH�UDþXQD����� 
-�Y�GREUR�UDþXQD������ 
 
=D�SRVODQH�031�]D�XQRYþHQMH�Y�WXMLQR�EDQND�NQMLåL� WHUMDWHY�Y�WXML�YDOXWL�GR�SODþQLND�Y�WXMLQL� LQ�
zapira terjatev v tolarjih do pošte: 

 
-�Y�EUHPH�UDþXQD����� 
-�Y�GREUR�UDþXQD����� 
 
BDQND��NL�XQRYþXMH�031�Y�WXMLQL��SUHMHP�NULWMD�]D�XQRYþHQH�031�NQMLåL�V�SODþLOQLP�QDORJRP� 
 
-�Y�EUHPH�UDþXQD����� 
-�Y�GREUR�UDþXQD������ 

 
3ODþLOR� Y� WXMLQR� ]�031� REGHOD� EDQND� Y� VNODGX� ���� WRþNR� QDYRGLOD�� =�031� ODKNR� SODþXMHMR� Y�
WXMLQR�VDPR�IL]LþQH�RVHEH� 
 
V SULPHUX��NR�XSUDYLþHQHF�SODþLOD�åHOL�SUHQRV�VUHGVWHY�QD�UDþXQ�Y�WXML�YDOXWL��NL�JD�YRGL�GUXJD�
GRPDþD�EDQND��SRãWQD�EDQND�VUHGVWYD�SUHQHVH�Y�VNODGX�]�GRORþEDPL�WHJD�QDYRGLOD��NL�XUHMDMR�
PHGEDQþQH�RGQRVH��,VWR�YHOMD�WXGL�Y�SULPHUX��þH�åHOL�UH]LGHQW�-�IL]LþQD�RVHED�SODþDWL�]�031�L]�
VUHGVWHY��NL�MLK�LPD�QD�UDþXQX�SUL�GUXJL�EDQNL� 

 
 

352'$-$�78-,+�32729$/1,+�ý(.29� 
 
29. ýH�EDQND�NRPLVLMVNR�SURGDMD�SRWRYDOQH�þHNH�WXMLK�L]GDMDWHOMHY��WR�NQMLåL�]DELODQþQR� 
 

%DQND�SURGDMR�SRWRYDOQHJD�þHND�NQMLåL� 
 
-�Y�EUHPH�UDþXQD�QDORJRdajalca ali gotovine 
- Y�GREUR�UDþXQD������ 
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30. .R�EDQND�SURGDQL�þHN�SODþD�WXML�EDQNL��NQMLåL� 
 

-�Y�EUHPH�UDþXQD����� 
-�Y�GREUR�UDþXQD������ 

 
 

IV. PODATKI ZA STATISTIKO 
 
31. 3R� SUHMHPX� SRGDWNRY� L]� SODþLOQHJD� QDORJD� MH� GROåDQ� XSUDYLþHQHF� SODþLOD� EDQNL� SRVUHGRYDWL�

pRGDWNH�]D�VWDWLVWLNR�%DQNH�6ORYHQLMH�Y�URNLK��NRW�MLK�GRORþDWD�VNOHS�LQ�QDYRGLOR� 
 

.DGDU� MH�XSUDYLþHQHF�SODþLOD�SUHGKRGQR�NXSLO� WHUMDWHY�GR� WXMLQH�RG�GUXJHJD� UH]LGHQWD�PRUD�Y�
SODþLOQL�QDORJ�YQHVWL�SRGDWNH��NL�VH�QDQDãDMR�QD�RVQRYQL�SRVHO��RSLV�WUDQVDNFLMH���ýH�MH�L]YR]QLN�
SURGDO�WHUMDWHY�WXMFX��PRUD�Y�SODþLOQL�QDORJ�YQHVWL�SRGDWHN�R�EUXWR�YUHGQRVWL�RVQRYQHJD�SRVOD�LQ�
SRGDWHN�R�GLVNRQWX��]PDQMãDQMH�SODþLOD��� 

 
5H]LGHQW�� NL� MH� SUHY]HO� REYH]QRVW� GR� WXMLQH��PRUD�RE�SODþLOX� Y� WXMLQR� Y� SODþLOQL� QDORJ�QDSLVDWL�
podDWNH�R�RVQRYQHP�SRVOX��QD�SRGODJL�NDWHUHJD�SODþXMH�Y�WXMLQR��RSLV�WUDQVDNFLMH�� 
 
.ROLNRU�SULGH�GR�GHOQHJD�SODþLOD��NHU�MH�ELO�]QHVHN�GHOQR�SRERWDQ��PRUD�SRGMHWMH�SULND]DWL�EUXWR�
znesek ter vpisati osnovo odbitnih postavk. 
 
%DQND�6ORYHQLMH�ODKNR�RG�XSUDYLþHQFD�SODþLOD�QDNQDGQR�]DKWHYD�SUHGORåLWHY�GRNXPHQWDFLMH��V�
NDWHUR�SUHYHUMD�SUDYLOQRVW�ãLIUH�RVQRYH�SODþLOD��SRVUHGRYDQH�EDQNL�DOL�%DQNL�6ORYHQLMH� 

 
 

V. 951-(1$�,1�67251,5$1$�3/$ý,/$ 
 
32. 6WRUQR�SODþLOD�SRPHQL�YUDþLOR�SUHMHWHJD�DOL�GDQHJD�SODþLOD�NRW�RGSUDYH napake v transakciji, ki je 

ELOD�RGNULWD��ãH�SUHGHQ�VR�ELOD�VUHGVWYD�RGREUHQD�QD�UDþXQX�GRPDþHJD�DOL�WXMHJD�XSUDYLþHQFD�
SODþLOD��9�SULPHUX�VWRUQD�SUHMHWHJD�SODþLOD�EDQND�VUHGVWYD�ODKNR�YUQH�EUH]�REYHVWLOD�GRPDþHJD�
XSUDYLþHQFD�SODþLOD��YHQGDU�VDPR�Y�]QHVNX, valuti,  tujemu nalogodajalcu in banki iz prvotnega 
QDORJD��9�SULPHUX�VWRUQD�GDQHJD�SODþLOD�EDQND�RGREUL�YUQMHQD�VUHGVWYD�QD�UDþXQX�GRPDþHJD�
nalogodajalca. 

 
33. 9VD� RVWDOD� YUDþLOD� SUHMHWHJD� SODþLOD� VH� RSUDYLMR� QD� SRGODJL� QDORJD� XSUDYLþHQFD� SODþLOD� LQ� SR�

SRVWRSNX�� NRW� JD� ]D� UHGQD� SODþLOD� SUHGSLVXMH� WR� QDYRGLOR�� 9� YVDNHP� SULPHUX� PRUD� ELWL�
SODþLOQHPX�QDORJX�SULORåHQ�GRNXPHQW��NL�L]ND]XMH�REYH]QRVW�LQ�UD]ORJ�YUDþLOD�VUHGVWHY� 

 
34. 7DNR�SUL�YUDþLOX�NRW�SUL�VWRUQX�SODþLOD�EDQND�Y�QDORJLK�QDYHGH�ãLIUR�LQVWUXPHQWD�SODþLOD�]D�VWRUQR�

LQ�ãLIUD�RVQRYH��SR�NDWHUL�MH�ELOR�L]YUãHQR�SODþLOR�Y�WXMLQR�DOL�SODþLOR�L]�WXMLQH� 
 
 

VI. 3/$ý,/$�35,�1$/2ä%$+�9�95('12671(�3$3,5-( 
 
35. 1D�SRGODJL�SRJRGEH�R�YRGHQMX�VNUEQLãNHJD�UDþXQD�PHG�QHUH]LGHQWRP�LQ�SRREODãþHQR�EDQNR�

lahko pooblašþHQD�EDQND�RGSUH�QHUH]LGHQWX�VNUEQLãNL�UDþXQ� 
 
- 7810 -�VNUEQLãNL�UDþXQ�QHUH]LGHQWD��Y�WXML�YDOXWL�LQ�DOL 
- 8810 -�VNUEQLãNL�UDþXQ�QHUH]LGHQWD�Y�6,7 
 
9SODþLOD�LQ�L]SODþLOD�SUHNR�VNUEQLãNLK�UDþXQRY�VH�RSUDYOMDMR�QHJRWRYLQVNR�� 
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36. Prilive iz tujine na skrbnLãNL�UDþXQ�EDQND�NQMLåL�V�VSORãQLP�GHYL]QLP�QDORJRP� 
 
3ODþLOD�QD�VNUEQLãNL�UDþXQ�QHUH]LGHQWD�Y�WXML�YDOXWL�EDQND�NQMLåL� 
 
-�Y�EUHPH�UDþXQD����� osnova 502 
-�Y�GREUR�UDþXQD����� osnova 502 
 
R]LURPD��þH�MH�SULOLY�L]�WXMLQH�SULVSHO�SUHNR�UHGQLK�UDþXQRY� 
 
- v EUHPH�UDþXQD�����DOL�����DOL�����RVQRYD�����DOL���� 
 
-�Y�GREUR�UDþXQD����� osnova 502 ali 565 
-�Y�EUHPH�UDþXQD����� osnova 565 
-�Y�GREUR�UDþXQD����� osnova 565. 
 
ýH�SRJRGED�GRORþD�WRODUVNL�VNUEQLãNL�UDþXQ�QHUH]LGHQWD�EDQND�NQMLåL� 
 
-�Y�EUHPH�UDþXQD�����DOL 701 ali 708 ali 801 ali 808 osnova 502 ali 565 
-�Y�GREUR�UDþXQD������DOL����� 
-�Y�EUHPH�UDþXQD������DOL����� 
-�Y�GREUR�UDþXQD����� 
-�Y�EUHPH�UDþXQD����� 
-�Y�GREUR�UDþXQD����� osnova 502 ali 565. 

 
37. 1DORåEH�QHUH]LGHQWRY�Y�YUHGQRVWQH�SDSLUMH 
 

Ob nakupu vrHGQRVWQLK� SDSLUMHY� EDQND� NQMLåL� QD� SRGODJL� SUHGORåHQHJD�SRWUGLOD� R� VNOHQMHQHP�
SRVOX��3UL� QDNXSX�YUHGQRVWQHJD�SDSLUMD�� þH�VH�VNUEQLãNL� UDþXQ�YRGL� Y�GRPDþL� YDOXWL�� EDQND�]�
REYHVWLORP�R�SULOLYX�L]�WXMLQH�NQMLåL� 
 
-�Y�EUHPH�UDþXQD����� osnova 520 ali 541 ali 543 
-�Y�GREUR�UDþXQD������ 
 
ýH�VH�VNUEQLãNL�UDþXQ�QHUH]LGHQWD�YRGL�Y�WXML�YDOXWL��EDQND�NQMLåL�V�VSORãQLP�GHYL]QLP�QDORJRP� 

 
-�Y�EUHPH�UDþXQD����� osnova 565 
-�Y�GREUR�UDþXQD����� osnova 565 
-�Y�EUHPH�UDþXQD����� 
-�Y�GREUR�UDþXQD����� 
-�Y�EUHPH�UDþXQD����� osnova 565 
-�Y�GREUR�UDþXQD����� osnova 565 
in z obvestilom o prilivu iz tujine: 
-�EUHPH�UDþXQD����� osnova 520 ali 541 ali 543 
-�Y�GREUR�UDþXQD������ 

 
����3UL�SURGDML�YUHGQRVWQHJD�SDSLUMD�EDQND�QD�SRGODJL�SUHMHWHJD�SRWUGLOD�R�SURGDML�NQMLåL�V�VSORãQLP�

deviznim nalogom: 
 

-�Y�EUHPH�UDþXQD�������DOL�������DOL�������DOL������ 
-�Y�GREUR�UDþXQD�������DOL�������DOL�������DOL������ 
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LQ�]�QDORJRP�]D�SODþLOR�Y�WXMLQR� 
-�Y�EUHPH�UDþXQD����� 
-�Y�GREUR�UDþXQD������RVQRYD�����DOL�����DOL����� 
 

39. Repatriacija sredstev i]�VNUEQLãNHJD�UDþXQD 
ýH� VH� VNUEQLãNL� UDþXQ� QHUH]LGHQWD� YRGL� Y� GRPDþL� YDOXWL�� EDQND� NQMLåL� V� VSORãQLP� GHYL]QLP�
nalogom: 
 
-�Y�EUHPH�UDþXQD����� osnova 565 ali 102 
-�Y�GREUR�UDþXQD����� 
-�Y�EUHPH�UDþXQD����� 
-�Y�GREUR�UDþXQD�����DOL�����DOL�����DOL�����DOL���0 osnova 565 ali 102. 
 
ýH�VH�VNUEQLãNL�UDþXQ�YRGL�Y�WXML�YDOXWL��EDQND�NQMLåL�V�VSORãQLP�GHYL]QLP�QDORJRP� 
  
-�Y�GREUR�UDþXQD����� 
-�Y�EUHPH�UDþXQD����� osnova 565 
-�Y�GREUR�UDþXQD����� osnova 565 
-�Y�EUHPH�UDþXQD����� osnova 565 
-�Y�GREUR�UDþXQD����� osnova 565 
-�Y�EUHPH�UDþXQD����� osnova 565 ali 501 ali 502 
-�GREUR�UDþXQD����� 
  ali 701 ali 708 osnova 565 ali 501 ali 502. 
 

C) 3/$ý,/1, PROMET V TOLARJIH 
 
40. 1HUH]LGHQWL� SRVOXMHMR� Y� WRODUMLK� SUHNR� UDþXQRY� ���� DOL� ����� 6UHGVWYD� QD� WHK� UDþXQLK� SURVWR�

uporablMDMR�]D�QHJRWRYLQVND�SODþLOD� 
 
41. Banka opravi konverzijo tolarjev v konvertibilno valuto na podlagi pisnega naloga nerezidenta 

LQ�NQMLåL� 
 

-�Y�EUHPH�UDþXQD�����DOL���� 
-�Y�GREUR�UDþXQD����������������DOL������ 

 
42. %DQND� RSUDYL� SODþLOR� UH]LGHQWX� V� WRODUVNHJD� UDþXQD� QHUH]LGHQWD� QD� SRGODJL� SLVQHJD� QDORJD�

QHUH]LGHQWD� V� SODþLOQLPL� QDORJL� LQ� QD� QDþLQ�� SUHGSLVDQ� ]D� SODþLOD� L]� WXMLQH�� 2EYH]QRVWL� ]D�
QHL]SODþDQ�SULOLY�NQMLåL�EDQND�QD�UDþXQX������ 

 
43. %DQND� RSUDYL� SODþLOR� UH]LGHQWD� QD� WRODUVNL� UDþXQ� QHUH]LGHQWD� V� SODþLOQLPL� QDORJL� LQ� QD� QDþLQ��

SUHGSLVDQ�]D�SODþLOD�Y�WXMLQR� 
 

D) 1$/2*,�3/$ý,/1(*$�3520(7$�6�78-,12 
 
44. Obvestilo o prilivu iz tujine (vrsta posla 60) 

 
2EYHVWLOR� R� SULOLYX� L]� WXMLQH� L]GHOD� EDQND�� ]D� SRWUHEH� VWDWLVWLNH� SODþLOQHJD� SURPHWD� V� WXMLQR� JD�
dopolni uSUDYLþHQHF�SODþLOD�– rezident v primeru, kadar znesek  presega protivrednost 1.000 USD. 
3RGDWNH� ]D� VWDWLVWLNR� YSLãH� EDQND� NDGDU� MH� XSUDYLþHQHF� SODþLOD� QHUH]LGHQW�� NDGDU� MH� SODþLOR� ]�
DNUHGLWLYRP� DOL� V� þHNRP� LQ� NDGDU� MH� XSUDYLþHQHF� SODþLOD� UH]LGHQW�–� IL]LþQD oseba, znesek pa ne 
SUHVHJD�SURWLYUHGQRVWL�������86'�LQ�EDQND�SR]QD�RVQRYR�SODþLOD� 
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BANKA Naziv 
PDWLþQD�ãWHYLOND� 

O 
O 

 
7N 

835$9,ý(1(&�
3/$ý,/$ 

naziv in naslov 
PDWLþQD�ãWHYLOND 

O 
O 

 
7N 

ŠTEVILKA NALOGA HYLGHQþQD�ãWHYLOND�Y�EDQNL O 16A 
INSTRUMENT 
3/$ý,/$ 

LQVWUXPHQW�SODþLOD�L]�ãLIUDQWD�LQVWUXPHQWRY�SODþLO O 1N 

NALOGODAJALEC naziv in naslov 
GUåDYD 

O 
O 

70A 
3N 

BANKA 
NALOGODAJALCA 

naziv in  
GUåDYD�DOL� 
SWIFT adresa 

P 
O 
P 

 
3N 
8A 

KONTOKORENTNA 
BANKA 

naziv in/ali SWIFT adresa P  

1$0(1�3/$ý,/$� QDPHQ�SODþLOD P  
ZNESEK šifra valute 

oznaka valute 
znesek v valuti 

O 
O 
O 

3N 
3A 
16N 

DATUM 
VALUTACIJE 

datum prejema kritja O 8N 

STROŠKI TUJE 
BANKE 

stroški tuje banke P  

.1-,ä(1-( Y�EUHPH�UDþXQD 
Y�GREUR�UDþXQD 

O 
O 

6AN 
6AN 

KRAJ IN DATUM kraj in datum izstavitve naloga O  
    
PODATKI ZA STATISTIKO (23,6�96(+�75$16$.&,-��.,�62�329(=$1(�6�7(0�3/$ý,/20� 
ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA OSNOVE 

zaporedna številka O 2N 

ŠIFRA OSNOVE ãLIUD�RVQRYH�L]�ãLIUDQWD�SODþLO�L]�WXMLQH�LQ�Y�WXMLQR O 3N 
REGISTRSKA 
ŠTEVILKA KREDITA 

registrska številka kredita iz prijave o 
odobrenem kreditu tujini ali najetem kreditu v 
tujini 

P 6N 

OPIS TRANSAKCIJE opis transakcije O 70AN 
ZNESEK V VALUTI 
ZA OSNOVO 

(+) znesek bruto terjatve  / (-) znesek 
]PDQMãDQMD�SODþLOD� 

O 16N 

KRAJ IN DATUM kraj in datum dopolnitve naloga O  
    

 
O – obvezen podatek    P – pogojno obvezen podatek 
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45. 1$/2*�=$�3/$ý,/2�9�78-,12��YUVWD�SRVOD���� 
 
1DORJ�]D�SODþLOR�Y�WXMLQR�L]GHOD�QDORJRGDMDOHF� 
 
NALOGODAJALEC naziv in naslov 

PDWLþQD�ãWHYLOND 
O 
O 

 
7N 

BANKA naziv 
PDWLþQD�ãWHYLOND� 

O 
O 

 
7N 

ŠTEVILKA NALOGA HYLGHQþQD�ãWHYLOND� O 16AN 
INSTRUMENT 
3/$ý,/$ 

LQVWUXPHQW�SODþLOD�L]�ãLIUDQWD�LQVWUXPHQWRY�SODþLO O 1N 

1$ý,1�3/$ý,/$ z nakazilom ali 
V�þHNRP�DOL� 
z akreditivom ali 
z gotovino 

O  

835$9,ý(1(&�
3/$ý,/$ 

naziv in naslov 
številka potne listine 
GUåDYD 
UDþXQ� 

O 
P 
O 
P 

70AN 
 
3N 

BANKA 
835$9,ý(1&$�
3/$ý,/$ 

naziv in  
GUåDYD�DOL� 
SWIFT adresa 

P 
P 
P 

 
3N 
8AN 

ZNESEK šifra valute 
oznaka valute 
znesek v valuti 

O 
O 
O 

3N 
3A 
16N 

DATUM 
VALUTACIJE 

GDWXP�� NR� MH� EUHPHQMHQ� UDþXQ� EDQNH� Y� WXMLQL��
UDþXQ� WXMH� JRWRYLQH� DOL� RGREUHQ� UDþXQ�
nerezidenta 

P 8N 

KRITJE  šifra valute 
oznaka valute 
znesek v valuti 

P 
P 
P 

3N 
3A 
16N 

    
PODATKI ZA STATISTIKO (23,6�96(+�75$16$.&,-��.,�62�329(=$1(�6�7(0�3/$ý,/20� 
ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA OSNOVE 

zaporedna številka O 2N 

ŠIFRA OSNOVE šifra�RVQRYH�L]�ãLIUDQWD�SODþLO�L]�WXMLQH�LQ�Y�WXMLQR O 3N 
REGISTRSKA 
ŠTEVILKA KREDITA 

registrska številka kredita iz prijave o 
odobrenem kreditu tujini ali najetem kreditu v 
tujini 

P 6N 

OPIS TRANSAKCIJE opis transakcije O 70AN 
ZNESEK V VALUTI 
ZA OSNOVO 

znesek bruto terjatve (+) / znesek zmanjšanja 
SODþLOD��-)  

O 16N 

    
KRAJ IN DATUM kraj in datum izstavitve naloga O  
 
O – obvezen podatek    P – pogojno obvezen podatek 
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46. SPLOŠNI DEVIZNI NALOG  
 

• YUVWD�SRVOD����]D�NQMLåEH�Y�EUHPH�UDþXQD 
• vrsta posla 77 zD�NQMLåEH�Y�GREUR�UDþXQD 

 
6SORãQL�GHYL]QL�QDORJ�VH�XSRUDEOMD�]D� WUDQVDNFLMH��NL� VR�Y�ãLIUDQWX�SODþLO� L]� WXMLQH� LQ�SODþLO�Y� WXMLQR�
R]QDþHQH�NRW�WUDQVDNFLMH�PHG�UH]LGHQWL� LQ�QHYWUDOQH�WUDQVDNFLMH� LQ�]D�WUDQVDNFLMH�QDYHGHQH�Y�WHP�
šifrantu  pod naslovom “FinanþQL�UDþXQ�- tuja gotovina in vloge”.  Nalog  izdela banka. 
 
BANKA 
NALOGODAJALCA 

naziv  
PDWLþQD�ãWHYLOND 

 
O 

 
7N 

BANKA 
835$9,ý(1&$�
3/$ý,/$ 

naziv 
PDWLþQD�ãWHYLOND 

 
O 

 
7N 

ŠTEVILKA NALOGA HYLGHQþQD�ãWHYLOND�Y�EDQNL O 16AN 
NALOGODAJALEC naziv in naslov 

PDWLþQa številka 
P 
O 

 
7N 

ZNESEK šifra valute 
oznaka valute 
znesek v valuti 

O 
O 
O 

3N 
3A 
16N 

.1-,ä(1-( Y�EUHPH�UDþXQD O 6N 
26129$�3/$ý,/$ ãLIUD�RVQRYH�SODþLOD�L]�ãLIUDQWD�SODþLO�L]�WXMLQH�LQ�Y�

tujino 
P 3N 

835$9,ý(1(&�
3/$ý,/$ 

naziv in naslov 
PDWLþQD�ãWHYLOND 

P 
O 

 
7N 

ZNESEK šifra valute 
oznaka valute 
znesek v valuti 

O 
O 
O 

3N 
3A 
16N 

.1-,ä(1-( Y�GREUR�UDþXQD O 6N 
'$780�.1-,ä(1-$ GDWXP�NQMLåHQMD O 8N 
26129$�3/$ý,/$ ãLIUD�RVQRYH�SODþLOD�L]�ãLIUDQWD�SODþLO�L]�WXMLQH�LQ�Y�

tujino 
P 3N 

1$0(1�3/$ý,/$ QDPHQ�SODþLOD P  
 
O – obvezen podatek    P – pogojno obvezen podatek 
 
 

E) '267$9/-$1-(�3252ý,/�,1��32'$7.29�2�3/$ý,/1(0�3520(78�6�78-,12 
 
47. %DQNH�VR�GROåQH�%DQNL�6ORYHQLMH�GRVWDYOMDWL�SRGDWNH�L]�QDORJRY�SODþLOQHJD�SURPHWD�V�WXMLQR�LQ�

SRURþLOD�R�VWDQMX�LQ�SURPHWX�QD�UDþXQLK��QDYHGHQLK�Y�SULORJL���QD�QDþLQ�LQ�Y�URNLK��SUHGSLVDQLK�V�
tem navodilom.  

 
%DQNH�SRGDWNH�GRVWDYLMR�Y� URNX����GQL�SR�SUHWHNX�GHNDGH�V� WHP��GD�PRUDMR�ELWL�NQMLåHQH�YVH�
VSUHPHPEH�QD�UDþXQLK�Y�WHM�GHNDGL� 
 
6WDQMD�SRURþLO��NL�MLK�PRUDMR�EDQNH�GRVWDYLWL�%DQNL�6lovenije za zadnji dan v mesecu, se morajo 
XMHPDWL�V�SRGDWNL�Y�SRURþLOX�R�NQMLJRYRGVNHP�VWDQMX�UDþXQRY� 
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3RURþLOR�R� VWDQMX� LQ�SURPHWX�SR�YDOXWDK� � �YUVWD�SRVOD�����PRUD�EDQND� L]GHODWL� ]D�YVDN� UDþXQ�
posebej v originalnih valutah, zneski morajo biti na dve deFLPDONL�� 9� SRURþLOX� R� VWDQMX� LQ�
SURPHWX�SR�GUåDYDK��YUVWD�SRVOD�����VH�YSLãH�VDPR�VWDQMH�Y�6,7�QD�]DGQML�GDQ�Y�PHVHFX� 

 
48. %DQNH�ODKNR�SRVUHGXMHMR�]ELUQH�SRGDWNH�]D�UDþXQH���������������������������������LQ�����

za naslednje posle: 
• odkup oziroma prodaja WXMH�JRWRYLQH� LQ� þHNRY�RG�QHUH]LGHQWRY�R]LURPD�QHUH]LGHQWRP�

(šifra osnove 701); 
• SRODJDQMH� WXMH� JRWRYLQH� LQ� þHNRY� QD� WHNRþH� UDþXQH� LQ� YORJH� QHUH]LGHQWRY� Y� WXML� YDOXWL�

R]LURPD�GYLJQMHQD�WXMD�JRWRYLQD�LQ�L]GDQL�þHNL�V�WHNRþLK��UDþXQRY�LQ��YORJ�QHUH]LGHQWRY�v 
tuji (šifra osnove 898); 

• SRYHþDQMH� R]LURPD� ]PDQMãDQMH� YORJ� QHUH]LGHQWRY� – razen tujih bank in drugih tujih 
ILQDQþQLK�RUJDQL]DFLM��ãLIUL�RVQRY�����LQ������ 

• SRYHþDQMH�R]LURPD�]PDQMãDQMH�YH]DQLK�YORJ�QHUH]LGHQWRY��ãLIUL�RVQRY�����LQ������ 
• L]SODþLOR� Y� GRPDþL� YDOXWL� Y� EUHPH� WRODUVNLK� UDþXQRY� QHUH]LGHQWRY� R]LURPD� YSODþLOR� Y�

GRPDþL�YDOXWL�Y�GREUR�WHK�UDþXQRY��ãLIUD�RVQRYH������ 
• L]SODþLOR� Y� GRPDþL� YDOXWL� Y� EUHPH� UDþXQRY� LQ� YORJ� QHUH]LGHQWRY� Y� WXML� YDOXWL� R]LURPD�

YSODþLOR�Y�GRPDþL�YDOXWL�Y�GREUR�UDþXQRY�LQ vlog nerezidentov v tuji valuti  (šifra osnove 
891); 

• SUHMHWD�NULWMD�]D�þHNH�R]LURPD�þHNL��SRVODQL�QD�XQRYþHQMH�Y� WXMLQR� LQ�XSRUDED�NULWMD�]D�
ORUR�þHNH��ãLIUL�RVQRY�����LQ������ 

• RGNXS�R]LURPD�SURGDMD�WXMH�JRWRYLQH�LQ�þHNRY�RG�UH]LGHQWRY�–�IL]LþQLK�RVHE (šifri osnov 
796 in 700); 

• SRORJ� R]LURPD� GYLJ� WXMH� JRWRYLQH� LQ� SRWRYDOQLK� þHNRY� QD� UDþXQH� LQ� KUDQLOQH� YORJH�
prebivalstva v tuji valuti (šifri osnov 797 in 897); 

• nakup in prodaja tuje gotovine v tujini (šifri osnov 552 in 152); 
• prenos tuje gotovine meG�EDQNDPL�Y�GUåDYL��ãLIUL�RVQRY�����LQ������ 
• SUHQRVL�PHG�LVWRYUVWQLPL�UDþXQL��ãLIUL�RVQRY�����LQ������ 

 
49. %DQNH�]ELUQH�SRGDWNH�SRVUHGXMHMR��QD�SRURþLOX�³VSHFLILNDFLMD�SURPHWD�]D�UDþXQ´��9UVWD�SRVOD����

VH�XSRUDEOMD�]D�SURPHW�Y�EUHPH�QD�UDþXQX��YUVWD�SRVOD����SD�]D�SURPHW�Y�GREUR�QD�UDþXQX� 
 

%DQNH� SRVUHGXMHMR� SRGDWNH� L]� QDORJRY� SODþLOQHJD� SURPHWD� V� WXMLQR� ]D� YVDN� QDORJ� SRVHEHM��
UD]HQ�]D�SRVOH�QDYHGHQH�Y�SUHMãQML�WRþNL� 

 
50. %DQNH�GRVWDYOMDMR�SRGDWNH�SR�HOHNWURQVNL�SRãWL��1DVORY�]D�SRVUHGRYDQMH�SRGDWNRY��SODþLOQHJa 

prometa s tujino je: 
 

Country (C) = SI 
Administrative_domain (A) = MAIL 
Private_domain (P) = BSLO 
Organizatio (O) = BS 
Organization_unit (OU1) = APPSRVR 
Surname (S) = PPT 

 
%DQNH� ]D� HQR� GHNDGR� SRãLOMDMR� SRGDWNH� Y� HQHP� VSRURþLOX�� ýH� MH� VSRURþLO� YHþ�� naj bodo 
SRLPHQRYDQD� ]� UD]OLþQLPL� ]DSRUHGQLPL� ãWHYLONDPL�� 9VDNR� VSRURþLOR�� NL� MH� SRGDWNRYQH� QDUDYH��
YVHEXMH�VDPR�SRGDWNH�LQ�QREHQLK�GRGDWQLK�WHNVWRYQLK�REUD]ORåLWHY�� 
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68%-(&7�Y�HOHNWURQVNHP�VSRURþLOX�LPD�REOLNR��////00''%%%%%%%; 
 

LLLLMMDD GDWXP�SRURþLOD�– zadnji datum dekade 
BBBBBBB 7 -�PHVWQD�PDWLþQD�ãWHYLOND�EDQNH 
X N – novi podatki  

P –�SRSUDYNL�SRGDWNRY��SRQRYOMHQR�VSRURþLOR� 
 

0RUHELWQH�SRSUDYNH�SRGDWNRY�EDQND�SRVUHGXMH�QD�HQDN�QDþLQ�-�]�QRYLP��FHORWQLP�SRURþLORP� 
 
3RGDWNRYQD�VSRURþLOD�VR�VHVWDYOMHQD�L]�]DSLVRY�V�ILNVQR�GROåLQR�����]QDNRY��6WUXNWXUH�]DSLVRY� 
 
 
• 3RURþLOR�R�VWDQMX�LQ�SURPHWX�SR�YDOXWDK 

 
vrsta posla 2N  00 

PDWLþQD�ãWHYLOND�EDQNH 7N  EDQND��NL�SRãLOMD�SRURþLOR 
GDWXP�SRURþLOD 8N  Llllmmdd 
UDþXQ 6AN   
oznaka vrste posla 1N  0 
šifra valute 3N   
]DþHWQR�VWDQMH 16N   
promet v breme 16N   
promet v dobro 16N   
NRQþQR�VWDQMH 16N   
“prazno” 178A   

 
 

• 3RURþLOR�R�VWDQMX�LQ�SURPHWX�SR�GUåDYDK 
 

vrsta posla 2N  01 

PDWLþQD�ãWHYLOND�EDQNH 7N  EDQND��NL�SRãLOMD�SRURþLOR 
GDWXP�SRURþLOD 8N  Llllmmdd 
UDþXQ 6AN   
oznaka vrste posla 1N  0 
ãLIUD�GUåDYH 3N   
]DþHWQR�VWDQMH 16N  0 
promet v breme 16N  0 
promet v dobro 16N  0 
NRQþQR�VWDQMH 16N   
“prazno” 178A   

 
 

• Obvestilo o prilivu iz tujine 
 

vrsta posla 2N  60 
PDWLþQD�ãWHYLOND�EDQNH 7N  banka, ki pošilja podatke 
GDWXP�NQMLåHQMD 8N  Llllmmdd 
UDþXQ 6AN   
oznaka vrste posla 1N  1=breme, 2=dobro 
šifra valute 3N   
LQVWUXPHQW�SODþLOD 1N   



6WUDQ�������JW������������������ 8UDGQL�OLVW�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�

PDWLþQD�ãWHYLOND�EDQNH 7N  L]SODþLOQD�SULOLYQD�EDQND 
XSRUDEQLN�SODþLOD 7N   
številka naloga 16AN   
ãLIUD�GUåDYH�EDQNH 3N   
SWIFT adresa 8AN   
ãLIUD�GUåDYH�SDUWQHUMD 3N   
znesek v valuti 16N  1 predznak, 13 celih, 2 decimalki 
datum valutacije 8N   
SURWLSRVWDYND�NQMLåHQMD 6AN   
zaporedna številka za 
osnovo 

2N   

šifra osnove 3N   
registrska številka kredita 6N   
znesek v valuti za osnovo 16N  1 predznak, 13 celih, 2 decimalki 
naziv partnerja 70AN   
opis osnove 70AN  obvezen tekst pri zneskih nad 

protivrednostjo USD 100.000 
 

• 1DORJ�]D�SODþLOR�Y�WXMLQR 
 

vrsta posla 2N  70 
PDWLþQD�ãWHYLOND�EDQNH 7N  banka, ki pošilja podatke 
GDWXP�NQMLåHQMD 8N  llllmmdd 
UDþXQ 6AN   
oznaka vrste posla 1N  1=breme, 2=dobro 
šifra valute 3N   
LQVWUXPHQW�SODþLOD 1N   
PDWLþQD�ãWHYLOND�EDQNH 7N  banka, ki je nalog sprejela 
nalogodajalec 7N   
številka naloga 16AN   
ãLIUD�GUåDYH�SDUWQHUMD 3N   
ãLIUD�GUåDYH�EDQNH 3N   
SWIFT adresa 8AN   
znesek v valuti 16N  1 predznak, 13 celih, 2 decimalki 
datum valutacije 8N   
SURWLSRVWDYND�NQMLåHQMD 6AN   
zaporedna številka za 
osnovo 

2N   

šifra osnove 3N   
registrska številka kredita 6N   
znesek v valuti za osnovo 16N  1 predznak, 13 celih, 2 decimalki 
naziv partnerja 70AN   
opis osnove 70AN  obvezen tekst pri zneskih nad 

protivrednostjo USD 100.000 
 

• Splošni devizni nalog 
 

vrsta posla 2N  66, 77 
PDWLþQD�ãWHYLOND�EDnke 7N  banka, ki pošilja podatke 
GDWXP�NQMLåHQMD 8N  llllmmdd 
UDþXQ 6AN   
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oznaka vrste posla 1N  1=breme, 2=dobro 
šifra valute 3N   
PDWLþQD�ãWHYLOND�EDQNH�
nalogodajalca 

7N   

PDWLþQD�ãWHYLOND�EDQNH�
uporabnika 

7N   

številka naloga 16AN   
datum naloga 8N   
ãLIUD�YDOXWH���ãLIUD�GUåDYH�
partnerja 

3N  samo pri osnovah 177 in 577 / samo 
pri osnovah 400 in 512 

PDWLþQD� ãWHYLOND� QDORJRGDMDOFD� ��
uporabnika 

7N   

znesek v valuti 16N   
šifra osnove 3N   
SURWLSRVWDYND�NQMLåHQMD 6AN   
prazno 169A   

 
• SpecifLNDFLMD�SURPHWD�]D�UDþXQ 

 
vrsta posla 2N  06, 07 
PDWLþQD�ãWHYLOND�EDQNH 7N  EDQND��NL�SRãLOMD�SRURþLOR 
GDWXP�SRURþLOD 8N  llllmmdd 
UDþXQ 6AN   
oznaka vrste posla 1N  1=breme, 2=dobro 
šifra valute 3N   
zaporedna številka za osnovo 2N   
šifra osnove 3N   
znesek v valuti za osnovo 16N   
SURWLSRVWDYND�NQMLåHQMD 6AN   
prazno 215A   

 
 
51. =�GQHP�]DþHWND�YHOMDYQRVWL�WHJD�QDYRGLOD�SUHQHKD�YHOMDWL�QDYRGLOR�]D�L]YDMDQMH�VNOHSD�R�SRJRMLK�

LQ�QDþLQX�RSUDYOMDQMD�SODþLOQHJD�SURPHWD�V�WXMLQR��8UDGQL�OLVW�56��ãW�����99, 70/99 in 102/99). 
 
52. 7R�QDYRGLOR�]DþQH�YHOMDWL�QDVOHGQML�GDQ�SR�REMDYL�Y�8UDGQHP�OLVWX�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH� 
 
 
Ljubljana, dne 27. decembra 2001. 
 

Guverner  
Banke Slovenije 

Mitja Gaspari l. r. 
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35,/2*$�����',1$0,.$�32â,/-$1-$�3252ý,/�,1�32'$7.29�,=�1$/2*2V ZA 
635(0/-$1-(�3520(7$�32�5$ý81,+ 

 
  PODATKI IZ NALOGOV 
5$ý81 
IZ KONTNEGA 
OKVIRA 

DINAMIKA 
3252ý$1-$ 

3252ý,/2 
PO VALUTAH 

PROMET  
V BREME 

PROMET 
V DOBRO 

0(6(ý12�
3252ý,/2� 32�
'5ä$9$+ 

1740 dekadno 9 9 9  
2749# dekadno   9   
3000 dekadno 9 9 9  
3001 dekadno 9    
3002 dekadno 9    
3003 dekadno 9    
3020 dekadno 9 9 9  
3021 dekadno 9    
3022 dekadno 9    
3810 dnevno 3 3 3 3 
310* dnevno 9 9 9 9 
311# dekadno  9   
315* PHVHþQR 9   9 
331* PHVHþQR 9   9 
332* dekadno 9   9 
337* PHVHþQR 9   9 
338* PHVHþQR 9   9 
351* PHVHþQR 9   9 
352* PHVHþQR 9   9 
354* PHVHþQR 9   9 
357* PHVHþQR 9   9 
358* PHVHþQR 9   9 
362* PHVHþQR 9   9 
363* PHVHþQR 9   9 
364 dnevno 9 9 9 9 
367* PHVHþQR 9   9 
369 PHVHþQR 9   9 
7000# dekadno  9   
701* dekadno 9 9 9 9 
708* dekadno 9 9 9 9 
748* PHVHþQR 9   9 
756* PHVHþQR 9   9 
757 PHVHþQR 9   9 
758 PHVHþQR 9   9 
759 PHVHþQR 9   9 
768* PHVHþQR 9   9 
777 PHVHþQR 9   9 
778*** PHVHþQR 3   3 
779* PHVHþQR 9   9 
7810 dekadno 3 3 3 3 
801* dekadno 9 9 9 9 
808* dekadno 9 9 9 9 
878* PHVHþQR    9 
8810 dekadno  3 3 3 3 
928* PHVHþQR    9 

 
*�SRURþD�VH�]D�YVH�UDþXQH��NL�VR�QDYHGHQL�Y�NRQWQHP�RNYLUX��SR�SRVDPH]QLK�UDþXQLK��� UD]HQ�SUL�
UDþXQLK���������������LQ������NMHU�VH�SRURþD�VDPR�]D�WLVWH�UDþXQH��NL�VH�QDQDãDMR�QD�WXMLQR��]D�
UDþXQH�SRSUDYNRY�YUHGQRVWL�GYRPOMLYLK�LQ�VSRUQLK�WHUMDWHY�VH�QH�SRURþD 
 
��SRURþD�VH�VDPR�]D�WUDQVDNFLMH�Y�SRYH]DYL��SULOLYQD���L]SODþLOQD�EDQND� 
 
�SRURþD�VH�]D�GHSR]LWH� 
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PRILOGA 2: ŠIFRANTI, POTREBNI ZA IZPOLNJEVANJE NALOGOV 
 
 
â,)5$17�3/$ý,/�,=�78-,1(�,1�3/$ý,/�9�78-,12  
 
Opis 3ODþLOD� L]�

tujine 
3ODþLOD�Y�
tujino 

 
I. TRANSAKCIJE MED REZIDENTI IN NEREZIDENTI 
 
7(.2ý,�5$ý81�- BLAGO 
 
• 3ODþLOD�L]YR]D�LQ�XYR]D�EODJD��YVD�SODþLOD�L]YR]D�LQ�XYR]D�EODJD��SR�

opravljenem izvozu in uvozu blaga, ki so izvršena v obdobju 
krajšem od enega leta. VklMXþQR� V� SODþLOL� EODJD�PDQMãLK� YUHGQRVWL�
�GR� ��� PLOLMRQRY� WRODUMHY��� þHSUDY� MH� ELO� URN� SODþLOD� QDNQDGQR�
SRGDOMãDQ�QDG�HQR�OHWR�LQ�V�SODþLOL�EODJD�SURGDQHJD�Y�SULVWDQLãþLK�LQ�
OHWDOLãþLK� SUHYR]QLNRP�� þH� MH� ELOD� SUL� L]YR]X� R]LURPD� XYR]X�
izpolnjena carinska deklaracija. 3ODþLOD� NXSOMHQHJD� LQ� SURGDQHJD�
EODJD� Y� RNYLUX� SRVORY� SRVUHGRYDQMD� EODJD� VR� YNOMXþHQL� Y� SRVWDYNL�
Druge poslovne storitve. 

112 112 

• 3UHGSODþLOD� �DYDQVL�� SUL� L]YR]X� LQ� XYR]X� EODJD�� QH� JOHGH� QD� URN��
SODþLOD� EODJD�� ki so opravljena pred samim izvozom oziroma 
uvozom blaga (carinjenjem blaga).  

506 106 

• 3ODþLOD�L]YR]D�R]LURPD�XYR]D�EODJD�EUH]�FDULQVNH�GHNODUDFLMH��L]YR]�
oziroma uvoz knjig, strokovne literature, prodaja blaga tujcem... 
9NOMXþQR� V� SODþLOL� EODJD�� SURGDQHJD� Y� SULVWDQLãþLK� LQ� OHWDOLãþLK�
SUHYR]QLNRP�� þH� SUL� L]YR]X� R]LURPD� XYR]X� QL� ELOD� L]SROQMHQD�
FDULQVND�GHNODUDFLMD� LQ� WR�QHJOHGH�QD� WR�DOL� MH�ELOR�SODþLOR� L]YUãHQR�
pred ali po dobavi blaga. 

147 147 

• Odpisi razlik k fakturni vrednosti blaga. 650 650 
• Pripisi razlik k fakturni vrednosti blaga. 651 651 
• Prejeta kritja za loro (izvozne) akreditive. 514 - 
 
7(.2ý,�5$ý81�- OPLEMENITENJE IN POPRAVILA 
 
• 3ODþLOD�VWRULWHY�RSOHPHQLWHQMD�EODJD��VWRULWYH� LQGXVWULMVNH�GRGHODYH�

in predelave blaga.  
315 315 

• 3ODþLOR�VWRULWHY�SRSUDYLO��YVH�VWRULWYH�SRSUDYLO� LQ�VHUYLVLUDQMD, razen 
SRSUDYLO�� NL� MLK� L]YDMDMR� JUDGEHQD� LQ� PRQWDåQD� SRGMHWMD�� JOHM�
,QYHVWLFLMVND� GHOD�� JUDGQMD� LQ� PRQWDåD�� SRSUDYLO� UDþXQDOQLãNH�
RSUHPH��JOHM�5DþXQDOQLãNH� LQ� LQIRUPDFLMVNH�VWRULWYH� LQ�Y]GUåHYDQMD�
QDSUDY�LQ�RSUHPH�QD�OHWDOLãþLK�LQ�Y�SULVWDQLãþLK��JOHM�=UDþQL�SURPHW-
ostalo in Pomorski promet-ostalo.   

314 314 
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7(.2ý,�5$ý81�- STORITVE 
 
TRANSPORT 
Pomorski promet 
• Prevoz potnikov. 202 202 
• Prevoz blaga. 201 201 
•  Ostalo.  208 208 
 
=UDþQL�SURPHW 
• Prevoz potnikov. 242 242 
• Prevoz blaga. 241 241 
•  Ostalo.  248 248 
 
Cestni promet 
• Prevoz potnikov. 252 252 
• Prevoz blaga. 251 251 
•  Ostalo.  258 258 
 
äHOH]QLãNL�SURPHW 
• Prevoz potnikov. 222 222 
• Prevoz blaga. 221 221 
•  Ostalo.  228 228 
 
 Prevoz potnikov:� SUHYR]� QHUH]LGHQWRY� Y� PHGQDURGQHP� SURPHWX� ]� GRPDþLPL� WUDQVSRUWQLPL�

sredstvi, prevoz rezidentov s tujimi prevoznimi sredstvi, prevoz potnikov doma s tujimi 
SUHYR]QLPL� VUHGVWYL�� YNOMXþQR�]�RVWDOLPL� VWURãNL�� NL�QDVWDQHMR�SUL�SUHYR]X�SRWQLNRY�QSU�� VWURãNL�
SUHVHåQH�SUWOMDJH��KUDQD� LQ�QDSLWNL�QD�SUHYR]QLK�VUHGVWYLK����V to postavko pa ne sodi prevoz 
QHUH]LGHQWRY�]�GRPDþLPL�SUHYR]QLPL�VUHGVWYL�]QRWUDM�GUåDYH��JOHM�Potovanja.   

 
 Prevoz blaga:�SUHYR]�EODJD�LQ�VWRULWYH�QDWRYDUMDQMD�QD�SUHYR]QR�VUHGVWYR�WHU�UD]WRYDUMDQMD��þH�

je v pogodbi med lastnikom blaga in prevoznikom dogovorjeno, da slednji opravi to storitev.     
 
 Ostalo:� YVH�YUVWH�VWRULWHY�Y�SULVWDQLãþLK��QD� OHWDOLãþLK� LQ�GUXJLK� WHUPLQDOQLK� OLQLMDK��0HG� WDNãQH�

VWRULWYH� VSDGDMR�� NDUJR�� QDWRYDUMDQMH�� UD]WRYDUMDQMH�� VKUDQMHYDQMH�� VNODGLãþHQMH�� SDNLUDQMH��
Y]GUåHYDQMH�LQ�þLãþHQMH�WUDQVSRUWQH�RSUHPH��YOHND�LQ�UHãHYDQMH�YR]LO��SUDY�WDNR�SD�VR�YNOMXþHQH�
provizije in maråH�DJHQWRY�]D�RSUDYOMHQH�VWRULWYH�SUHYR]D�EODJD�LQ�SRWQLNRY��V to postavko ne 
sodijo: storitve najema vozil s posadko, glej Najem vozil s posadko; eksploatacijski stroški 
WUDQVSRUWHUMHY�� JOHM� 'UXJH� VWRULWYH� SRYH]DQH� V� WUDQVSRUWRP�� GUXJR� VNODGLãþHQMH� EODJD� glej 
'UXJH�SRVORYQR�WHKQLþQH�VWRULWYH��  

 
Ostalo 
• Transport nafte in plina po cevovodu. 213 213 
• Špediterske storitve. 270 270 
• Najem vozil s posadko: YNOMXþHQ� QDMHP� YR]LOD� V� SRVDGNR� ]D�

GRORþHQR�REGREMH�� ,]NOMXþHQH�VR�VWRULWYH�ILQDQþQHJD�]DNXSD�YR]LO��
JOHM�)LQDQþQL�UDþXQ-2VWDOH�QDORåEH� 

218 218 
 
 

• Druge storitve povezane s transportom: eksploatacijski stroški, 
cestnine, tranzitne takse, takse preletov.  

219 219 

 



Uradni list  Republike Slovenije Št. 3 / 15. 1. 2002 / Stran 267 

POTOVANJA 
 
• 2GNXS� R]LURPD� SURGDMD� WXMH� JRWRYLQH� LQ� þHNRY� RG� QHUH]LGHQWRY�

oziroma nerezidentom. Odkup oziroma prodaja tuje gotovine in 
þHNRY�RG�GRPDþLK�RVHE��JOHM�7UDQVDNFLMH�PHG rezidenti in nevtralne 
transakcije.   

701 701 

• 3URGDMD�R]LURPD�QDNXS�GRPDþH�YDOXWH�Y�WXMLQL� 709 809 
• 3ODþLOR�NULWMD�]D�GYLJQMHQR�JRWRYLQR�REþDQRY�Y�WXMLQL� - 695 
• 3ODþLOR�Y�WXMLQR�]D�SURGDQH�þHNH�WXMLK�L]GDMDWHOMHY� - 341 
• 6WRULWYH� WXULVWLþQLK� DJHQFLM� �QDND]LOD� Y� NRULVW� WXULVWLþQLK� DJHQFLM��

YNOMXþQR� V� SUHGSODþLOL��� VWRULWYH� KRWHORY�� GUXJLK� QDVWDQLWYHQLK�
objektov in reVWDYUDFLM��JRVWLãþ� 

702 895 

• ,JUDOQLFH�� RGNXS� WXMH� JRWRYLQH� LQ� þHNRY� RG� LJHU� QD� VUHþR� R]LURPD�
prodaja tuje gotovine za potrebe igralnic.  

713 713 

• Drugo: prodaja blaga in drugih storitev turistom, lovska in ribiška 
dovoljenja, prodani boni za cestnino za vozila tujih registracij in 
bencinski boni. 

710 702 

• 6OXåEHQD� SRWRYDQMD� Y� WXMLQR�� VWURãNL� FHORWQLK� VOXåEHQLK� SRWRYDQM��
razen ekspoatacijskih stroškov, ki se prištevajo med transportne 
stroške.   

- 340 

• =GUDYVWYHQH�VWRULWYH�WXULVWRP��]GUDYLOLãþD��VWURãNL�]GUDYQLãNH�RVNUEH� 401 804 
• &HORWQL� VWURãNL� ãRODQMD�� YNOMXþQR� ãWLSHQGLMH� LQ� ãROQLQH� stroški 

specializacije.  
812 812 

 
KOMUNIKACIJSKE STORITVE 
 
• Telekomunikacije, prenos zvoka, prenos informacij po telefonu ali 

WHOHNVX�� WHOHJUDPL�� NDEHOVNL� DOL� VDWHOLWVNL� SUHQRV�� YNOMXþQR� V�
prispevki za gledanje satelitskih programov, zakup satelitov, 
elektronska pošta... 

245 245 

• Storitve za podporo teh dejavnosti: poštne storitve, dostava pošiljk, 
kurirske storitve... 

249 249 

 
,19(67,&,-6.$�'(/$��*5$'1-$�,1�0217$ä$ 
 
• 6WRULWYH�JUDGQMH�LQ�PRQWDåH��YNOMXþQR�]�XYRåHQR�RSUHPR�LQ�EODJRP�

]D�GHOR�QD�SURMHNWLK��þH�VR�GHOD�NUDMãD�RG�HQHJD�OHWD� 
317 317 

• 3UHGSODþLOD� �DYDQVL�� QD� RVQRYL� LQYHVWLFLMVNL� GHO�� þH� LPDMR�
investicijska delD� GROJRURþQHMãL� ]QDþDM�� SUHGSODþLOD� R]LURPD�SULOLYL�
SR� ]DþDVQLK� VLWXDFLMDK� LQ� REUDþXQLK�� =QDþDM� GROJRURþQHMãLK�
LQYHVWLFLMVNLK� GHO� LPDMR� SRGMHWMD�� NL� PRUDMR� YRGLWL� ORþHQR�
UDþXQRYRGVWYR�]D�SRVORYQR�HQRWR�DOL�SODþHYDWL�GDYNH�Y�GUåDYL��NMHU�
opravljajo investicijsko dejavnost. ,]SODþLOD�GRELþND�RG�RSUDYOMHQLK�
investicijskih del, glej Dohodki od kapitala.   

421 - 

• 3ODþLOD� Y� WXMLQR� QD� RVQRYL� L]YDMDQMD� LQYHVWLFLMVNLK� GHO�� NL� LPDMR�
GROJRURþQHMãL�]QDþDM� 

 421 

• 3ODþLOD� L]� WXMLQH�QD�RVQRYL� LQYHVWLFLMVNLK�GHO�Y�GUåDvi, ki jih izvajajo 
tujci. 

475  

• ,]YDMDQMH�LQYHVWLFLMVNLK�GHO�Y�GUåDYL��NL�MLK�L]YDMDMR�WXMFL��YVD�SODþLOD��
YNOMXþQR�]�DYDQVL� 

- 475 
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ZAVAROVANJE 
 
• Zavarovanja – premije 259 259 
• Zavarovanja – odškodnine (sklenitelj zavarovanja pri tuji 

]DYDURYDOQLFL� LQ� XSUDYLþHQHF� MH� UH]LGHQW� R]LURPD� VNOHQLWHOM�
]DYDURYDQMD�SUL�GRPDþL�]DYDURYDOQLFL�LQ�XSUDYLþHQHF�MH�QHUH]LGHQW� 

260 260 

• Zavarovanja – odškodnine (sklenitelj zavarovanja pri tuji 
]DYDURYDOQLFL� MH� QHUH]LGHQW� LQ� XSUDYLþHQHF� MH� UH]LGHQW� R]LURPD�
VNOHQLWHOM� ]DYDURYDQMD� SUL� GRPDþL� ]DYDURYDOQLFL� � MH� UH]LGHQW� LQ�
XSUDYLþHQHF�MH�QHUH]LGHQW� 

261 261 

• Provizije zavarovalnic 264 264 
• Provizije pozavarovalnic 267 267 
• Pozavarovanja – premije 268 268 
• Pozavarovanja – odškodnine 269 269 
 
 
),1$1ý1(�6725,79( 
 
• 3URYL]LMD� LQ� VWURãNL� EDQþQHJD�� GHQDUQHJD� SRVUHGRYDQMD� WHU�

GUXJHJD�NUHGLWQHJD�SRVUHGRYDQMD��YNOMXþQR�V�VWURãNL�JDUDQFLM� 
400 400 

• Provizije za� GUXJR� ILQDQþQR� SRVUHGLãWYR�� XGHOHåED� SUL� L]GDMDQMX�
vrednostnih papirjev in izvajanje storitev pri takšnih izdajah  
(underwriting), posredovanje pri nakupu oziroma prodaji 
vrednostnih papirjev, vodenje in upravljanje vrednostnih papirjev 
(dejavnost investiFLMVNLK� GUXåE� LQ� ERU]QR� SRVUHGQLãWYR��� VWRULWYH�
ERU]� YUHGQRVWQLK� SDSLUMHY� LQ� EODJRYQLK� ERU]� WHU� GUXJH� SRPRåQH�
GHMDYQRVWL� SRYH]DQH� V� ILQDQþQLP� SRVUHGQLãWYRP� �VYHWRYDOQH�
storitve, storitve klirinških depotnih hiš). 

403 403 

 
5$ý81$/1,â.(�,1�,1)250$&,-6.(�672RITVE 
 
• 5DþXQDOQLãNH� LQ� LQIRUPDFLMVNH� VWRULWYH�� REGHORYDQMH� SRGDWNRY��

dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami, izdelava 
UDþXQDOQLãNLK� SURJUDPRY�� VYHWRYDQMD� V� SRGURþMD� UDþXQDOQLãWYD��
SRSUDYLOD�UDþXQDOQLãNH�RSUHPH��LQIRUPDcijske storitve medijev 

302 302 

 

PRAVICE INDUSTRIJSKE LASTNINE 
 

• Licence, patenti, blagovne znamke in druge avtorske pravice: 
SODþLOR�OLFHQþQLQ�LQ�GUXJLK�SULVWRMELQ�]D�XSRUDER�SUDYLF�LQGXVWULMVNH�
lastnine. Nakupi in prodaje patentov in licenc, glej Prodaja, nakup 
QHSURL]YHGHQLK��QHILQDQþQLK�LPHWLM��� 

301 301 

• Franchising. 410 410 
 

DRUGE POSLOVNE STORITVE 
 

Posredovanje in druge storitve povezane s trgovino 
 

• 3RVOL� SRVUHGRYDQMD�� YVD� SODþLOD� Y� RNYLUX� SRVORY� SRVUHGRYDQMD��
Posredovanje je opredeljeno kot nakup blaga, ki ga rezident kupi 
od nerezidenta in ga ponovno proda nerezidentu.  

516 116 

• Zastopniška in posredniška provizija in drugi stroški. 310 310 
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Operativni zakup 
 

• =DNXS�RSUHPH�REVHJD�YVH�YUVWH�]DNXSD�RSUHPH��VWURML��UDþXQDOQLNL�
in druga oprema), EUH]� VWRULWHY� ILQDQþQHJD�]DNXSD��JOHM�)LQDQþQL�
UDþXQ-2VWDOH�QDORåEH�� 

489 489 

• Najem transportnih sredstev brez posadke: najem ladij brez 
posadke, najem letal brez posadke, najem ostalih vozil brez 
posadke... 

490 490 

 

'UXJH�SRVORYQH��SURIHVLRQDOQH��WHKQLþQH�VWRULWYH� 
  

• Ra]LVNRYDQMH� LQ� UD]YRM�� ED]LþQH� LQ� XSRUDEQH� UD]LVNDYH��
laboratorijske in druge storitve, projekti in elaborati, kotizacije za 
VWURNRYQD�VUHþDQMD� 

303 303 

• 3UDYQR� VYHWRYDQMH�� UDþXQRYRGVNR� VYHWRYDQMH�� UHYL]LMD� LQ� GDYþQR�
svetovanje.  

304 304 

• Podjetniško in poslovno svetovanje, kotizacije za poslovna 
VUHþDQMD� 

305 305 

• Propaganda in raziskave trgov: oglašanje v medijih, sejemske 
razstave, predstavitev proizvodov v tujini, raziskave trga...   

300 300 

• $UKLWHNWXUQH��LQåHQLUVNH�LQ�GUXJH�SRGREQH�WHKQLþQH�VWRULWYH� 316 316 
• Storitve v zvezi s kmetijstvom, rudarstvom in predelovalno 

industrijo, vkOMXþQR�V�VWRULWYDPL�SUHGHODYH�RGSDGNRY� 
306 306 

• 6NODGLãþHQMH�� EUH]� VNODGLãþHQMD� QD� åHOH]QLãNLK� SRVWDMDK�� QD�
OHWDOLãþLK�LQ�SULVWDQLãþLK�JOHM�7UDQVSRUW� 

319 319 

• Kontrola kvalitete in kvaQWLWHWH� SUL� SUHY]HPX� EODJD�� WHKQLþQR�
testiranje blaga, analize in izdajanje certifikatov. 

280 280 

• 3ODþLOR�QDMHPQLQ�]D�SRVORYQH�SURVWRUH� 320 320 
• Druge storitve: npr. storitve varovanja in poizvedovalne dejavnosti, 

SUHYDMDQMH� LQ� LQWHUSUHWDFLMD�� IRWRJUDIVNH� VWRULWYH�� VWRULWYH� þLãþHQMD��
komunalne storitve. 

307 307 

• Zmanjšanje terjatev iz naslova storitev  308 
 
OSEBNE, KULTURNE IN REKREATIVNE STORITVE  
 
• Avdiovizualne storitve: provizije, povezane s filmsko in video 

GHMDYQRVWMR�� UDGLMVNR� LQ� WHOHYL]LMVNR� GHMDYQRVWMR� WHU� OLFHQþQLQH� ]D�
distribucijske pravice in honorarji. 

409 409 

• .XOWXUQH� VWRULWYH�� VWRULWYH� PX]HMHY�� NQMLåQic, orkestrov, druge 
NXOWXUQH�GHMDYQRVWL�LQ�NRWL]DFLMH��þODQDULQH�NXOWXUQLP�RUJDQL]DFLMDP�� 

765 765 

• âSRUW�WHU�UHNUHDFLMD��NRWL]DFLMH��þODQDULQH��ãWDUWQLQH� 760 760 
• 3ODþLOD� KRQRUDUMHY� ]GUDYQLNRY�� OHNWRUMHY�� XþLWHOMHY� ]D� RSUDYOMHQH�

storitve. 
810 780 

 
VLADNE STORITVE 
 
• 3ULKRGNL�GRPDþLK�DPEDVDG�LQ�NRQ]XODWRY� 721 - 
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7(.2ý,�5$ý81�- DOHODKI 
 
DOHODKI OD DELA 
 

• 3ODþH� LQ� YVD� Qadomestila zaposlenim sezonskim delavcem za 
RSUDYOMHQD� GHOD�� NUDMãD� RG� �� PHVHFHY�� � SODþH� R]LURPD� GUXJL�
prejemki dnevnih migrantov na delo v tujino oziroma iz tujine ter 
SODþH� LQ� YVD� QDGRPHVWLOD� ]DSRVOHQLP� UH]LGHQWRP� Y� WXMLK�
diplomatskih predstavništvih in mednarodnih organizacijah oziroma 
osebni dohodki nerezidentov zaposlenih v naših diplomatskih 
predstavništvih v tujini. 

600 600 

 
 
DOHODKI OD KAPITALA 
 

'RKRGNL�RG�QDORåE�Y�ODVWQLãNH�YUHGQRVWQH�SDSLUMH�R]LURPD�GHOHåH�Y�NDSLWDOX�GUXåE 
 

• 'LYLGHQGH� LQ�GUXJL� L]SODþDQL�GRELþNL�RG�XGHOHåEH�NDSLWDOD�R]LURPD�
WUDQVIHU�GRELþND� 

578 160 

• Izvajanja investicijskih del -�GRELþHN�� 420 - 
 

1DNXSL� LQ�SURGDMH� ODVWQLãNLK�YUHGQRVWQLK�SDSLUMHY�R]LURPD�GHOHåHY�Y�NDSLWDOX�GUXåE��JOHM�)LQDQþQL�
UDþXQ-1DORåEH�Y�ODVWQLãNH�YUHGQRVWQH�SDSLUMH�R]LURPD�GHOHåH�Y�NDSLWDOX�GUXåE� 
 

 
2EUHVWL��GRKRGNL�RG�QDORåE�Y�GROåQLãNH�YUHGQRVWQH�SDSLUMH 
 

• ,]SODþLOR�REUHVWL�RG�QDORåE�Y�REYH]QLFH�LQ�]DGROåQice. 430 430 
• ,]SODþLOR�REUHVWL RG�QDORåE�Y�LQVWUXPHQWH�GHQDUQHJD�WUJD�� 431 431 
 

1DNXSL� LQ� SURGDMH� GROåQLãNLK� YUHGQRVWQLK� SDSLUMHY�� JOHM� )LQDQþQL� UDþXQ-1DORåEH� Y� GROåQLãNH�
vrednostne papirje. 
 

 
�'RKRGNL�RG�QDORåE�Y�GUXJe oblike kapitala 
 

• 'RKRGHN� RG� QDORåE� Y� QHSUHPLþQLQH� �QDMHPQLQH�� GRKRGNL� RG�
gozdov) 

444 444 

• 2EUHVWL� ]D� GROJRURþQH� NUHGLWH� LQ� SRVRMLOD�� YNOMXþQR� ]� REUHVWPL� L]�
ILQDQþQHJD�]DNXSD� 

510 110 

• 2EUHVWL�]D�NUDWNRURþQH�NUHGLWH� 511 111 
• Obresti za vpogledne in vezane vloge. 512 512 
• Drugi stroški iz naslova danih kreditov tujini oziroma za kredite 

najete v tujini. 
528 128 

• 3ODþLOD�]DPXGQLK�REUHVWL� 529 129 
 

ýUSDQMD� R]LURPD� RGSODþLOD� NUHGLWRY� GDQLK� WXMLQL� R]LURPD� NUHGLWRY� QDMHWLK� Y� WXMLQL� � �JODYQLFH��� JOHM�
.DSLWDOVNL�UDþXQ-2VWDOH�QDORåEH� 
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7(.2ý,�5$ý81�-�7(.2ý,�TRANSFERI 
 
• 3RPRþL� LQ� GDULOD� GRPDþHPX� XUDGQHPX� VHNWRUMX� R]LURPD�

GRPDþHJD�XUDGQHJD�VHNWRUMD��� 
802 801 

• Rente, pokojnine, invalidnine in drugi socialni prejemki. 800 800 
• =DSXãþLQH�� SUHåLYQLQH� LQ� GUXJD� GDULOD� WHU� SRPRþL� RVWDOLP�

sektorjem oziroma ostalih sektorjev. 
767 767 

• 6RGQL�GHSR]LWL��YDUãþLQH��ND]QL��WDNVH��L]GDQL�YL]XPL� 892 892 
• Ostali uradni transferi (prejeti davki, nagrade, redni transferi 

GUåDYQLK�LQVWLWXFLM�PHGQDURGQLP�RUJDQL]DFLMDP�LQ�REUDWQR��SODþLOR�
WXMH�WHKQLþQH�SRPRþL�LQ�GUXJL�WUDQVIHUL��� 

803 803 

• Ostali zasebni transferi (davki, nagrade in drugo). 769 769 
• 1DND]LOD�]GRPFHY��YVD�QDND]LOD�]GRPFHY�Y�NRULVW�GUXJLK�IL]LþQLK�

RVHE�Y�GUåDYL��ýH�QHUH]LGHQW�QDND]XMH�VUHGVWYD�QD�VYRM�UDþXQ�SUL�
EDQNL��MH�WR�SRYHþDQMH�EDQþQH�YORJH�QHUH]LGHQWD��þH�SD�QDND]XMH�
sredstYD�Y�WXMLQR�MH�WR�]PDQMãDQMH�EDQþQH�YORJH�QHUH]LGHQWD��JOHM�
)LQDQþQL�UDþXQ-Tuja gotovina in vloge. 

766 766 

 
.DGDU� MH� Y� 6ORYHQLML� SUHMHPQLN� DOL� GDMDOHF� WUDQVIHUD� XUDGQL� VHNWRU� R]LURPD� VORYHQVND� GUåDYQD�
institucija govorimo o transferu uradnega sektorja.  
 
 
.$3,7$/6.,�,1�),1$1ý1,�5$ý81 
 
.$3,7$/6.,�5$ý81�- KAPITALSKI TRANSFERI 
 
URADNI TRANSFERI 
 
• Kapitalski transferi uradnega sektorja: kapitalski transferi uradnega 

sektorja nerezidentom in transferi v obratni smeri oziroma denarni 
WUDQVIHUL�� NL� SRYHþXMHMR� ILNVQL� NDSLWDO� Y� GUåDYL�� QSU�� GHQDUQH�
subvencije za investicijske projekte in medvladne odškodnine 
SODþDQH�QD�UDYQL�YODG� 

900 900 

 
TRANSFERI OSTALIH SEKTORJEV 
 
• Transferi migrantov in drugi neuradni kapitalski transferi: prenosi 

sredstev povezani z migracijo posameznika iz enega gospodarstva 
v drugo. 

768 768 

 • 3UHQRVL�PHG�UDþXQL�UH]LGHQWRY�LQ�QHUH]LGHQWRY�]DUDGL�VSUHPHPEH�
statusa. 

640 640 

 
.$3,7$/6.,�5$ý81-352'$-$�2=,520$�1$.83�1(352,=9('(1,+��1(),1$1ý1,+�,0(7,-� 
  
• Prodaja oziroma nakup patentov, licenc in drugih nematerialnih 

imetij. 
770 770 

• 3URGDMD�QHSUHPLþQLQ� WXMLP�GLSORPDWVNLP�SUHGVWDvništvom oziroma 
QDNXS� QHSUHPLþQLQ� RG� WXMLK� GLSORPDWVNLK� SUHGVWDYQLãWHY�� prodaja 
QHSUHPLþQLQ� GUXJLP� QHUH]LGHQWRP� R]LURPD� QDNXS� WXMLK�
QHSUHPLþQLQ�RG�GUXJLK�QHUH]LGHQWRY��JOHM�SRVWDYNR�)LQDQþQL�UDþXQ-
1HSRVUHGQH�QDORåEH� 

771 771 
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),1$1ý1,�5$ý81� -�1$/2ä%(�9�/$671,â.(�95('12671(�3$3,5-(�2=,520$�'(/(ä(�9�
.$3,7$/8�'58ä% 
 
• 3RUWIROLR�QDORåEH�UH]LGHQWRY�Y�WXMH�ODVWQLãNH�YUHGQRVWQH�SDSLUMH 519 519 
• 3RUWIROLR� QDORåEH� QHUH]LGHQWRY� Y� GRPDþH� ODVWQLãNH� YUHGQRVWQH�

papirje 
520 520 

• 9ODJDQMH� WXMHJD�NDSLWDOD�Y�GRPDþD�SRGMHWMD� LQ�EDQNH�� �QDORåEH�Y�
GHOQLFH� GRPDþLK� SRGMHWLM� LQ� EDQN� WHU� GUXJH� REOLNH� SRYHþDQMD�
GHOHåHY� QHUH]LGHQWRY� Y� NDSLWDOX� GUXåE� R]LURPD� YUDþLOR� XGHOHåEH�
WXMHJD�NDSLWDOD��]PDQMãDQMH�GHOHåHY�QHUH]LGHQWRY�Y�NDSLWDOX�GUXåE�
�GLUHNWQH�QDORåEH�� 

557 157 

• 3UHMHWD� SODþLOD� ]D� SURGDQL� GHOHå� NDSLWDOD� Y� GUXJHP� GRPDþHP�
SRGMHWMX� R]LURPD� SODþLOR� QHUH]LGHQWX� ]D� SURGDQL� GHOHå� Y� GUXJHP�
GRPDþHP�SRGMHWMX 

666 666 

• =PDQMãDQMH� GHOHåHY� Y� NDSLWDOX� GUXåE� Y� WXMLQL� R]LURPD� XGHOHåED�
GRPDþHJD� NDSLWDOD� Y� WXMLK� EDQNDK� LQ� SRGMHWMLK�� YVH� QDORåEH� Y�
GHOQLFH�WXMLK�SRGMHWLM�LQ�EDQN�WHU�GUXJH�REOLNH�SRYHþDQMD�GHOHåHY�Y�
NDSLWDOX�GUXåE�Y�WXMLQL�� 

579 179 

• 3URGDMD� R]LURPD� QDNXS� QHSUHPLþQLQ� Y� 6ORYHQLML�� razen prodaje 
R]LURPD�QDNXSD�QHSUHPLþQLQ� WXMLP�GLSORPDWVNLP�SUHGVWDYQLãWYRP�
JOHM�3URGDMD��QDNXS�QHSURL]YHGHQLK��QHILQDQþQLK�LPHWLM� 

558 158 

• 3URGDMD�R]LURPD�QDNXS�QHSUHPLþQLQ�Y�WXMLQL 559 159 
• 9SODþLOR�WXMHJD�NDSLWDOD��NL�QH�SRYHþXMH�RVQRYQHJD�NDSLWDOD� 560 - 
• 9SODþDQL�SUHVHåHN�NDSLWDOD 641 641 
 
'LYLGHQGH�LQ�GUXJL�L]SODþDQL�GRELþNL�RG�XGHOHåEH�NDSLWDOD��JOHM�7HNRþL�UDþXQ-Dohodki od kapitala. 
  
),1$1ý1,�5$ý81�-�1$/2ä%(�9�'2/ä1,â.(�95('12671(�3$3,5-( 
 
• 3URGDMD�LQ�QDNXS�GROåQLãNLK�YUHGQRVWQLK�SDSLUMHY�WXMLK�L]GDMDWHOMHY�

�JODYQLFD���REYH]QLFH��]DGROåQLFH���� 
540 540 

• Prodaja in nakup GROåQLãNLK� YUHGQRVWQLK� SDSLUMHY� GRPDþLK�
L]GDMDWHOMHY��JODYQLFD���REYH]QLFH��]DGROåQLFH�� 

541 541 

• 3URGDMD�LQ�QDNXS�GROåQLãNLK�YUHGQRVWQLK�SDSLUMHY�WXMLK�L]GDMDWHOMHY�
(glavnica): instrumenti denarnega trga (npr. blagajniški zapisi, 
potrdila o depozitu).  

542 542 

• 3URGDMD� LQ� QDNXS� GROåQLãNLK� YUHGQRVWQLK� SDSLUMHY� GRPDþLK�
izdajateljev (glavnica): instrumenti denarnega trga (npr. 
blagajniški zapisi, potrdila o depozitu).  

543 543 

 
Obresti od naloåE�Y�GROåQLãNH�YUHGQRVWQH�SDSLUMH��JOHM�7HNRþL�UDþXQ-Dohodki od kapitala. 
 
),1$1ý1,�5$ý81�-�267$/(�1$/2ä%(�-�.5(',7,�,1�),1$1ý1,�=$.83��*/$91,&$� 
 
• ýUSDQMD�R]LURPD�RGSODþLOD�GROJRURþQLK�NUHGLWRY�LQ�SRVRMLO�QDMHWLK�Y�

tujini (nad eno leto). 
521 121 

• ýUSDQMD� R]LURPD� RGSODþLOD� NUDWNRURþQLK� SRVRMLO� QDMHWLK� Y� WXMLQL��
NUDWNRURþQD� ILQDQþQD� SRVRMLOD� QDMHWD� Y� WXMLQL�� 3ODþLOD� EODJD� LQ�
VWRULWHY� ]� RGORåHQLP� URNRP�� NUDMãLP� RG� HQHJD� OHWD�� VH� ãLIULUD� ]�
usWUH]QR�ãLIUR�SODþLOD�EODJD�R]LURPD�VWRULWHY� 

522 123 
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• 2GSODþLOD� R]LURPD� þUSDQMD� GROJRURþQLK� NUHGLWRY� LQ� SRVRMLO� � GDQLK�
tujini (nad eno leto). 

517 166 

• 2GSODþLOD� R]LURPD� þUSDQMD� NUDWNRURþnih posojil danih tujini: 
NUDWNRURþQD�ILQDQþQD�SRVRMLOD�GDQD�WXMLQL��Nakup in prodaja blaga 
LQ� VWRULWHY� ]� RGORåHQLP� URNRP� SODþLOD� NUDMãLP� RG� HQHJD� OHWD� VH�
ãLIULUD�]�XVWUH]QR�ãLIUR�SODþLOD�EODJD�R]LURPD�VWRULWHY� 

523 167 

 
 
3ODþLOD�REUHVWL�QD�NUHGLWH�QDMHWH�Y�WXMLQL�R]LURPD�NUHGLWH�GDQH�WXMLQL��JOHM�7HNRþL�UDþXQ-Dohodki od 
kapitala. 
 
),1$1ý1,�5$ý81�- TUJA GOTOVINA IN VLOGE 
 
• 3RODJDQMH� WXMH� JRWRYLQH� LQ� þHNRY� QD� WHNRþH� UDþXQH� LQ� YORJH�

nerezidentov v tuji valuti oziroma dvignjena tuja gotovina in izdani 
þHNL�V�WHNRþLK��UDþXQRY�LQ��YORJ�QHUH]LGHQWRY�Y�WXML��UDþXQ�������� 

898 898 

• 3RYHþDQMH�R]LURPD�]PDQMãDQMH�YORJ� WXMLK�EDQN� LQ�GUXJLK� ILQDQþQLK�
RUJDQL]DFLM��UDþXQ���������������� 

501/10
1 

101/50
1 

• 3RYHþDQMH�R]LURPD�]PDQMãDQMH�YORJ�QHUH]LGHQWRY��UD]HQ�WXMLK�EDQk 
LQ�GUXJLK�WXMLK�ILQDQþQLK�RUJDQL]DFLM����UDþXQD����������� 

502/10
2 

102/50
2 

• 3RYHþDQMH� R]LURPD� ]PDQMãDQMH� YH]DQLK� YORJ� QHUH]LGHQWRY� �WXMLK�
bank in drugih nerezidentov)* 

504/10
4 

104/50
4 

• =PDQMãDQMH�R]LURPD�SRYHþDQMH�YH]DQLK�YORJ�SUL�WXMLK�EDQNDK� 505 105 
• ,]SODþLOR� Y� GRPDþL� YDOXWL�� Y� EUHPH� UDþXQRY� ����� ���� R]LURPD��

YSODþLOR�Y�GRPDþL�YDOXWL�Y�GREUR�UDþXQRY��������� 
890 890 

• L]SODþLOR�Y�GRPDþL�YDOXWL�Y�EUHPH�UDþXQRY�LQ�YORJ�QHUH]LGHQWRY�Y�WXML�
YDOXWL� R]LURPD� YSODþLOR� Y� GRPDþL� YDOXWL� Y� GREUR� UDþXnov in vlog 
nerezidentov v tuji valuti. 

891 891 

 
2EUHVWL�QD�YORJH�Y� WXMLQL�R]LURPD�REUHVWL�QD�SUHMHWH�YORJH� L]� WXMLQH��JOHM�7HNRþL� UDþXQ-Dohodki od 
kapitala.     
 
�ãLIUH�RVQRY���������������������������VH�ODKNR�SRMDYLMR�Y�EUHPH�LQ�Y�GREUR�UDþXQRY� 
 
 
FINA1ý1,�5$ý81�- OSTALA IMETJA IN OBVEZNOSTI 
 
• =PDQMãDQMH� R]LURPD� SRYHþDQMH� GRPDþHJD� NDSLWDOD� Y� PHGQDURGQLK�

ILQDQþQLK�RUJDQL]DFLMDK� 
580 180 

• 9QRYþHQD� ORUR�JDUDQFLMD�]D�SRVOH�PHG� UH]LGHQWL��SRSODþLOR�YQRYþHQH�
loro garancije za posle med rezidenti. 

525 125 

• 3UHMHWR� SODþLOR� WHUMDWHY� SR� YQRYþHQL� JDUDQFLML� R]LURPD� YQRYþHQD�
JDUDQFLMD�SUL�GRPDþL�EDQNL�]D�NUHGLWH�QHUH]LGHQWRY��QDMHWH�Y�WXMLQL�� 

527 127 

   
• Pokrivanje izgube v podjetju oziroma pokrivanje izgube lastnega 

podjetja v tujini. 
622 622 

• 3ODþLOR� L]� VWHþDMQH� PDVH� DOL� SR� VRGQL� L]YUãEL�� YNOMXþQR� ]� YQRYþLWYLMR�
akceptnih nalogov. 

670 670 
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• 3UHMHWD� NULWMD� ]D� GYLJQMHQR� WXMR� JRWRYLQR� V� KUDQLOQLK� NQMLåLF�
QHUH]LGHQWRY� SUL� GRPDþLK� EDQNDK� R]LURPD� GYLJQMHQD� WXMD� JRWRYLQD� V�
KUDQLOQLK�NQMLåLF�WXMLK�EDQN�� 

508 108 

• 3UHMHWD� NULWMD� ]D� þHNH�R]LURPD�þHNL�� SRVODQL�QD�YQRYþHQMH�Y� WXMLQR� LQ�
XSRUDED�NULWMD�]D�ORUR�þHNH�� 

515 115 

• 3UHMHWR� SODþLOR�� NL� ER� XVPHUMHQR� QD� EDQNR� Y� GUXJL� GUåDYL� R]LURPD�
VWRUQR�SULOLYD�]D�XSUDYLþHQFD�L]�GUXJH�GUåDYH� 

690 690 

• Prejeto plaþLOR� ]D� RGNXSOMHQH� WHUMDWYH� ]D� SRVOH� PHG� QHUH]LGHQWL�
oziroma odkup terjatev za posle med nerezidenti (komercialni posli) 

680 
 

680 

• 3UHMHWR� SODþLOR� ]D� RGNXSOMHQH� WHUMDWYH� ]D� SRVOH� PHG� QHUH]LGHQWL�
oziroma odkup terjatev za posle med nerezidenti (nekomercialni posli) 

681 681 

• 2GNXS�WHUMDWHY�]D�SRVOH�PHG�UH]LGHQWL�R]LURPD�SODþLOR�]D�RGNXSOMHQH�
terjatve za posle med rezidenti (komercialni posli) 

682 682 

• 2GNXS�WHUMDWHY�]D�SRVOH�PHG�UH]LGHQWL�R]LURPD�SODþLOR�]D�RGNXSOMHQH�
terjatve za posle med rezidenti (nekomercialni posli) 

683 683 

• Zmanjšanje terjatev iz naslova kapitalskih poslov  684 
 
 
II. TRANSAKCIJE MED REZIDENTI IN NEVTRALNE TRANSAKCIJE  
 

• 2GNXS� R]LURPD� SURGDMD� WXMH� JRWRYLQH� LQ� þHNRY� RG� UH]LGHQWRY� - 
IL]LþQLK�RVHE� 

796 700 

• 3RORJ�R]LURPD�GYLJ� WXMH�JRWRYLQH� LQ�SRWRYDOQLK�þHNRY�QD�UDþXQH� LQ�
hranilne vloge prebivalstva v tuji valuti 

797 897 

• 3URGDMD� WXMHJD� EODJD� WXMFHP� Y� GUåDYL�� SODþLOR� Y� WXMLQR� ]D� SUodano 
tuje blago (konsignacija in prostocarinska prodajalna). 

- 711 

• 3RORJL�R]LURPD�GYLJL� WXMH�JRWRYLQH� LQ�þHNRY�QD�UDþXQH�UH]LGHQWRY� - 
JRVSRGDUVNLK�GUXåE�LQ�GUXJLK�SUDYQLK�RVHE�Y�WXML�YDOXWL 

712 712 

• 3UHQRV� ]� UDþXQRY� Y� WXMLQL� QD� UDþXQH� Y� GUåDYL�� SUHQRVL� VUHGVWHY� ]�
UDþXQRY�QHEDQN�Y�WXMLQL�Y�GUåDYR�R]LURPD�GRWDFLMH�GHYL]QLK�UDþXQRY�
Y�WXMLQL��SUHQRVL�]�UDþXQRY�EDQN�QD�GHYL]QH�UDþXQH�QHEDQN�Y�WXMLQL� 

530 130 

• 3ODþLOR� ]D� L]UDYQDYR�VWDQMD�QD�NRQWRNRUHQWQHP� UDþXQX��SRUDYQDYD�
VDOGD� QD� UDþXQX� GROJRURþQH� SURL]YRGQH� NRRSHUDFLMH�� NUHGLWQH�
kartice... 

532 132 

• Prodaja in nakup tuje gotovine v tujini: prenos tuje gotovine na 
UDþXQ�Y�WXMLQL��Y�EUHPH�UDþXQD�������Y�GREUR�UDþXQD��������GRWDFLMD�
UDþXQD������V�WXMR�JRWRYLQR��NXSOMHQR�Y�WXMLQL��Y�EUHPH�UDþXQD�������
Y�GREUR�UDþXQD�������� 

552 152 

• 3UHQRV� GHYL]� SUHNR� UDþXQD� Y� WXMLQL� PHG� %DQNR� 6ORYHQLMH� LQ�
pooEODãþHQLPL� EDQNDPL�� SULSRPED�� SUL� GRWDFLML� UDþXQD� ����� %6�
EDQND�XSRUDEOMD�ãLIUR������D�%6������SUL�GRWDFLML�UDþXQD������EDQNH�
pa banka uporabi šifro 555, a BS 155. 

555 155 

• 3UHQRV�]�UDþXQD������QD�GUXJL�UDþXQ������Y�RNYLUu ene  banke: pri 
uporabi šifre 561 mora obvezno obstajati tudi odliv s šifro 161 in 
istimi podatki oziroma pri uporabi šifre 161 mora obvezno obstajati 
tudi priliv s šifro 561 in istimi podatki. 

561 161 

• 3UHQRV� ]� UDþXQD� ����� HQH� � EDQNH� QD� UDþXQ� ����� GUXJH� � EDQNH��
banka, ki prejema sredstva uporabi šifro 562, banka, katera 
SUHQDãD�VUHGVWYD��SD�ãLIUR������SULSRPED��þH�MH�HQD�L]PHG�EDQN�%6��
XSRUDED�WH�ãLIUH�QL�GRYROMHQD��WHPYHþ�����- 555.       

562 162 
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• 3UHQRV� Y� GUåDYL� QD� RVQRYL� SUHQRVD� WXMH� JRWRYLQH�� SUHQRV� WXMH�
gotovine med bankami preko zbirnih centrov (uporaba šifre je 
GRYROMHQD� OH� QD� UDþXQX� ������� SULSRPED�� EDQND�� NL� SUHQDãD�
sredstva, uporabi šifro 163, banka, ki sredstva prejema, pa 563.  

563 163 

• 2GNXS� WXMH� JRWRYLQH� LQ� þHNRY� RG� SRJRGEHQLK� PHQMDOQLF� R]LURPD�
odkup tuje gotovine od ostalih pravnih oseb ter prodaja tuje 
gotovine pravnim osebam. 

572 572 

• 3UHQRVL�PHG�LVWRYUVWQLPL�UDþXQL� 565/165 165/565 
• Blagajniški zapisi Banke Slovenije v devizah: priliv na osnovi 

zapadlega blagajniškega zapisa (glavnica in/ali obresti) oziroma 
vpis blagajniških zapisov Banke Slovenije.  

570 170 

• Kupoprodaja deviz: prodaja ene valute in nakup druge. 577 177 
• 5DþXQVNR�QHVNODGMH��RGSUWH�SRVWDYNH��WHU�QDSDþQH�NQMLåEH� 599 199 
• 9UDþLOR�XNUDGHQH�JRWRYLQH�R]LURPD�URSL�LQ�WDWYLQH�JRWRYLQH� 198 198 
• 3UHQRV�VUHGVWHY�L]�SULOLYQH�EDQNH�QD�L]SODþLOQR�EDQNR 569  
 

* šifri osnov  565/16��VH�ODKNR�SRMDYLWD�Y�EUHPH�LQ�Y�GREUR�UDþXQRY� 
 
 
 
â,)5(�,167580(1729�3/$ý,/ 
 
Šifra Naziv 
1 QDND]LOD��NUHGLWQD�SLVPD�LQ�þHNL 
2 VWRUQR�QDND]LO��NUHGLWQLK�SLVHP�LQ�þHNRY 
3 pokritje akreditiva 
4 storno pokritja akreditiva 
5 þUSDQMH�DNUHGLWLYD 
6 VWRUQR�þrpanja akreditiva 
7 tuja gotovina 
8 storno tuje gotovine 
 
 
 
â,)5(�5(=,'(1729�,1�1(5(=,'(1729����0$7,ý1(�â7(9,/.(� 
 
0DWLþQD�ãWHYLOND Opis 
5980003 rezident –�IL]LþQD�RVHED 
5000009 rezident – kmet 
6000053 rezident – oseba zaposlena v svobodnem poklicu 
000xyyy nerezident - x se nadomesti s  1=tuja pravna oseba, 2=tuja banka, 3=tuja 

IL]LþQD�RVED� 
\\\�VH�QDGRPHVWLMR�V�ãLIUR�GRPLFLOQH�GUåDYH�QHUH]LGHQWD 

 

 
=D� SUDYQH� RVHEH� LQ� VDPRVWRMQH� SRGMHWQLNH� MH� SRWUHEQR� XSRUDEOMDWL� PDWLþQH� ãWHYLONH� L]� UHJLVWUD�
poslovniK�VXEMHNWRY��NL�JD�YRGL�6WDWLVWLþQL�XUDG�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH� 
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ŠIFRANT VALUT 
 

1XPHULþQD�ãLIUD Alfa šifra Naziv valute 
004 AFA Afgan 
008 ALL Lek 
012 DZD $OåLUVNL�GLQDU 
031 AZM $]HUEDMGåDQVNL�PDQDW 
032 ARS Argentinski  peso 
036 AUD Avstralski dolar 
044 BSD Bahamski dolar 
048 BHD Bahranski dinar 
050 BDT Taka 
051 AMD Armenski dram 
052 BBD Barbadoški dolar 
060 BMD Bermudski dolar 
064 BTN Ngultrum 
068 BOB Boliviano 
072 BWP Pula 
084 BZD Beliški dolar 
090 SBD Solomonski dolar 
096 BND Brunejski dolar 
100 BGL Lev 
104 MMK Kjat 
108 BIF Burundski frank 
116 KHR Riel 
124 CAD Kanadski dolar 
132 CVE Kapverdski eskudo 
136 KYD Kajmanski dolar 
144 LKR Šrilanška rupija 
152 CLP ýLOVNL�SHVR 
156 CNY Juan 
170 COP Kolumbijski peso 
174 KMF Komorski frank 
188 CRC Kostariški kolon 
191 HRK Kuna 
192 CUP Kubanski peso 
196 CYP Ciprski funt 
203 CZK ýHãND�NURQD 
208 DKK Danska krona 
214 DOP Dominikanski peso 
222 SVC Kolon 
230 ETB Etiopski bir 
232 ERN Nakfa 
233 EEK Estonska krona 
238 FKP Falklandski funt 
242 FJD )LGåLMVNL�GRODU 
262 DJF 'åLEXWVNL�IUDQN 
270 GMD Dalasi 
288 GHC Cedi 
292 GIP Gibraltarski funt 
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320 GTQ Kecal 
324 GNF Gvinejski frank 
328 GYD Gvajanski dolar 
332 HTG Gurd 
340 HNL Lempira 
344 HKD Hongkonški dolar 
348 HUF Forint 
352 ISK Islandska krona 
356 INR Indijska rupija 
360 IDR Indonezijska rupija 
364 IRR Iranski rial            
368 IQD Iraški dinar      
376 ILS Šekel 
388 JMD Jamajski dolar 
392 JPY Japonski jen 
398 KZT Tenge 
400 JOD Jordanski dinar 
404 KES Kenijski šiling 
408 KPW Severnokorejski von 
410 KRW -XåQRNRUHMVNL�YRQ 
414 KWD Kuvajtski dinar 
417 KGS Som 
418 LAK Kip 
422 LBP Libanonski funt 
426 LSL Loti 
428 LVL Latvijski lats 
430 LRD Liberijski dolar 
434 LYD Libijski dinar 
440 LTL Litvanski litas 
446 MOP Pataka 
450 MGF Malgaški frank 
454 MWK 0DODYLMVND�NYDþD 
458 MYR Malezijski ringit  
462 MVR Rufija 
470 MTL Malteška lira 
478 MRO Uguija 
480 MUR Mavricijska rupija 
484 MXN Mehiški peso  
496 MNT Tugrik 
498 MDL Moldavijski leu 
504 MAD Maroški dirham 
508 MZM Metikal 
512 OMR Omanski rial 
524 NPR Nepalska rupija 
532 ANG Nizozemsko-antilski gulden 
533 AWG Arubski florin 
548 VUV Vatu 
554 NZD Novozelandski dolar 
558 NIO Zlata kordova 
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566 NGN Naira 
578 NOK Norveška krona 
586 PKR Pakistanska rupija 
590 PAB Balboa 
598 PGK Kina 
600 PYG Gvarani 
604 PEN Novi sol 
608 PHP Filipinski peso 
634 QAR Katarski rial 
642 ROL Romunski leu 
643 RUB Ruski rubelj 
646 RWF Ruandski frank 
654 SHP Funt Svete Helene 
678 STD Dobra 
682 SAR Saudski rial 
690 SCR Sejšelska rupija 
694 SLL Leone 
702 SGD Singapurski dolar 
703 SKK Slovaška krona 
704 VND Dong 
706 SOS Somalski šiling 
710 ZAR -XåQRDIULãNL�UDQG 
716 ZWD Zimbabvejski dolar 
736 SDD Sudanski dinar 
740 SRG Surinamski gulden 
748 SZL Lilangeni 
752 SEK Švedska krona 
756 CHF Švicarski frank 
760 SYP Sirski funt 
764 THB Bat 
776 TOP Paanga 
780 TTD Dolar Trinidada in Tobaga 
784 AED 'LUKDP�=GUXåHQLK�DUDEVNLK�HPLUDWRY 
788 TND Tunizijski dinar 
792 TRL Turška lira 
795 TMM Manat 
800 UGX Ugandski šiling 
807 MKD Denar 
818 EGP Egiptovski funt 
826 GBP Angleški funt 

834 TZS Tanzanski šiling 
840 USD Ameriški dolar 
858 UYU Urugvajski peso 
860 UZS Uzbekistanski sum 
862 VEB Bolivar      
882 WST Tala 
886 YER Jemenski rial  
891 YUM Novi jugoslovanski dinar  
894 ZMK =DPELMVND�NYDþD 
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901 TWD Novi tajvanski dolar 
950 XAF CFA frank BEAC 
951 XCD Vzhodnokaribski dolar 
952 XOF CFA frank BCEAO 
953 XPF CFP frank 
972 TJS Somoni 
973 AOA Kvanza  
974 BYR Beloruski rubelj   
976 CDF Kongoški frank 
977 BAM Konvertibilna marka 
978 EUR Evro 
980 UAH Hryvnia 
981 GEL Lari 
985 PLN Zlot 
986 BRL Brazilski real 

 
 
â,)5$17�'5ä$9 
 
Naziv Šifra 
AFGANISTAN 004 
$/ä,5,-$ 012 
ALBANIJA 008 
AMERIŠKA SAMOA 016 
ANDORA 020 
ANGOLA 024 
ANGVILA 660 
ANTARKTIKA 010 
ANTIGVA IN BARBUDA 028 
ARGENTINA 032 
ARMENIJA 051 
ARUBA 533 
AVSTRALIJA  036 
AVSTRIJA 040 
$=(5%$-'ä$1 031 
BAHAMI  044 
BAHRAJN 048 
BANGLADEŠ 050 
BARBADOS 052 
BELGIJA 056 
BELIZE 084 
BELORUSIJA 112 
BENIN 204 
BERMUDI 060 
%2ä,ý1,�272. 162 
BOCVANA 072 
BOLGARIJA 100 
BOLIVIJA 068 
BOSNA IN HERCEGOVINA 070 
BOUVETOV OTOK 074 
BRAZILIJA 076 
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BRITANSKO OZEMLJE INDIJSKEGA OCEANA 086 
%581(-��'5ä$9$ 096 
BURKINA FASO 854 
BURUNDI 108 
BUTAN 064 
CENTRALNOAFRIŠKA REPUBLIKA 140 
CIPER 196 
COOKOVI OTOKI 184 
ý$' 148 
ý(â.$�5(38%/,.$ 203 
ý,/( 152 
'ä,%87, 262 
DANSKA  208 
DEVIŠKI OTOKI (BRITANSKI) 092 
DEVIŠKI OTOKI (ZDA) 850 
DOMINIKA 212 
DOMINIKANSKA REPUBLIKA 214 
EGIPT 818 
EKVADOR 218 
EKVATORIALNA GVINEJA 226 
ERITREJA 232 
ESTONIJA 233 
ETIOPIJA 231 
FALKLANDSKI OTOKI (MALVINI) 238 
FERSKI OTOKI 234 
),'ä, 242 
FILIPINI 608 
FINSKA 246 
FRANCIJA 250 
FRANCOSKA GVAJANA 254 
FRANCOSKA POLINEZIJA 258 
)5$1&26.2�-8ä12�2=(0/-( 260 
GABON 266 
GAMBIJA 270 
GANA 288 
GIBRALTAR 292 
*5ý,-$ 300 
GRENADA 308 
GRENLANDIJA 304 
GRUZIJA 268 
GUADELOUPE 312 
GUAM 316 
GVAJANA 328 
GVATEMALA 320 
GVINEJA 324 
GVINEJA BISSAU 624 
HAITI 332 
HEARDOV OTOK IN MCDONALDOVI OTOKI 334 
HONDURAS 340 
HONGKONG 344 
HRVAŠKA 191 
INDIJA 356 
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INDONEZIJA 360 
IRAK 368 
IRAN (ISLAMSKA REPUBLIKA) 364 
IRSKA 372 
ISLANDIJA 352 
ITALIJA 380 
IZRAEL 376 
JAMAJKA 388 
JAPONSKA 392 
JEMEN 887 
JORDANIJA 400 
-8ä1$�$)5,.$ 710 
-8ä1$�*(25*,-$�,1�272.,�-8ä1,�6$1':,&+ 239 
JUGOSLAVIJA 891 
KAJMANSKI OTOKI 136 
.$0%2'ä$ 116 
KAMERUN 120 
KANADA 124 
KATAR 634 
KAZAHSTAN 398 
KENIJA 404 
KIRGIZISTAN 417 
KIRIBATI 296 
KITAJSKA 156 
KOKOSOVI (KEELING) OTOKI 166 
KOLUMBIJA 170 
KOMORI 174 
KONGO 178 
.25(-$��'(02.5$7,ý1$�/-8'6.$�5(38%/,.$� 408 
KOREJA, REPUBLIKA 410 
KOSTARIKA 188 
KUBA 192 
KUVAJT 414 
/$2â.$�/-8'6.$�'(02.5$7,ý1$�5(38%/,.$ 418 
LATVIJA 428 
LESOTO 426 
LIBANON 422 
LIBERIJA 430 
/,%,-6.$�$5$%6.$�'ä$0$HIRIJA 434 
LICHTENSTEIN 438 
LITVA 440 
LUKSEMBURG 442 
MACAU 446 
0$'ä$56.$ 348 
MADAGASKAR 450 
MAKEDONIJA, NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA 807 
MALAVI 454 
MALDIVI 462 
MALEZIJA 458 
MALI 466 
MALTA 470 
MAROKO 504 
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MARSHALLOVI OTOKI 584 
MARTINIK 474 
MAURITIUS 480 
MAVRETANIJA 478 
MAYOTTE 175 
MEHIKA 484 
0,.521(=,-$��)('(5$7,91(�'5ä$9(� 583 
MJANMAR 104 
MOLDAVIJA, REPUBLIKA 498 
MONAKO 492 
MONGOLIJA 496 
MONTSERRAT 500 
MOZAMBIK 508 
NAMIBIJA 516 
NAURU 520 
1(0ý,-$ 276 
NEPAL 524 
NIGER 562 
NIGERIJA 566 
NIKARAGVA 558 
NIUE 570 
NIZOZEMSKA 528 
NIZOZEMSKI ANTILI 530 
NORFOLŠKI OTOK 574 
NORVEŠKA 578 
NOVA KALEDONIJA 540 
NOVA ZELANDIJA 554 
OMAN 512 
OTOKI TURKS IN CAICOS 796 
OTOKI WALLIS IN FUTUNA 876 
PAKISTAN 586 
PALAU 585 
PANAMA 591 
PAPUA NOVA GVINEJA 598 
PARAGVAJ 600 
PERU 604 
PITCAIRN 612 
POLJSKA  616 
PORTORIKO 630 
PORTUGALSKA  620 
REUNION 638 
ROMUNIJA 642 
RUANDA 646 
RUSKA FEDERACIJA 643 
SAINT HELENA 654 
SAINT KITTS IN NEVIS 659 
SAINT LUCIA 662 
SAINT PIERRE IN MIQUELON 666 
SAINT VINCENT IN GRENADINE 670 
SALOMONOVI OTOKI 090 
SALVADOR 222 
SAMOA 882 
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SAN MARINO  674 
SAO TOME IN PRINCIPE 678 
SAUDOVA ARABIJA 682 
SEJŠELI 690 
SENEGAL 686 
SEVERNI MARIANSKI OTOKI 580 
SIERRA LEONE 694 
SINGAPUR 702 
SIRSKA ARABSKA REPUBLIKA 760 
6/212.2âý(1$�2%$/$ 384 
SLOVAŠKA  703 
SLOVENIJA 705 
SOMALIJA 706 
675$16.,�=81$1-,�272.,�='58ä(1,+�'5ä$9 581 
SUDAN 736 
SURINAM 740 
SVALBARD IN JAN MAYEN 744 
SVAZI 748 
69(7,�6('(ä��9$7,.$16.$�0(671$�'5ä$9$� 336 
ŠPANIJA 724 
ŠRILANKA 144 
ŠVEDSKA 752 
ŠVICA 756 
7$'ä,.,67$1 762 
TAJSKA 764 
TAJVAN, PROVINCA KITAJSKE 158 
7$1=$1,-$��='58ä(1$�5(38%/,.$ 834 
TOGO 768 
TOKELAU 772 
TONGA 776 
TRINIDAD IN TOBAGO 780 
TUNIZIJA 788 
785ý,-$ 792 
TURKMENISTAN 795 
TUVALU 798 
UGANDA 800 
UKRAJINA 804 
URUGVAJ 858 
UZBEKISTAN 860 
VANUATU 548 
VENEZUELA 862 
VIETNAM 704 
VZHODNI TIMOR 626 
ZAHODNA SAHARA 732 
ZAIR 180 
ZAMBIJA 894 
='58ä(1(�'5ä$9(�$0(5,.( 840 
='58ä(1,�$5$%6.,�(0,5$7, 784 
='58ä(12�.5$/-(6792�9(/,.$�%5,7$1,-$�,1�6(9(51$�,56.$ 826 
ZELENORTSKI OTOKI 132 
ZIMBABVE 716 
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92. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
PROJECT 4, Student’s book, učbenik za pouk
angleščine v 8. razredu osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

PROJECT 4, Student’s book, učbenik za pouk
angleščine v 8. razredu osemletne osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: angleščina.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Tom Hutchinson.
Recenzent: mag. Mojca Belak, Darinka Šaubah Kovič.
Ilustrator: A. Barkley et al.
Fotograf: Trevor Clifford et al.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega osnov-

nošolskega programa.
Založnik: OUP, CANKARJEVA ZALOŽBA d.d. – CENTER

OXFORD, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-304/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

93. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
PROJECT 4, Workbook, delovni zvezek za pouk
angleščine v 8. razredu osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

PROJECT 4, Workbook, delovni zvezek za pouk
angleščine v 8. razredu osemletne osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: angleščina.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Tom Hutchinson.
Recenzent: mag. Mojca Belak, Darinka Šaubah Kovič.
Ilustrator: K. Baxendale et al.
Grafični oblikovalec: Gecko.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega osnov-

nošolskega programa.
Založnik: OUP, CANKARJEVA ZALOŽBA d.d. – CENTER

OXFORD, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-305/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

94. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
ATLAS SVETA ZA OSNOVNO ŠOLO

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
ATLAS SVETA ZA OSNOVNO ŠOLO

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: zemljepis.
Razred: 6. – 8.
Vrsta učnega gradiva: atlas.
Avtor: Slavko Brinovec et al.
Lektor: Aleksandra Lutar.
Recenzent: dr. Karmen Kolenc Kolnik, Danica Večerič.
Kartografija: Westerman Schulbuchverlag, Geodetski za-

vod Slovenije.
Grafični oblikovalec: Peter Miklič.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega osnov-

nošolskega programa.
Založnik: MKZ, MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d., Slo-

venska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št.  612-306/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

95. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
LATINŠČINA ZA VSAKOGAR, učbenik za
latinščino v osnovni šoli

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

LATINŠČINA ZA VSAKOGAR, učbenik za
latinščino v osnovni šoli

Vrsta programa: osemletno in devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: latinščina.
Razred: 5. – 8., 7. – 9.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
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Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Aleksandra Vesna Pikmajer.
Lektor: Nataša Homar.
Recenzent: dr. Rajko Bratož, Katja Pavlič Škerjanc.
Ilustrator: Marija Prelog.
Grafični oblikovalec: Irena Petrič.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-307/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

96. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
LATINŠČINA ZA VSAKOGAR, delovni zvezek za
latinščino v osnovni šoli

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

LATINŠČINA ZA VSAKOGAR, delovni zvezek za
latinščino v osnovni šoli

Vrsta programa: osemletno in devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: latinščina.
Razred: 5. – 8., 7. – 9.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Aleksandra Vesna Pikmajer.
Lektor: Nataša Homar.
Recenzent: dr. Rajko Bratož, Katja Pavlič Škerjanc.
Ilustrator: Marija Prelog.
Grafični oblikovalec: Irena Petrič.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-308/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

97. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
LATINSKE BESEDE ZA RAZVEDRILO, vaje za
latinščino v osnovni šoli

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

LATINSKE BESEDE ZA RAZVEDRILO, vaje za
latinščino v osnovni šoli

Vrsta programa: osemletno in devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Predmet: latinščina.
Razred: 5. – 8., 7. – 9.
Vrsta učnega gradiva: vaje.
Avtor: Aleksandra Vesna Pikmajer.
Lektor: Nataša Homar.
Recenzent: dr. Rajko Bratož, Katja Pavlič Škerjanc.
Ilustrator: Marija Prelog.
Grafični oblikovalec: Irena Petrič.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-309/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

98. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo AZ
ÉN ÁBÉCÉM, učbenik za književnost pri pouku
madžarščine kot materinščine v 1. razredu
dvojezične osnovne šole na narodno in
jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

AZ ÉN ÁBÉCÉM, učbenik za književnost pri
pouku madžarščine kot materinščine v

1. razredu dvojezične osnovne šole na narodno
in jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: madžarščina kot materinščina.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Katalin Földesi Esztergályosné.
Lektor: Molnár Károlyné.
Recenzent: dr. József Bokor, Brigita Bači.
Ilustrator: Krisztina Kurucz.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega osnov-

nošolskega programa.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-310/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje
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99. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM, učbenik za
književnost pri pouku madžarščine kot
materinščine v 1. razredu dvojezične osnovne
šole na narodno in jezikovno mešanem območju
v Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM, učbenik za književnost
pri pouku madžarščine kot materinščine v 1.

razredu dvojezične osnovne šole na narodno in
jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: madžarščina kot materinščina.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Jenõ Esztergályos.
Lektor: Molnár Károlyné.
Recenzent: dr. József Bokor, Brigita Bači.
Ilustrator: Krisztina Kurucz.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega osnov-

nošolskega programa.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-311/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

100. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
OLVASÁSFÜZET, delovni zvezek za književnost
pri pouku madžarščine kot materinščine v 1.
razredu dvojezične osnovne šole na narodno in
jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

OLVASÁSFÜZET, delovni zvezek za književnost
pri pouku madžarščine kot materinščine v 1.

razredu dvojezične osnovne šole na narodno in
jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: madžarščina kot materinščina.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Lászlóné Németh, Istvánné Seregély.
Lektor: Károlyné Molnár.
Recenzent: dr. József Bokor, Brigita Bači.
Ilustrator: Krisztina Kurucz.
Leto izdaje: 2001.

Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega osnov-
nošolskega programa.

Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-312/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

101. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
HÉTSZÍNVARÁZS OLVASÓKÖNYV, berilo za
književnost pri pouku madžarščine kot
materinščine v 2. razredu dvojezične osnovne
šole na narodno in jezikovno mešanem območju
v Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

HÉTSZÍNVARÁZS OLVASÓKÖNYV, berilo za
književnost pri pouku madžarščine kot

materinščine v 2. razredu dvojezične osnovne
šole na narodno in jezikovno mešanem območju

v Prekmurju

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: madžarščina kot materinščina.
Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Istvánné Nyíri.
Lektor: Éva Szedlák.
Recenzent: dr. József Bokor, Suzana Kovač.
Ilustrator: Krisztina Rényi.
Fotograf: I. Magyar Távirati.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega osnov-

nošolskega programa.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-313/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

102. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
HÉTSZÍNVARÁZS MUNKAFÜZET, delovni zvezek
za književnost pri pouku madžarščine kot
materinščine v 2. razredu dvojezične osnovne
šole na narodno in jezikovno mešanem območju
v Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel
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S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

HÉTSZÍNVARÁZS MUNKAFÜZET, delovni zvezek
za književnost pri pouku madžarščine kot

materinščine v 2. razredu dvojezične osnovne
šole na narodno in jezikovno mešanem območju

v Prekmurju

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: madžarščina kot materinščina.
Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Istvánné Nyír.
Lektor: Éva Szedlák.
Recenzent: dr. József Bokor, Suzana Kovač.
Ilustrator: Endre Stankovszky.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega osnov-

nošolskega programa.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-314/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

103. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
NYELVTAN-HELYESÍRÁS MUNKÁLTATÓ
TANKÖNYV, delovni zvezek za jezik pri pouku
madžarščine kot materinščine v 2. razredu
dvojezične osnovne šole na narodno in
jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

NYELVTAN-HELYESÍRÁS MUNKÁLTATÓ
TANKÖNYV, delovni zvezek za jezik pri pouku

madžarščine kot materinščine v 2. razredu
dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno

mešanem območju v Prekmurju

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: madžarščina kot materinščina.
Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Mária Fülöp, Ferencné Szilágyi.
Lektor: Ferenc Vörös, Eszter Kendeli, Imréné Szilágyi.
Recenzent: dr. József Bokor, Suzana Kovač.
Ilustrator: Zsuzsa Bõány.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega osnov-

nošolskega programa.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-315/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

104. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
HÉTSZÍNVILÁG OLVASÓKÖNYV, berilo za jezik
pri pouku madžarščine kot materinščine v 3.
razredu dvojezične osnovne šole na narodno in
jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

HÉTSZÍNVILÁG OLVASÓKÖNYV, berilo za jezik
pri pouku madžarščine kot materinščine v 3.

razredu dvojezične osnovne šole na narodno in
jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: madžarščina kot materinščina.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Lászlóné Burai, Attiláné Faragó.
Lektor: Éva Szedlák.
Recenzent: dr. József Bokor, Edit Kepe.
Ilustrator: Zsuzsa W. Szabó, Magda Marton.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega osnov-

nošolskega programa.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-316/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

105. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
HÉTSZÍNVIRÁG MUNKAFÜZET, delovni zvezek
za književnost pri pouku madžarščine kot
materinščine v 3. razredu dvoježične osnovne
šole na narodno in jezikovno mešanem območju
v Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

HÉTSZÍNVIRÁG MUNKAFÜZET, delovni zvezek za
književnost pri pouku madžarščine kot

materinščine v 3. razredu dvoježične osnovne
šole na narodno in jezikovno mešanem območju

v Prekmurju

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: madžarščina kot materinščina.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Lászlóné Burai, Attiláné Faragó.
Lektor: Éva Szedlák.
Recenzent: dr. József Bokor, Edit Kepe.
Leto izdaje: 2000.
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Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega osnov-
nošolskega programa.

Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-317/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

106. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
NYELVTAN-HELYESÍRÁS MUNKATANKÖNYV,
delovni zvezek za jezik pri pouku madžarščine
kot materinščine v 3. razredu dvojezične
osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem
območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

NYELVTAN-HELYESÍRÁS MUNKATANKÖNYV,
delovni zvezek za jezik pri pouku madžarščine

kot materinščine v 3. razredu dvojezične
osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem

območju v Prekmurju

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: madžarščina kot materinščina.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Erika Sáfrány Balatonné, Vilmosné Bencs.
Lektor: Ferenc Vörös, Imréné Szilágyi, Eszter Kendeli.
Recenzent: dr. József Bokor, Edit Kepe.
Ilustrator: Zsuzsa Bárány, Zsuzsa W. Szabó.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega osnov-

nošolskega programa.
Založnik: APÄCAZI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-318/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

107. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
FOGALMAZÁS MUNKAFÜZET, delovni zvezek za
jezik pri pouku madžarščine kot materinščine v
3. razredu dvoježične osnovne šole na narodno
in jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

FOGALMAZÁS MUNKAFÜZET, delovni zvezek za
jezik pri pouku madžarščine kot materinščine v
3. razredu dvoježične osnovne šole na narodno

in jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: madžarščina kot materinščina.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Mária Fülöp, Ferencné Szilágyi.
Lektor: Ferenc Vörös.
Recenzent: dr. József Bokor, Edit Kepe.
Ilustrator: Magda Marton, Krisztina Szigetvári, Zsuzsa W.

Szabó.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega osnov-

nošolskega programa.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-319/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

108. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
HÉTSZÍNVILÁG OLVASÓKÖNYV, berilo za
književnost pri pouku madžarščine kot
materinščine v 4. razredu dvoježične osnovne
šole na narodno in jezikovno mešanem območju
v Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

HÉTSZÍNVILÁG OLVASÓKÖNYV, berilo za
književnost pri pouku madžarščine kot

materinščine v 4. razredu dvoježične osnovne
šole na narodno in jezikovno mešanem območju

v Prekmurju

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: madžarščina kot materinščina.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Zsuzsanna Anna Báthori.
Lektor: Csabáné Csonka.
Recenzent: dr. József Bokor, Ilona Szekeres.
Ilustrator: Magda Marton.
Fotograf: J. Esztergályos.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega osnov-

nošolskega programa.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
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Št.  612-320/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

109. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
HÉTSZÍNVILÁG MUNKAFÜZET, delovni zvezek
za književnost pri pouku madžarščine kot
materinščine v 4. razredu dvojezične osnovne
šole na narodno in jezikovno mešanem območju
v Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

HÉTSZÍNVILÁG MUNKAFÜZET, delovni zvezek za
književnost pri pouku madžarščine kot

materinščine v 4. razredu dvojezične osnovne
šole na narodno in jezikovno mešanem območju

v Prekmurju

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: madžarščina kot materinščina.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Zsuzsanna Anna Báthori.
Lektor: Csabáné Csonka, Éva Szedlák.
Recenzent: dr. József Bokor, Ilona Szekeres.
Ilustrator: Magda Marton.
Fotograf: Jenõ Esztergályos.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega osnov-

nošolskega programa.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-321/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

110. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
FOGALMAZÁS MUNKAFÜZET 4, delovni zvezek
za jezik pri pouku madžarščine kot materinščine
v 4. razredu dvojezične osnovne šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

FOGALMAZÁS MUNKAFÜZET 4, delovni zvezek
za jezik pri pouku madžarščine kot materinščine
v 4. razredu dvojezične osnovne šole na narodno

in jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: madžarščina kot materinščina.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Mária Fülöp, Ferencné Szilágyi.
Lektor: Ferenc Vörös.
Recenzent: dr. József Bokor, Ilona Szekeres.
Ilustrator: Zsuzsa Bárány, Magda Marton, Zsuzsa W. Szabó.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega osnov-

nošolskega programa.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-322/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

111. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
NYELVTAN – HELYESÍRÁSI MUNKATANKÖNYV
4, delovni zvezek za jezik pri pouku madžarščine
kot materinščine v 4. razredu dvojezične
osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem
območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

NYELVTAN – HELYESÍRÁSI MUNKATANKÖNYV 4,
delovni zvezek za jezik pri pouku madžarščine

kot materinščine v 4. razredu dvojezične
osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem

območju v Prekmurju

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: madžarščina kot materinščina.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Mária Fülöp, Ferencné Szilágyi.
Recenzent: dr. József Bokor, Ilona Szekeres.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega osnov-

nošolskega programa.
Založnik: APÁCZAI KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-323/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

112. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
GLASBA 1, ZAPOJMO, ZAIGRAJMO IN
ZAPLEŠIMO, Delovni učbenik s fonogramom za
pouk glasbene vzgoje v 1. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
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22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

GLASBA 1, ZAPOJMO, ZAIGRAJMO IN
ZAPLEŠIMO, Delovni učbenik s fonogramom za
pouk glasbene vzgoje v 1. razredu devetletne

osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: glasbena vzgoja.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni učbenik.
Avtor: Albinca Pesek.
Lektor: Andreja Šuler.
Recenzent: mag. Ivan Vrbančič, mag. Dragica Žvar,

Tatjana Kokalj.
Ilustrator: Gorazd Vahen.
Grafični oblikovalec: Andrej Gale.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MKZ, MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d., Slo-

venska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št.  612-324/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

113. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
GLASBA 1, ZAPOJMO, ZAIGRAJMO IN
ZAPLEŠIMO, Priročnik za učitelje glasbene
vzgoje v 1. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

GLASBA 1, ZAPOJMO, ZAIGRAJMO IN
ZAPLEŠIMO, Priročnik za učitelje glasbene
vzgoje v 1. razredu devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: glasbena vzgoja.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: priročnik.
Avtor: Albinca Pesek.
Lektor: Andreja Šuler.
Recenzent: mag. Ivan Vrbančič, mag. Dragica Žvar,

Tatjana Kokalj.
Ilustrator: Gorazd Vahen.
Grafični oblikovalec: Andrej Gale.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MKZ, MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d., Slo-

venska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št.  612-325/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

114. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
GEOGRAFIJA 7, učbenik za geografijo v 7.
razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

GEOGRAFIJA 7, učbenik za geografijo v
7. razredu devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: geografija.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Igor Bahar, Marija Košak.
Lektor: Andreja Šuler.
Recenzent: dr. Mirko Pak, dr. Jurij Kunaver, Žarko

Tomšič.
Ilustrator: Aleš Sedmak.
Grafični oblikovalec: Peter Miklič.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MKZ, MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d., Slo-

venska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št.  612-326/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

115. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA, učbenik za
pouk državljanske vzgoje in etike v 7. razredu
devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA, učbenik za
pouk državljanske vzgoje in etike v 7. razredu

devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: državljanska vzgoja in etika.
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Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Spomenka Hribar, Maja Zupančič, Janez Justin,

Majda Černič Istenič, Darko Štrajn, Katja Bašič.
Lektor: Rudenka Nebergoj.
Recenzent: dr. Drago B. Rotar, dr. Zdenko Kodelja,

dr. Bogomir Novak, Vilma Nečimer, Rado Kostrevec.
Ilustrator: Tomaž Lavrič.
Grafični oblikovalec: Grega Koprivnik.
Fotograf: Bojan Velikonja et al.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: i2 družba za založništvo, izobraževanje in raz-

iskovanje d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št.  612-327/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

116. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo UNO
DUE TRE, SCOPRILA DA TE, Matematica per la
prima classe dell scoula elementare novennale,
parte prima e seconda, delovni učbenik za
matematiko v 1. razredu devetletne osnovne
šole na narodno in jezikovno mešanem območju
slovenske Istre, EN DVA TRI ODKRIJ JO TI,
delovni učbenik za matematiko v 1. razredu
osnovne šole (naslov izvirnika)

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

UNO DUE TRE, SCOPRILA DA TE, Matematica
per la prima classe dell scoula elementare
novennale, parte prima e seconda, delovni

učbenik za matematiko v 1. razredu devetletne
osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem
območju slovenske Istre, EN DVA TRI ODKRIJ JO

TI, delovni učbenik za matematiko v 1. razredu
osnovne šole (naslov izvirnika)

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni učbenik.
Avtor: Ivana Mulec, Mateja Petrič, Terezija Uran.
Lektor: Lilia Peterzol, Luciano Monca, Ines Perkavec.
Recenzent: dr. Jože Malešič, Marina Doblekar, Marina

Petelin.
Ilustrator: Davor Grgičevič, Maša Okršlar.
Fotograf: arhiv Založba Modrijan.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d.o.o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-328/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

117. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo EGY
KETTÕ HÁROM, FELFEDEZTED, LÁTOD,
Matematika a kilencosztáõyos kétnyelvõ
általános iskola 1. osztálya számára 1., 2. rész,
delovni učbenik za matematiko v 1. razredu
dvojezične devetletne osnovne šole na narodno
in jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

EGY KETTÕ HÁROM, FELFEDEZTED, LÁTOD,
Matematika a kilencosztáõyos kétnyelvõ

általános iskola 1. osztálya számára 1., 2. rész,
delovni učbenik za matematiko v 1. razredu

dvojezične devetletne osnovne šole na narodno
in jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni učbenik.
Avtor: Ivana Mulec, Mateja Petrič, Terezija Uran.
Prevajalec: Mária Pisnjak.
Lektor: Renata Vrčkovnik, Mária Pisnjak.
Recenzent: dr. Jože Malešič, Marina Doblekar, Marina

Petelin.
Ilustrator: Davor Grgičevič, Maša Okršlar.
Fotograf: arhiv Založba Modrijan.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d.o.o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-329/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

118. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo FINO
A CENTO CON ALLEGRIA, Matematica per la
seconda classe della scuola elementare
novennale, parte prima e seconda, 1. zvezek,
delovni zvezek za matematiko v 2. razredu
devetletne osnovne šole na narodno in
jezikovno mešanem območju slovenske Istre,
DO STO ZANIMIVO BO, 1. ZVEZEK, delovni
zvezek za pouk matematike v 2. razredu
devetletne osnovne šole (naslov izvirnika)

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel
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S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

FINO A CENTO CON ALLEGRIA, Matematica per
la seconda classe della scuola elementare

novennale, parte prima e seconda, 1. zvezek,
delovni zvezek za matematiko v 2. razredu

devetletne osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju slovenske Istre, DO STO
ZANIMIVO BO, 1. ZVEZEK, delovni zvezek za

pouk matematike v 2. razredu devetletne
osnovne šole (naslov izvirnika)

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Ivana Mulec, Mateja Petrič, Terezija Uran.
Prevajalec: Vilma Bertok, Silvia Furlanič.
Lektor: Renata Vrčkovnik, Valerija Šebjanič, Lilija Peter-

zol, Nives žudič Antonič.
Recenzent: dr. Izidor Hafner, Marina Doblekar, Marina

Peteli.
Ilustrator: Davor Grgičevič, Maša Okršlar.
Grafični oblikovalec: Maša Okršlar.
Fotograf: Igor Modic, Zvonka Kos, Mojimir Fortuna.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d.o.o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-330/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

119. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo FINO
A CENTO CON ALLEGRIA, Matematica per la
seconda classe della scuola elementare
novennale, parte prima e seconda, 2. zvezek,
delovni zvezek za matematiko v 2. razredu
devetletne osnovne šole na narodno in
jezikovno mešanem območju slovenske Istre,
DO STO ZANIMIVO BO, 2. ZVEZEK, delovni
zvezek za pouk matematike v 2. razredu
devetletne osnovne šole (naslov izvirnika)

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

FINO A CENTO CON ALLEGRIA, Matematica per
la seconda classe della scuola elementare

novennale, parte prima e seconda, 2. zvezek,
delovni zvezek za matematiko v 2. razredu

devetletne osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju slovenske Istre, DO STO
ZANIMIVO BO, 2. ZVEZEK, delovni zvezek za

pouk matematike v 2. razredu devetletne
osnovne šole (naslov izvirnika)

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: matematika.

Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Ivana Mulec, Mateja Petrič, Terezija Uran.
Prevajalec: Vilma Bertok, Silvia Furlanič.
Lektor: Renata Vrčkovnik, Valerija Šebjanič, Lilija Peter-

zol, Nives Žudič Antonič.
Recenzent: dr. Izidor Hafner, Marina Doblekar, Marina

Peteli.
Ilustrator: Davor Grgičevič, Maša Okršlar.
Grafični oblikovalec: Maša Okršlar.
Fotograf: Igor Modic, Zvonka Kos, Mojimir Fortuna.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d.o.o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-331/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

120. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
SZÁZIG SZÁMOLNI JÓ, Matematika
kilencosztályos kétnyelvõ általános iskola 2.
osztálya számára 1. del, rész, delovni zvezek za
matematiko v 2. razredu dvojezične devetletne
osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem
območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
SZÁZIG SZÁMOLNI JÓ, Matematika

kilencosztályos kétnyelvõ általános iskola 2.
osztálya számára 1. del, rész, delovni zvezek za
matematiko v 2. razredu dvojezične devetletne

osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem
območju v Prekmurju

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Ivana Mulec, Mateja Petrič, Terezija Uran.
Prevajalec: Valerija Šebjanič.
Lektor: Renata Vrčkovnik, Mária Pisnjak.
Recenzent: dr. Izidor Hafner, Marina Doblekar, Marina

Petelin.
Ilustrator: Davor Grgičevič, Maša Okršlar.
Grafični oblikovalec: Maša Okršlar.
Fotograf: Igor Modic, Zvonka Kos, Mojimir Fortuna.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d.o.o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-332/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje
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121. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo DUE
PER TRE, LO IMPARI CON ME, Matematica per
la terza classe della scuola elementare
novennale, prima parte, delovni zvezek za
matematiko v 3. razredu devetletne osnovne
šole na narodno in jezikovno mešanem območju
slovenske Istre, DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI,
delovni zvezek za pouk matematike v 3 razredu
devetletne osnovne šole (naslov izvirnika)

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

DUE PER TRE, LO IMPARI CON ME, Matematica
per la terza classe della scuola elementare
novennale, prima parte, delovni zvezek za

matematiko v 3. razredu devetletne osnovne
šole na narodno in jezikovno mešanem območju

slovenske Istre, DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI,
delovni zvezek za pouk matematike v 3 razredu

devetletne osnovne šole (naslov izvirnika)

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: matematika.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Ivana Mulec, Mateja Petrič, Terezija Uran.
Prevajalec: Lilija Peterzol.
Lektor: Renata Vrčkovnik, Nives žudič Antonič.
Recenzent: dr. Iztok Hafner, Vilma Snoj.
Ilustrator: Davor Grgičevič, Maša Okršlar.
Grafični oblikovalec: Gorazd Rogelj.
Fotograf: Gregor Pavlič, Marina Rugelj, Janez Šparovec,

Dušan Kavka, Tomaž Lunde.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d.o.o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-333/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

122. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
SZÁZIG SZÁMOLNI JÓ, Matematika
kilencosztályos kétnyelvõ általános iskola 2.
osztálya számára 2. del, rész, delovni zvezek za
matematiko v 2. razredu dvojezične devetletne
osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem
območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
SZÁZIG SZÁMOLNI JÓ, Matematika

kilencosztályos kétnyelvõ általános iskola 2.

osztálya számára 2. del, rész, delovni zvezek za
matematiko v 2. razredu dvojezične devetletne

osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem
območju v Prekmurju

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: matematika.
Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Ivana Mulec, Mateja Petrič, Terezija Uran.
Prevajalec: Valerija Šebjanič.
Lektor: Renata Vrčkovnik, Mária Pisnjak.
Recenzent: dr. Izidor Hafner, Marina Doblekar, Marina

Petelin.
Ilustrator: Davor Grgičevič, Maša Okršlar.
Grafični oblikovalec: Maša Okršlar.
Fotograf: Igor Modic, Zvonka Kos, Mojimir Fortuna.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d.o.o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-334/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

123. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo AZ
EGYSZEREGYET TUDJUK MIND, Matematika a
kilencosztályos kétnyelvõ általános iskola 3.
osztálya számára 1. del, rész, delovni zvezek za
matematiko v 3. razredu dvojezične devetletne
osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem
območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

AZ EGYSZEREGYET TUDJUK MIND, Matematika
a kilencosztályos kétnyelvõ általános iskola 3.
osztálya számára 1. del, rész, delovni zvezek za
matematiko v 3. razredu dvojezične devetletne

osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem
območju v Prekmurju

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: matematika.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Ivana Mulec, Mateja Petrič, Terezija Uran.
Prevajalec: Mária Pisnjak.
Lektor: Renata Vrčkovnik, Mária Pisnjak.
Recenzent: dr. iztok Hafner, Vilma Snoj.
Ilustrator: Davor Grgičevič, Maša Okršlar.
Grafični oblikovalec: Gorazd Rogelj.
Fotograf: Gregor Pavlič, Marina Rugelj, Janez Šparovec,

Dušan Kavka, Tomaž Lunde.



Stran 294 / Št. 3 / 15. 1. 2002 Uradni list Republike Slovenije

Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d.o.o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-335/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

124. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo IO E
L’AMBIENTE, Conoscenza dell’ambiente per la
classe prima, parte prima e seconda, delovni
učbenik za spoznavanje okolja v 1. razredu
devetletne osnovne šole na narodno in
jezikovno mešanem območju slovenske Istre,
OKOLJE IN JAZ, delovni učbenik za spoznavanje
okolja v 1. razredu devetletne osnovne šole
(naslov izvirnika)

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

IO E L’AMBIENTE, Conoscenza dell’ambiente per
la classe prima, parte prima e seconda, delovni

učbenik za spoznavanje okolja v 1. razredu
devetletne osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju slovenske Istre, OKOLJE IN
JAZ, delovni učbenik za spoznavanje okolja v 1.

razredu devetletne osnovne šole (naslov
izvirnika)

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: spoznavanje okolja.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni učbenik.
Avtor: Barbara Bajd, Janez Ferbar, Dušan Krnelj, Mojca

Pečar.
Lektor: Luisa Angelini Ličen, Luciano Monca, Ines

Perkavec.
Recenzent: dr. Maja Umek, mag. Darja Skribe Dimec,

Tina Krese.
Ilustrator: Davor Grgičevič.
Fotograf: arhiv ZALOŽBE MODRIJAN.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d.o.o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-336/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

125. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo A
KÖRNYEZET ÉS ÉN, Környezetismeret a
kilencosztályos kétnyelvõ általános iskola 1.
osztálya számára 1., 2. rész, delovni učbenik za
spoznavanje okolja v 1. razredu dvojezične
devetletne osnovne šole na narodno in
jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

A KÖRNYEZET ÉS ÉN, Környezetismeret a
kilencosztályos kétnyelvõ általános iskola 1.

osztálya számára 1., 2. rész, delovni učbenik za
spoznavanje okolja v 1. razredu dvojezične

devetletne osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: spoznavanje okolja.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni učbenik.
Avtor: Barbara Bajd, Janez Ferbar, Dušan Krnelj, Mojca

Pečar.
Prevajalec: Marija Tot Slavinec.
Lektor: Renata Vrčkovnik, Mária Pisnjak.
Recenzent: dr. Maja Umek, mag. Darja Skribe Dimec,

Tina Krese.
Ilustrator: Davor Grgičevič.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d.o.o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-337/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

126. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo IO E
L’AMBIENTE 2, Conoscenza dell’ ambiente per
la classe seconda, libro di testo, učbenik za
spoznavanje okolja v 2. razredu devetletne
osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem
območju slovenske Istre, OKOLJE IN JAZ 2,
učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu
devetletne osnovne šole (naslov izvirnika)

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

IO E L’AMBIENTE 2, Conoscenza dell’ ambiente
per la classe seconda, libro di testo, učbenik za

spoznavanje okolja v 2. razredu devetletne
osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem

območju slovenske Istre, OKOLJE IN JAZ 2,
učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu
devetletne osnovne šole (naslov izvirnika)



Uradni list Republike Slovenije Št. 3 / 15. 1. 2002 / Stran 295

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: spoznavanje okolja.
Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Milica Antič, Barbara Bajd, Janez Ferbar, Davor

Grgičevič, Dušan Krnel, Mojca Pečar.
Lektor: Clavdio Battelli, Nives Zudič Antonič.
Recenzent: dr. Maja Umek, mag. Darja Skribe Dimec,

Andreja Grašič.
Ilustrator: Davor Grgičevič.
Grafični oblikovalec: Davor Grgičevič.
Fotograf: Igor Modic, Dušan Vrščaj.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d.o.o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-338/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

127. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo IO E
L’AMBIENTE 2, Conoscenza dell’ ambiente per
la classe seconda, quaderno attivo, delovni
zvezek za spoznavanje okolja v 2. razredu
devetletne osnovne šole na narodno in
jezikovno mešanem območju slovenske Istre,
OKOLJE IN JAZ 2, delovni zvezek za
spoznavanje okolja v 2. razredu devetletne
osnovne šole (naslov izvirnika)

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

IO E L’AMBIENTE 2, Conoscenza dell’ ambiente
per la classe seconda, quaderno attivo, delovni

zvezek za spoznavanje okolja v 2. razredu
devetletne osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju slovenske Istre, OKOLJE IN

JAZ 2, delovni zvezek za spoznavanje okolja v 2.
razredu devetletne osnovne šole (naslov

izvirnika)

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: spoznavanje okolja.
Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Milica Antič, Barbara Bajd, Janez Ferbar, Davor

Grgičevič, Dušan Krnel, Mojca Pečar.
Lektor: Clavdio Battelli, Nives Zudič Antonič.
Recenzent: dr. Maja Umek, mag. Darja Skribe Dimec,

Andreja Grašič.
Ilustrator: Davor Grgičevič.
Grafični oblikovalec: Davor Grgičevič.
Fotograf: Igor Modic, Dušan Vrščaj.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d.o.o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-339/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

128. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
A KÖRNYEZET ÉS ÉN 2, Környezetismeret a
kilencosztályos kétnyelvü általános iskola 2.
osztálya számára, tankönyv, učbenik za
spoznavanje okolja v 2. razredu dvojezične
devetletne osnovne šole na narodno in
jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

A KÖRNYEZET ÉS ÉN 2, Környezetismeret a
kilencosztályos kétnyelvü általános iskola
2. osztálya számára, tankönyv, učbenik za
spoznavanje okolja v 2. razredu dvojezične

devetletne osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: spoznavanje okolja.
Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Milica Antič, Barbara Bajd, Janez Ferbar, Davor

Grgičevič, Dušan Krnel, Mojca Pečar.
Prevajalec: Marija Tot Slavinec.
Lektor: Renata Vrčkovnik, Mária Pisnjak.
Recenzent: dr. Maja Umek, mag. Darja Skribe Dimec,

Andreja Grašič.
Ilustrator: Davor Grgičevič et al.
Grafični oblikovalec: Davor Grgičevič.
Fotograf: Igor Modic, Dušan Vrščaj.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d.o.o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-340/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

129. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
A KÖRNYEZET ÉS ÉN 2, Környezetismeret a
kilencosztályos kétnyelvü általános iskola 2.
osztálya számára, munkafüzet, delovni zvezek
za spoznavanje okolja v 2. razredu dvojezične
devetletne osnovne šole na narodno in
jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel
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S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

A KÖRNYEZET ÉS ÉN 2, Környezetismeret a
kilencosztályos kétnyelvü általános iskola 2.

osztálya számára, munkafüzet, delovni zvezek za
spoznavanje okolja v 2. razredu dvojezične

devetletne osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: spoznavanje okolja.
Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Milica Antič, Barbara Bajd, Janez Ferbar, Davor

Grgičevič, Dušan Krnel, Mojca Pečar.
Prevajalec: Marija Tot Slavinec.
Lektor: Renata Vrčkovnik, Mária Pisnjak.
Recenzent: dr. Maja Umek, mag. Darja Skribe Dimec,

Andreja Grašič.
Ilustrator: Davor Grgičevič.
Grafični oblikovalec: Davor Grgičevič.
Fotograf: Igor Modic, Dušan Vrščaj.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d.o.o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-341/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

130. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo IO E
L’AMBIENTE 3, Conoscenza dell’ ambiente per
la classe terza, libro di testo, učbenik za
spoznavanje okolja v 3. razredu devetletne
osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem
območju slovenske Istre, OKOLJE IN JAZ 3,
učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu
devetletne osnovne šole (naslov izvirnika)

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

IO E L’AMBIENTE 3, Conoscenza dell’ ambiente
per la classe terza, libro di testo, učbenik za
spoznavanje okolja v 3. razredu devetletne

osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem
območju slovenske Istre, OKOLJE IN JAZ 3,
učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu
devetletne osnovne šole (naslov izvirnika)

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: spoznavanje okolja.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Milica Antič, Barbara Bajd, Janez Ferbar, Davor

Grgičevič, Dušan Krnel, Mojca Pečar.
Lektor: Nives Zudič Antonič.

Recenzent: dr. Maja Umek, dr. Metka Kralj, Vilma Snoj.
Ilustrator: Davor Grgičevič.
Grafični oblikovalec: Davor Grgičevič.
Fotograf: Igor Modic.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d.o.o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-342/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

131. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo IO E
L’AMBIENTE 3, Conoscenza dell’ ambiente per
la classe terza, quaderno attivo, delovni zvezek
za spoznavanje okolja v 3. razredu devetletne
osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem
območju slovenske Istre, OKOLJE IN JAZ 3,
delovni zvezek za spoznavanje okolja v
3. razredu devetletne osnovne šole (naslov
izvirnika)

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

IO E L’AMBIENTE 3, Conoscenza dell’ ambiente
per la classe terza, quaderno attivo, delovni
zvezek za spoznavanje okolja v 3. razredu

devetletne osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju slovenske Istre, OKOLJE IN
JAZ 3, delovni zvezek za spoznavanje okolja v

3. razredu devetletne osnovne šole (naslov
izvirnika)

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: spoznavanje okolja.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Milica Antič, Barbara Bajd, Janez Ferbar, Davor

Grgičevič, Dušan Krnel, Mojca Pečar.
Lektor: Nives Zudič Antonič.
Recenzent: dr. Maja Umek, dr. Metka Kralj, Vilma Snoj.
Ilustrator: Davor Grgičevič.
Grafični oblikovalec: Davor Grgičevič.
Fotograf: Igor Modic.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d.o.o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-343/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje
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132. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
A KÖRNYEZET ÉS ÉN 3, Környezetismeret a
kilencosztályos kétnyelvü általános iskola 3.
osztálya számára, tankönyv, učbenik za
spoznavanje okolja v 3. razredu dvojezične
devetletne osnovne šole na narodno in
jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

A KÖRNYEZET ÉS ÉN 3, Környezetismeret a
kilencosztályos kétnyelvü általános iskola
3. osztálya számára, tankönyv, učbenik za
spoznavanje okolja v 3. razredu dvojezične

devetletne osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: spoznavanje okolja.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Milica Antič, Barbara Bajd, Janez Ferbar, Davor

Grgičevič, Dušan Krnel, Mojca Pečar.
Prevajalec: Marija Tot Slavinec, Žužana Koša.
Lektor: Renata VrčkovnikMária Pisnjak.
Recenzent: dr. Maja Umek, dr. Metka Kralj, Vilma Snoj.
Ilustrator: Davor Grgičevič.
Grafični oblikovalec: Davor Grgičevič.
Fotograf: Igor Modic.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d.o.o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-344/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

133. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
A KÖRNYEZET ÉS ÉN 3, Környezetismeret a
kilencosztályos kétnyelvü általános iskola 3.
osztálya számára, munkafüzet, delovni zvezek
za spoznavanje okolja v 3. razredu dvojezične
devetletne osnovne šole na narodno in
jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

A KÖRNYEZET ÉS ÉN 3, Környezetismeret a
kilencosztályos kétnyelvü általános iskola 3.

osztálya számára, munkafüzet, delovni zvezek za
spoznavanje okolja v 3. razredu dvojezične

devetletne osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: spoznavanje okolja.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Milica Antič, Barbara Bajd, Janez Ferbar, Davor

Grgičevič, Dušan Krnel, Mojca Pečar.
Prevajalec: Marija Tot Slavinec, Žužana Koša.
Lektor: Renata Vrčkovnik, Mária Pisnjak.
Recenzent: dr. Maja Umek, dr. Metka Kralj, Vilma Snoj.
Ilustrator: Davor Grgičevič.
Grafični oblikovalec: Davor Grgičevič.
Fotograf: Igor Modic.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d.o.o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-345/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

134. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
ZENE 1, énekeljünk, zenéljünk és táncoljunk, A
kilencosztályos kétnyelvõ általános iskola 1.
osztálya számára, delovni učbenik za glasbeno
vzgojo v 1. razredu dvojezične devetletne
osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem
območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

ZENE 1, énekeljünk, zenéljünk és táncoljunk, A
kilencosztályos kétnyelvõ általános iskola 1.

osztálya számára, delovni učbenik za glasbeno
vzgojo v 1. razredu dvojezične devetletne

osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem
območju v Prekmurju

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: glasbena vzgoja.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni učbenik.
Avtor: Albinca Pesek.
Prevajalec: Marija Tot Slavinec.
Lektor: Andreja Šuler, Mária Pisnjak.
Recenzent: mag. Ivo Vrbančič, Dragica Žvar, Tatjana Ko-

kalj, Katarina Virnat Iršič.
Ilustrator: Gorazd Vahen.
Grafični oblikovalec: Andreja Gale.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MKZ, MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d., Slo-

venska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
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Št.  612-346/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

135. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE,
učbenik za geografijo

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE,
učbenik za geografijo

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: geografija, v programih z 210 in več urami
pouka.

Letnik: 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Ivan Gams.
Lektor: Aleksandra Lutar.
Recenzent: dr. Karel Natek, Svit Šturm.
Kartografija: Monde neuf d.o.o.
Grafični oblikovalec: Peter Miklič.
Fotograf: Ivan Gams, Jurij Senegačnik.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MKZ, MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d., Slo-

venska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št.  612-347/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

136. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE,
delovni zvezek za geografijo

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE,
delovni zvezek za geografijo

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: geografija, v programih z 210 in več urami
pouka.

Letnik: 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Ivan Gams.
Lektor: Aleksandra Lutar.

Recenzent: dr. Karel Natek, Svit Šturm.
Grafični oblikovalec: Peter Miklič.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MKZ, MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d., Slo-

venska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št.  612-348/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

137. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
REGIONALNA GEOGRAFIJA SVETA, učbenik za
geografijo

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

REGIONALNA GEOGRAFIJA SVETA, učbenik za
geografijo

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: geografija, v programih z 210 in več urami
pouka.

Letnik: 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Franc Lovrenčak, Marjan M. Klemenčič, Slavko

Brinovec, Matjaž Jeršič.
Lektor: Aleksandra Lutar.
Recenzent: dr. Karel Natek, Marjan Luževič.
Kartografija: Monde neuf d.o.o., Miha Zupančič.
Grafični oblikovalec: Peter Miklič.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MKZ, MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d., Slo-

venska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št.  612-349/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

138. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
REGIONALNA GEOGRAFIJA SVETA, delovni
zvezek za geografijo

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

REGIONALNA GEOGRAFIJA SVETA, delovni
zvezek za geografijo
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Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: geografija, v programih z 210 in več urami
pouka.

Letnik: 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Franc Lovrenčak, Marjan M. Klemenčič, Slavko

Brinovec, Matjaž Jeršič.
Lektor: Aleksandra Lutar.
Recenzent: dr. Karel Natek, Marjan Luževič.
Grafični oblikovalec: Peter Miklič.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MKZ, MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d., Slo-

venska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št.  612-350/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

139. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
BIOLOGIJA ČLOVEKA, učbenik za biologijo v 4.
letniku gimnazij

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

BIOLOGIJA ČLOVEKA, učbenik za biologijo v 4.
letniku gimnazij

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: biologija.
Letnik: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Peter Stušek.
Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Marija Štefančič, Erika Jarič, Majda Ka-

menšek Gajšek.
Ilustrator: Milijan Šiško.
Grafični oblikovalec: Meta Škrabar.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-351/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

140. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
ORGANSKA KEMIJA ZA GIMNAZIJE, učbenik za
pouk kemije v gimnaziji

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

ORGANSKA KEMIJA ZA GIMNAZIJE, učbenik za
pouk kemije v gimnaziji

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: kemija.
Letnik: 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Margareta Vrtačnik, Nataša Zupančič Brouwer.
Lektor: Ludvik Kaluža.
Recenzent: dr. Saša A. Glažar, dr. Alenka Majcen Mare-

chal, Marija Osredkar, Stanislava Florjančič.
Ilustrator: Simon Kajtna.
Grafični oblikovalec: Simon Kajtna.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: TZS, TEHNIŠKA ZALOŽBA SLOVENIJE, d.d.,

Lepi Pot 6, p.p. 541, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-352/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

141. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
IRODALOM 1, učbenik za književnost pri pouku
madžarščine v 1. letniku srednje šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

IRODALOM 1, učbenik za književnost pri pouku
madžarščine v 1. letniku srednje šole na

narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: madžarščina.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Edit Boda, Anna Forgács, Szabolcs Osztovits.
Recenzent: dr. Guttmann Miklós, Hermina László.
Leto izdaje: 1996.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-353/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje
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142. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
IRODALOM 2, učbenik za književnost pri pouku
madžarščine v 2. letniku srednje šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

IRODALOM 2, učbenik za književnost pri pouku
madžarščine v 2. letniku srednje šole na

narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: madžarščina.
Letnik: 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Anna Forgács, Szabolcs Osztovits, Márta Turesányi.
Recenzent: dr. Guttmann Miklós, Hermina László.
Ilustrator: Zsolt Boromisza.
Fotograf: István Péterffy, Zsuzsa Berényi, András

Naggyörgy.
Leto izdaje: 1997.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-354/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

143. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
IRODALOM 3, učbenik za književnost pri pouku
madžarščine v 3. letniku srednje šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

IRODALOM 3, učbenik za književnost pri pouku
madžarščine v 3. letniku srednje šole na

narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: madžarščina.
Letnik: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Anna Forgács, József Mayer, Márta Turesányi.
Recenzent: dr. Guttmann Miklós, Hermina László.
Leto izdaje: 1997.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-355/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

144. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
IRODALOM 4, učbenik za književnost pri pouku
madžarščine v 4. letniku srednje šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

IRODALOM 4, učbenik za književnost pri pouku
madžarščine v 4. letniku srednje šole

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: madžarščina.
Letnik: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Anna Forgács.
Recenzent: dr. Guttmann Miklós, Hermina László.
Leto izdaje: 1998.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-356/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

145. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
IRODALMI SZÖVEGGYÕJTEMÉNY
ÉRETTSÉGIZÕKNEK 1, A MAGYAR KÖLTÉSZET
ÉVSZÁZADAIBÓL, berilo za književnost pri
pouku madžarščine v 1. letniku srednje šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole
IRODALMI SZÖVEGGYÕJTEMÉNY

ÉRETTSÉGIZÕKNEK 1, A MAGYAR KÖLTÉSZET
ÉVSZÁZADAIBÓL, berilo za književnost pri pouku

madžarščine v 1. letniku srednje šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v

Prekmurju

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: madžarščina.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
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Avtor: Anna Forgács, Zsuzsa Horváth, Szabolcs Oszto-
vits, Mihály Takaró.

Lektor: György Poszler.
Recenzent: dr. Guttmann Miklós, Hermina László.
Leto izdaje: 1996.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: HELIKON KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-357/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

146. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
IRODALMI SZÖVEGGYÕJTEMÉNY
ÉRETTSÉGIZÕKNEK 2, A MAGYAR
SZÉPPRÓZÁBÓL ÉS VERSES NAGYEPIKÁBÓL,
berilo za književnost pri pouku madžarščine v 2.
letniku srednje šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole
IRODALMI SZÖVEGGYÕJTEMÉNY
ÉRETTSÉGIZÕKNEK 2, A MAGYAR

SZÉPPRÓZÁBÓL ÉS VERSES NAGYEPIKÁBÓL,
berilo za književnost pri pouku madžarščine v 2.

letniku srednje šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: madžarščina.
Letnik: 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Anna Forgács, Zsuzsa Horváth, Szabolcs Oszto-

vits, Mihály Takaró.
Lektor: István Bitskey.
Recenzent: dr. Guttmann Miklós, Hermina László.
Leto izdaje: 1996.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: HELIKON KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-358/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

147. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
IRODALMI SZÖVEGGYÕJTEMÉNY
ÉRETTSÉGIZÕKNEK 3, A MAGYAR DRÁMA – ÉS
ESSZÉIRODALOMBÓL, berilo za književnost pri
pouku madžarščine v 3. letniku srednje šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,

22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole
IRODALMI SZÖVEGGYÕJTEMÉNY

ÉRETTSÉGIZÕKNEK 3, A MAGYAR DRÁMA – ÉS
ESSZÉIRODALOMBÓL, berilo za književnost pri
pouku madžarščine v 3. letniku srednje šole na

narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: madžarščina.
Letnik: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Anna Forgács, Zsuzsa Horváth, Szabolcs Oszto-

vits, Mihály Takaró.
Lektor: István Bitskey.
Recenzent: dr. Guttmann Miklós, Hermina László.
Leto izdaje: 1996.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: HELIKON KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-359/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

148. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
IRODALMI SZÖVEGGYÕJTEMÉNY
ÉRETTSÉGIZÕKNEK 4, A VILÁGIRODALOM
ÉVEZREDEIBÕL, berilo za književnost pri pouku
madžarščine v 4. letniku srednje šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole
IRODALMI SZÖVEGGYÕJTEMÉNY

ÉRETTSÉGIZÕKNEK 4, A VILÁGIRODALOM
ÉVEZREDEIBÕL, berilo za književnost pri pouku

madžarščine v 4. letniku srednje šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v

Prekmurju

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: madžarščina.
Letnik: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Anna Forgács, Zsuzsa Horváth, Szabolcs Oszto-

vits, Mihály Takaró.
Lektor: György Poszler.
Recenzent: dr. Guttmann Miklós, Hermina László.
Leto izdaje: 1996.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: HELIKON KIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
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Št.  612-360/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

149. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
MAGYAR NYELV 9. OSZTÁLYNAK, učbenik za
jezik pri pouku madžarščine v 1. letniku srednje
šole na narodno in jezikovno mešanem območju
v Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

MAGYAR NYELV 9. OSZTÁLYNAK, učbenik za
jezik pri pouku madžarščine v 1. letniku srednje
šole na narodno in jezikovno mešanem območju

v Prekmurju

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: madžarščina.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Zsuzsa Hajas.
Lektor: Árpád Sebestyén, Krisztina Laczkó, Anna Szabóné

Fricska.
Recenzent: dr. Guttmann Miklós, Hermina László.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: PEDELLUS TANKÖNYVKIADÓ, PEDELLUS

TANKÖNYVKIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-361/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

150. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
MAGYAR NYELV 10. OSZTÁLYNAK, učbenik za
jezik pri pouku madžarščine v 2. letniku srednje
šole na narodno in jezikovno mešanem območju
v Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

MAGYAR NYELV 10. OSZTÁLYNAK, učbenik za
jezik pri pouku madžarščine v 2. letniku srednje
šole na narodno in jezikovno mešanem območju

v Prekmurju

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: madžarščina.

Letnik: 2.

Vrsta učnega gradiva: učbenik.

Avtor: Zsuzsa Hajas.

Lektor: Árpád Sebestyén, Krisztina Laczkó, Anna Szabó-
né Fricska.

Recenzent: dr. Guttmann Miklós, Hermina László.

Leto izdaje: 1999.

Čas veljavnosti: 5 šolskih let.

Založnik: PEDELLUS TANKÖNYVKIADÓ.

Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-362/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

151. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
MAGYAR NYELV 11. OSZTÁLYNAK, učbenik za
jezik pri pouku madžarščine v 3. letniku srednje
šole na narodno in jezikovno mešanem območju
v Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

MAGYAR NYELV 11. OSZTÁLYNAK, učbenik za
jezik pri pouku madžarščine v 3. letniku srednje
šole na narodno in jezikovno mešanem območju

v Prekmurju

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: madžarščina.
Letnik: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Zsuzsa Hajas.
Lektor: Zoltán Hangay, Árpád Sebestyén, Krisztina

Laczkó, Anna Szabóné Fricska, Borbála Trencsényi.
Recenzent: dr. Guttmann Miklós, Hermina László.
Fotograf: József Hapák.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: PEDELLUS TANKÖNYVKIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-363/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje
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152. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
MAGYAR NYELV 12. OSZTÁLYNAK, učbenik za
jezik pri pouku madžarščine v 4. letniku srednje
šole na narodno in jezikovno mešanem območju
v Prekmurju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

MAGYAR NYELV 12. OSZTÁLYNAK, učbenik za
jezik pri pouku madžarščine v 4. letniku srednje
šole na narodno in jezikovno mešanem območju

v Prekmurju

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: madžarščina.
Letnik: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Zsuzsa Hajas.
Lektor: Zoltán Hangay, Árpád Sebestyén, Krisztina Lac-

zkó, Anna Szabóné Fricska.
Recenzent: dr. Guttmann Miklós, Hermina László.
Ilustrator: László Hadházy.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: PEDELLUS TANKÖNYVKIADÓ.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-364/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

153. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKA
SLOVNICA IN JEZIKOVNA VADNICA, učno
sredstvo za slovenščino

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

SLOVENSKA SLOVNICA IN JEZIKOVNA
VADNICA, učno sredstvo za slovenščino

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje, nižje poklicno
izobraževanje, srednje poklicno izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 7., 8.; 7. – 9.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: France Žagar.
Strokovni sodelavec: dr. Jože Toporišič.
Lektor: Mihaela Dorner.
Recenzent: dr. Irena Stramljič Breznik, Mihaela Dorner.
Ilustrator: Božo Kos.

Grafični oblikovalec: Marina Rajšter.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR, ZALOŽBA OB-

ZORJA MARIBOR, Partizanska 3-5, 2000 Maribor.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št.  612-365/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

154. Spremembe pravil o prirejanju nagradne igre
“Vzemite račun”

Na podlagi 2. člena zakona o davčni službi, 5. člena
zakona o igrah na srečo in v skladu s prvim odstavkom 11.
člena zakona o davčni službi sprejema Republika Slovenija,
Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije

S P R E M E M B O  P R A V I L
o prirejanju nagradne igre »Vzemite račun«

1. člen
V pravilih o prirejanju nagradne igre »Vzemite račun« (v

nadaljevanju: pravil) se spremeni tretji odstavek 4. člena tako,
da se glasi:

Računi, ki se žrebajo v posameznem krogu, na dan žre-
banja ne smejo biti starejši od enega leta.

2. člen
8. člen pravil se spremeni tako, da se glasi:
V vsakem krogu nagradne igre se žreba 40 nagrad v

skupni vrednosti 10,000.000 SIT, in sicer:
– osebni avto v cenovnem razredu do vrednosti

2,500.000 SIT, skupaj 2,500.000 SIT,
– 2 denarni nagradi v vrednosti 1,000.000 SIT, skupaj

2,000.000 SIT,
– 2 denarni nagradi v  vrednosti  500.000 SIT, skupaj

1,000.000 SIT,
– 10 denarnih nagrad v vrednosti 200.000 SIT, skupaj

2,000.000 SIT,
– 25 denarnih nagrad v vrednosti 100.000 SIT, skupaj

2,500.000 SIT.

3. člen
Prvi odstavek 16. člena pravil se spremeni tako, da se

doda nov stavek, ki se glasi:
Nagrada večje vrednosti izključuje nagrado enake ali ma-

njše vrednosti, tako da se izžrebancu z enako davčno številko
nagrada podeli samo enkrat.

4. člen
Te spremembe pravil začnejo veljati z dnem objave.

Št. 471-9/01
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.

Stojan Grilj l. r.
Direktor

Davčne uprave Republike
Slovenije
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OBČINE

CERKVENJAK

155. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Cerkvenjak

Na podlagi 3., 4., 7. in 35. člena zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in
26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93
in 1/96), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95, 20/95, 73/95,
39/96, 70/97, 10/98 in 74/98), 3. in 25. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90
in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter 6. in
15. člena statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št.
26/99) je Občinski svet občine Cerkvenjak na 21. redni seji
dne 28. 11. 2001 sprejel

O D L O K
o oskrbi s pitno vodo na območju

Občine Cerkvenjak

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa splošne pogoje oskrbe s pitno vodo iz

vodovodov, gospodarjenje z napravami in objekti ter pravi-
ce, dolžnosti in odgovornosti upravljavcev in uporabnikov v
zvezi z dobavo in odjemom pitne vode na območju Občine
Cerkvenjak (v nadaljevanju: občina).

2. člen
Vodovodno omrežje je vsako vodovodno omrežje s

pripadajočimi objekti in napravami, ki preskrbuje uporabni-
ke s pitno vodo. Vodovodna omrežja delimo glede na la-
stništvo na javna ter zasebna vodovodna omrežja.

Javni vodovod je vodovodno omrežje s pripadajočimi
objekti in napravami, ki zagotavlja oskrbo z vodo:

– najmanj petih gospodinjstev ali več kot dvajsetih
ljudi,

– javnih objektov,
– objektov za proizvodnjo in promet z živili,
– in je v lasti občine.

3. člen
Uporabnik pitne vode je vsaka fizična ali pravna oseba,

ki uporablja vodo iz vodovodnega omrežja ali izkorišča nje-
govo požarnovarnostno funkcijo.

4. člen
Vodooskrba v Občini Cerkvenjak se lahko zagotavlja

pod pogoji, ki so določeni s tem odlokom.
Upravljavec vseh objektov in naprav javnega vodovoda

je javno podjetje Komunalno podjetje Ptuj d.d., ki izvaja
oskrbo s pitno vodo v skladu s sprejetim odlokom o lokalnih
gospodarskih javnih službah v Občini Cerkvenjak.

Ostala vodovodna omrežja, ki niso v lasti občine in
oskrbujejo z vodo vsaj pet gospodinjstev, so lahko v uprav-
ljanju posameznih vodnih odborov. Vodne odbore sestavlja-
jo trije predstavniki uporabnikov vodovodnega omrežja in jih
imenujejo lastniki.

Če gre za vodovodno omrežje, ki preskrbuje največ
štiri gospodinjstva uporabnikov pitne vode in ne preskrbuje
javnega objekta ali objekta za proizvodnjo in promet z živili,
je lahko upravljavec vodni odbor ali fizična oseba, ki ga
oziroma jo s sklepom o upravljanju lastne oskrbe s pitno
vodo pooblasti župan občine.

5. člen
Sklep o upravljanju vodovodnih omrežij za oskrbo s

pitno vodo iz tretjega in četrtega odstavka 4. člena tega
odloka izda župan, če upravljavec izpolnjuje naslednje po-
goje:

– ima lastninsko ali služnostno pravico na zemljišču, na
katerem je zajetje in drugi objekti, in po katerem poteka
cevovod,

– ima določeno odgovorno strokovno osebo,
– razpolaga z rezultati analize vode, ki jo opravi poobla-

ščena organizacija in morajo biti v skladu s pravilnikom o
zdravstveni ustreznosti pitne vode in ne smejo biti starejši od
šestih mesecev,

– se obvezuje, da bo zdravstveno ustreznost pitne
vode redno kontroliral preko pooblaščene organizacije.
Vodni odbor ali fizična oseba iz tretjega in četrtega odstav-
ka 4. člena, ki si pridobi sklep župana za rabo vode, mora
skrbeti, da mu pooblaščena organizacija opravi kontrolo
oziroma analizo pitne vode na stroške uporabnikov po po-
trebi, vendar najmanj enkrat letno.

II. NAPRAVE UPORABNIKOV IN UPRAVLJALCEV

6. člen
Objekti in naprave uporabnikov so:
1. interno vodovodno in hidrantno (požarno) omrežje,

ki ga od javnega ločuje merilno mesto ali s pogodbo dogo-
vorjeno mesto,

2. vodovodni priključek:
– spojna cev med sekundarnim oziroma primarnim

omrežjem in obračunskim vodomerom, vključno s priključni-
mi ventili in pripadajočo garnituro,

– obračunski vodomer s pripadajočim ventilom pred
njim in nepovratnim ventilom za njim,

3. vodomerni jašek ali niša,
4. interni hidranti, interni vodomeri, naprave za reduci-

ranje in dviganje tlaka vode, vodni zbiralniki za sanitarno,
požarno in industrijsko vodo, naprave za ogrevanje, mehča-
nje, dezinfekcijo vode in drugi objekti in naprave, ki so
nameščeni za obračunskim vodomerom ali za pogodbeno
dogovorjenim mestom.

Te naprave in objekti so last oziroma osnovno sredstvo
uporabnika, ki z njimi upravlja in razpolaga in se zgradijo na
podlagi dovoljenja za gradnjo objekta. Če objekt nima grad-
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benega dovoljenja, se sme priključiti samo na podlagi po-
sebne odločbe upravnega organa, ki izdaja gradbeno dovo-
ljenje.

Vsako spremembo na napravah iz prvega odstavka te-
ga člena so uporabniki dolžni sporočiti upravljalcu. Če gre
za povečanje priključne moči mora uporabnik pridobiti od
upravljalca soglasje.

7. člen
Objekti in naprave upravljavca so:
a) primarno omrežje:
– zajetje,
– vodnjaki,
– črpališča, prečrpališča
– vodohrani, razbremenilniki, odzračniki,
– naprave za prečiščevanje vode,
– naprave za bogatenje podtalnice,
– naprave za predelavo in kondiciranje,
– naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem

omrežju,
– transportni cevovodi od zajetij do sekundarnega vo-

dovodnega omrežja in vodohrana,
– tranzitni cevovodi med posameznimi naselji;
b) sekundarno omrežje in naprave:
– omrežje in naprave za neposredno priključevanje upo-

rabnikov,
– naprave za čiščenje in pripravo vode na sekundar-

nem omrežju,
– omrežje in naprave za preprečevanje požarov (javno

hidrantno omrežje),
– črpališča in naprave za dviganje ali reduciranje tlaka

vode na sekundarnem omrežju.
c) vodovodni priključki z vodomeri.

8. člen
Upravljavec javnega vodovoda je dolžan voditi kataster

vodovodnega omrežja, register vodovodnih priključkov in
hidrantnih mest.

9. člen
Naprave in objekti upravljavca se glede na namen deli-

jo na:
– naprave in objekte skupne rabe,
– naprave in objekte individualne rabe.
Naprave in objekti skupne rabe so objekti in naprave za

oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi, vsi ostali pa so
objekti in naprave individualne rabe.

Stroški vzdrževanja in obratovanja naprav in objektov
skupne rabe in se krijejo iz proračuna občine.

III. PRIKLJUČITEV NA VODOVODNO OMREŽJE

10. člen
Pred priključitvijo na vodovodno omrežje si mora vlaga-

telj zahteve za priključitev, (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj),
pridobiti soglasje upravljavca vodovodnega omrežja, ki pri-
ključitev tudi izvede. Upravljavec lahko izda soglasje k:

– prostorsko izvedbenim aktom,
– lokacijski dokumentaciji,
– projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– vlogi za začasni priključek.
Vlagatelj predloži k vlogi za pridobitev soglasja in pred

priključitvijo naslednjo dokumentacijo:
a) za soglasje k lokacijski dokumentaciji:
– lokacijsko dokumentacijo,
– situacijski načrt objekta in predvidene lokacije trase

priključka v merilu 1:1000 ali 1:500 v dveh izvodih,

– opis specifičnosti gradnje in namembnost objekta s
predvideno potrošnjo vode;

b) za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja:

– pravnomočno lokacijsko dovoljenje,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali

1:500
– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih

bo potekal priključek;
c) soglasje za priključek, če ni bilo v takem smislu že

izdano v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja –
(pred priključitvijo):

– pravnomočno gradbeno dovoljenje,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali

1:500
– soglasje za prekop cestišča in križanja z drugimi

komunalnimi vodi,
– soglasje lastnikov oziroma uporabnikov parcel, pre-

ko katerih bo potekal priključek,
d) soglasje za začasni priključek:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali

1:500
– dovoljenje upravnega organa o postavitvi začasnega

objekta,
– opis predvidene porabe vode.
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe, ki so bile

zgrajene pred 1967 letom se uporablja c) točka tega člena,
pravnomočno gradbeno dovoljenje pa se predloži, če je bilo
izdano.

Kolikor gre za postopek pridobivanja gradbenega do-
voljenja po upravnem postopku za enotno dovoljenje za
gradnjo, potem soglasje pod točko a) nadomesti tisto, ki je
vpisano pod točko b).

11. člen
Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej,

objekt pa lahko ima tudi več priključkov.
Upravljavec javnega vodovoda je dolžan dopustiti pri-

ključitev v obliki in po postopku, ki je podrobneje opredeljen
v pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objek-
tov in naprav, če je vlagatelj izpolnil vse pogoje soglasij,
poravnal vse obveznosti in plačal priključnino za priključitev,
ki jo s sklepom določi Občinski svet občine Cerkvenjak.

12. člen
Za priključitev obstoječe zgradbe na javni vodovod mo-

ra vlagatelj od upravljavca pridobiti soglasje za priključitev na
javni vodovod.

Upravljavec javnega vodovoda je dolžan dopustiti pri-
ključitev na javni vodovod, če vlagatelj vloži zahtevek in to
dopuščajo razpoložljive kapacitete vodnih virov in vodovo-
dnega omrežja ter tehnični pogoji.

Upravljavec je dolžan izvesti vodovodni priključek naj-
kasneje v tridesetih dneh, če je vlagatelj izpolnil vse pogoje
določene s soglasji. Stroški izvedbe priključka bremenijo
vlagatelja.

V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključkov,
je upravljavec dolžan vlagatelja pisno seznaniti o razmerah in
pogojih, pod katerimi bo priključitev možna.

Po priključitvi se vlagatelj vpiše v evidenco uporabni-
kov.

13. člen
Pri gradnji se vgradi tipski vodomerni jašek, katerega

predpiše upravljavec vodovodnega omrežja. Prostor, kjer je
zgrajen vodomer, mora biti vedno dostopen delavcu uprav-
ljavca.
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14. člen
Vodovodni priključek je del objekta in je last uporabni-

ka. Priključek je lahko stalen ali začasen.

15. člen
V primeru, da na območju, na katerem želi vlagatelj

pridobiti vodovodni priključek, obstaja kanalizacijsko omre-
žje, sme upravljavec izdati soglasje le, če lokacijska doku-
mentacija oziroma zazidalni načrt obravnavata priključek na
kanalizacijsko omrežje.

Na območjih, kjer je zgrajen javni vodovod in obstajajo
tehnični pogoji za priključitev ter to zahtevajo določila pravil-
nika o zdravstveni ustreznosti pitne vode, je za vse objekte
obvezna priključitev in uporaba javnega vodovoda v skladu s
soglasjem upravljavca.

16. člen
Spremembo dimenzije priključka, trase, merilnega me-

sta priključka, izvedbo dodatnega priključka ali ukinitev pri-
ključka in zahtevo za povečan odvzem pitne vode, se obrav-
nava na enak način kot za nov vodovodni priključek.

O plačilu priključnine, za primere naštete v prvem od-
stavku tega člena, odloči občinska uprava.

17. člen
Uporabnik ne sme dovoliti priključitve objektov drugih

lastnikov na svojo interno vodovodno instalacijo ali na svoj
vodovodni priključek brez soglasja upravljavca.

18. člen
Na trasi vodovodnega omrežja ni dovoljeno postavljati,

graditi ali zasajati ničesar brez predhodnega soglasja uprav-
ljavca.

19. člen
Gradnjo objektov in naprav vodovodnega omrežja, ki je

v lasti občine, lahko izvaja za to usposobljen izvajalec, razen
neposredne priključitve uporabnika na vodovodno omrežje,
ki jo lahko izvede le upravljavec.

Upravljavec omenjeno gradnjo objektov in naprav vo-
dovodnega omrežja obvezno nadzira.

Vsa dela na vodovodnem omrežju in vodovodnih pri-
ključkih izvaja in nadzira upravljavec oziroma od upravljavca
pooblaščen izvajalec.

IV. MERITVE PORABE IN OBRAČUN PORABLJENE VODE

20. člen
Količina porabljene vode iz vodovodnega omrežja se

meri z obračunskimi vodomeri. Z velikimi porabniki vode
lahko upravljavec sklene pogodbo o meritvi dobavljene vode
in plačilnih pogojih.

V primerih, kadar meritev ni možna, se določi pavšalni
odjem.

Za pavšalni odjem pri porabi pitne vode v gospodinj-
stvu se upošteva zadnja znana povprečna poraba za tri
mesece. Če pa to ni mogoče pa se upošteva 4 m3 na osebo
na mesec.

21. člen
Obračunski vodomer namesti upravljavec vodovodne-

ga omrežja za vsak objekt.
Tip, velikost in mesto namestitve določi upravljavec

samostojno skladno s projektom in določili tehničnega pra-

vilnika. Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali poprav-
ljati obračunskega vodomera, niti odstraniti plombe.

Stroški nabave in namestitve vodomera bremenijo upo-
rabnika. Stroške kontrole, popravila in zamenjave vodome-
rov plača uporabnik upravljavcu vodovoda z vzdrževalnino-
števnino, ki je odvisna od dimenzije oziroma velikosti pri-
ključka, kar pa se natančneje opredeli v pravilniku.

Upravljavec vzdržuje obračunske vodomere in skrbi za
njihove redne preglede.

Vsak obračunski vodomer mora biti pregledan in veljav-
no žigosan s strani pristojnega organa v skladu z veljavno
zakonodajo.

22. člen
Vodomeri na interni napeljavi, ki so nameščeni za obra-

čunskim vodomerom, služijo le interni porazdelitvi stroškov.
Upravljavec vodovoda teh vodomerov ne vzdržuje in tudi ne
uporablja za obračun vode. Osnova za obračun je stanje
obračunskega vodomera na dan odčitka.

23. člen
Stroške okvar, ki so nastali na priključku ali vodomeru

po krivdi lastnika objekta ali uporabnika, bremenijo upora-
bnika.

24. člen
Uporabnik ima poleg rednih pregledov vodomera pravi-

co zahtevati izredno kontrolo točnosti obračunskega vodo-
mera.

Če se ugotovi, da je točnost vodomera izven dopustnih
meja, nosi stroške preizkusa upravljavec vodovoda, v
nasprotnem primeru pa uporabnik.

25. člen
Količina porabljene vode se meri v kubičnih metrih po

odčitku na obračunskem vodomeru.
V primeru, da upravljavec ugotovi, da je obračunski

vodomer v okvari ali da iz drugega razloga ni mogoče odčita-
ti vodomera, se obračuna povprečna poraba vode na osnovi
zadnjega obračunskega obdobja.

26. člen
Upravljavec mesečno zaračunava porabljeno vodo v

obliki akontacije, ki jo določi na osnovi povprečne porabe
vode v zadnjem obračunskem obdobju.

Upravljavec praviloma opravi odčitke obračunskih vo-
domerov enkrat letno in opravi obračun porabljen vode za
vsakega uporabnika.

Upravljavec je dolžan objaviti spremembo cene vode
na krajevno običajen način. Če se spremeni cena vode, je
upravljavec dolžan dostaviti uporabnikom poseben obrazec
za popis stanja vodomera, na osnovi katerega se izvede
obračun porabljene vode. Kolikor uporabnik stanja vodome-
ra na predpisanem obrazcu ne dostavi upravljalcu v zahteva-
nem roku, se stanje vodomera na dan uveljavitve nove cene
vode izračuna iz povprečne porabe vode v preteklem obra-
čunskem obdobju.

27. člen
Na osnovi predvidene ali dejansko porabljene količine

vode in veljavne cene, ki jo sprejme Občinski svet občine
Cerkvenjak, upravljavec na podlagi računa zaračuna upora-
bniku vodarino.

Cena m3 vode se določa skladno s predpisi o oblikova-
nju cen komunalnih storitev.
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28. člen
Uporabnik je dolžan račun poravnati v predpisanem

roku od datuma izstavitve računa. V primeru, da uporabnik
ne poravna vodarine v določenem roku po prejemu računa,
ga je upravljavec dolžan opomniti. V opominu mora določiti
dodaten rok za plačilo in opozoriti uporabnika na posledice
neplačila.

Uporabnik, ki se s prejetim računom ne strinja, lahko v
osmih dneh od prejema računa pri upravljavcu vloži pisni
ugovor. Ugovor na račun ne zadrži plačila.

Upravljavec je dolžan na ugovor uporabnika pisno od-
govoriti v roku enega meseca in v tem roku ne sme prekiniti
dobave vode.

Če uporabnik zamudi s plačilom, mu upravljavec zara-
čuna zakonsko veljavne zamudne obresti.

V. OMEJITVE IN PREKINITVE DOBAVE VODE

29. člen
Upravljavec ima pravico brez povračila škode prekiniti

dobavo vode za čas izvedbe planiranih vzdrževalnih del ali
čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in napravah
vodovodnega omrežja, vendar mora pred prekinitvijo obve-
stiti uporabnike neposredno ali preko sredstev javnega ob-
veščanja.

30. člen
Upravljavec lahko brez objave prekine dobavo vode v

naslednjih primerih:
1. če priključek na vodovodno omrežje ni izveden v

skladu s soglasjem upravljavca ali je izveden brez soglasja
upravljavca,

2. če interna instalacija in druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in upora-
bnik ne izboljša stanje v določenem roku, ki ga postavi
upravljavec,

3. če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli pri-
ključitev drugega uporabnika na svojo interno instalacijo in
če razširi svojo lastno napeljavo,

4. če uporabnik onemogoči delavcu upravljavca odči-
tavanje ali zamenjavo vodomera ali pregled priključka,

5. če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani
plombo na vodomeru, hidrantnih ventilih ali kako drugače
spremeni izvedbo priključka,

6. Če uporabnik ne dopusti upravljavcu opravljati nuj-
nih vzdrževalnih del na javnem vodovodu.

7. če uporabnik ne poravna stroškov po izdanem raču-
nu niti po prejemu opomina pred prekinitvijo dobave vode v
roku, ki je na njem naveden,

8. če uporabnik z odvodom odpadne vode povzroča
nevarnost za zdravstveno ustreznost pitne vode.

Dobava se prekine za čas, dokler ni odpravljen vzrok
prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in po-
novne priključitve.

Uporabnik ne sme prekiniti dobave vode do lastnega
ali do sosedovega objekta brez soglasja upravljavca.

31. člen
V primeru pomanjkanja pitne vode v omrežju lahko

župan Občine Cerkvenjak na predlog upravljavca izda sk-
lep o varčevanju s pitno vodo, v katerem določi stopnjo
varčevanja in posamezne prepovedi za uporabo vode.
Upravljavec in uporabniki so dolžni upoštevati določila tega
sklepa.

VI. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCEV IN UPORABNIKOV

32. člen
Upravljavec ima pri preskrbi z vodo naslednje obvez-

nosti:
1. skrbi za normalno obratovanje objektov in naprav,
2. redno vzdržuje vse objekte in naprave, ki so v pri-

stojnosti upravljavca,
3. vzdržuje in obnavlja vodovodne priključke,
4. redno vzdržuje obračunske vodomere in skrbi za

njihove redne preglede skladno z veljavnimi predpisi,
5. vodi kataster objektov in naprav javnega vodovoda,
6. izdaja soglasja za priključitev in omogoča priključitev

na vodovodno omrežje,
7. kontrolira ustreznost interne instalacije pred priklo-

pom na vodovodno omrežje,
8. sistematično pregleduje vodovodno omrežje s ci-

ljem odkrivanja morebitnih nepravilnosti,
9. ravna skladno z določbami tehničnega pravilnika,
10. skrbi za brezhibnost in vzdrževanje požarnega

omrežja in hidrantov,
11. redno zagotavlja kontrolo kakovosti pitne vode skla-

dno z veljavnimi predpisi,
12. izvrši pregled interne instalacije in opravi kontrolo

kvalitete pitne vode, če je podan utemeljen sum, da je voda
neustrezna,

13. redno odčituje vodomere in skrbi za obračun po-
rabljene vode,

14. organizira dobavo vode v primeru višje sile, ko je
oskrba motena.

33. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
1. redno vzdržujejo vodovodno instalacijo, vodomerni

jašek ali nišo in interno hidrantno omrežje,
2. upravljavcu omogočajo pregled interne vodovodne

instalacije in internega omrežja,
3. omogočajo upravljavcu dostop do obračunskega

vodomera,
4. ščitijo obračunski vodomer pred zmrzovanjem in

fizičnimi poškodbami,
5. pisno obvestijo upravljavca spremembi naslova, la-

stništva in spremembah na objektu, ki imajo vpliv na odvzem
in obračun vode v roku 8 dni od nastanka spremembe;
sprememba je možna po poravnavi vseh zapadlih obvezno-
sti,

6. redno plačujejo prejete račune za oskrbo s pitno
vodo,

7. takoj javljajo upravljavcu vse okvare in nepravilnosti
na vodovodnem omrežju,

8. upoštevajo varčevalne in ostale ukrepe v primeru
višje sile ali ob prekinitvi dobave vode.

34. člen
Investitor del pri vzdrževanju in rekonstrukciji ali gradnji

cest, ulic in trgov ter pri izvajanju drugih del mora pridobiti
soglasje upravljavca javnega vodovoda in vzpostaviti vodo-
vodno omrežje in naprave v prvotno stanje. Vsa dela se
opravijo pod nadzorom upravljavca.

Upravljavci drugih omrežij in naprav morajo pri opravlja-
nju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostane
vodovodno omrežje ter naprave nepoškodovane.

V primeru poškodbe vodovodnega omrežja, morajo
povzročitelji poškodbe na svoje stroške naročiti popravilo
pri upravljavcu. Poravnati morajo tudi povzročeno škodo.
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35. člen
Lastnik vodovodnega omrežja je dolžan upravljavcu po-

vrniti stroške odprave posledic na vodovodnem omrežju, ki
so nastali kot posledica višje sile.

VII. ODJEM VODE IZ HIDRANTOV

36. člen
Hidranti na vodovodnem omrežju so namenjeni izključ-

no požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni ter v brez-
hibnem stanju.

37. člen
Brez soglasja upravljavca vodovodnega omrežja smejo

iz hidrantov odvzemati vodo le gasilci za gašenje požarov in
odstranjevanje posledic drugih elementarnih nesreč, razen
v primeru suše. V tem primeru morajo gasilci naknadno
obvestiti upravljavca vodovoda o uporabi ter trajanju odvze-
ma vode in sporočiti morebitne pomanjkljivosti, ki so jih
opazili pri odvzemu vode.

Upravljavec po prejemu obvestila pregleda stanje hi-
dranta.

Uporabnik hidranta mora po odvzemu vode pustiti hi-
drant v brezhibnem stanju. V nasprotnem primeru trpi vse
posledice in stroške, ki nastanejo zaradi okvare hidranta.

Hidranti in požarni bazeni se smejo uporabljati v prime-
ru suše le s soglasjem upravljavca.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

38. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 150.000 SIT se

kaznuje uporabnik javnega vodovoda:
– če se kot uporabnik priključi na vodovodno omrežje

pred ali mimo obračunskega vodomera,
– če kot uporabnik ne prijavi okvare na vodovodnem

priključku,
– če kot uporabnik onemogoča delavcem upravljavca

preglede in odčitavanje obračunskega vodomera,
– če kot uporabnik sam brez privolitve upravljavca od-

strani plombe na vodovodnih objektih,
– če kot uporabnik v primeru pomanjkanja vode troši

vodo v nasprotju z navodilom o racionalni rabi vode,
– če se ne priključi in ne uporablja javnega vodovoda v

skladu z določili 15. člena odloka,
– če ne upošteva določil 33. člena odloka.

39. člen
Z denarno kaznijo do 200.000 SIT se kaznuje upravlja-

vec vodovoda, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo do
50.000 SIT v primeru:

– če ne skrbi za redno vzdrževanje in delovanje vodo-
vodnih naprav in objektov,

– ne zagotavlja zdravstvene ustreznosti pitne vode,
– ne upošteva določil 32. člena odloka.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen
Upravljavec in uporabniki vodovodnega omrežja, ki

je v lasti občine, se morajo zahtevam tega odloka prilago-
diti najkasneje v roku enega leta po začetku veljave tega
odloka.

41. člen
Upravljavec v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega

odloka sprejme pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objek-
tov in naprav javnega vodovoda, ki podrobneje opredeli
tehnične normative in navodila za gradnjo, priključevanje,
uporabo in vzdrževanje javnega vodovoda, na katerega po-
da soglasje Občinski svet občine Cerkvenjak.

42. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka oprav-

ljajo pristojne inšpekcijske službe, strokovni nadzor pa obči-
na oziroma od nje pooblaščeni strokovni delavci.

43. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 35205-009/01
Cerkvenjak, dne 28. novembra 2001.

Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

MURSKA SOBOTA

156. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US,
1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS),
odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Mur-
ska Sobota (Uradni list RS, št. 72/95 in 85/99) ter
17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 23/99 in 52/01) je Mestni svet mestne občine
Murska Sobota na seji dne 13. 12. 2001 sprejel

O D L O K
o načinu opravljanja gospodarske javne službe

ravnanja s komunalnimi odpadki

I. NAMEN ODLOKA

1. člen
Ta odlok določa način opravljanja obvezne gospodar-

ske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadalj-
njem besedilu: javna služba) na območju Mestne občine
Murska Sobota.

2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova opravljanja jav-

ne službe,
2. vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova pro-

storska razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne slu-

žbe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne slu-

žbe,
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5. viri financiranja javne službe, način oblikovanja cene
in obračun storitev javne službe,

6. vrsta in obseg objektov ter naprav, potrebnih za
izvajanje javne službe, in

7. nadzor nad izvajanjem javne službe ter kazenske in
prehodne določbe.

3. člen
Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so:
– povzročiteljem komunalnih odpadkov izboljšati do-

stop do storitev javne službe;
– zagotoviti učinkovito izločanje ločenih frakcij komu-

nalnih odpadkov;
– zagotoviti obdelavo komunalnih odpadkov, preden

se jih odstrani z odlaganjem na odlagališču nenevarnih od-
padkov;

– v največji možni meri zagotoviti predelavo in ponovno
uporabo ločenih frakcij komunalnih odpadkov, predvsem
odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek;

– uveljaviti načelo “stroške plača povzročitelj komunal-
nih odpadkov”;

– zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih
programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi
odpadki.

II. POJMI

4. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo na-

slednji pomen:
1. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in

po naravi ter sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti ter
storitvenih dejavnosti, ki nastajajo na območju Mestne obči-
ne Murska Sobota.

2. Povzročitelj komunalnih odpadkov je vsak prebiva-
lec Mestne občine Murska Sobota in vsaka oseba, ki deluje
ali ima dejavnost na območju Mestne občine Murska Sobo-
ta in povzroča nastajanje komunalnih odpadkov. Povzročitelj
komunalnih odpadkov je tudi oseba, ki po pooblastilu pov-
zročitelja komunalnih odpadkov prepušča komunalne od-
padke izvajalcu javne službe.

3. Ostanki komunalnih odpadkov so odpadki, iz kate-
rih so izločene ločeno zbrane frakcije, in ostanki, ki nasta-
nejo pri predelavi ločeno zbranih frakcij in kosovnih odpad-
kov. Praviloma so ostanki komunalnih odpadkov odpadki, ki
se jih zaradi sestave ali načina nastajanja ne more razvrstiti v
eno od skupin ločenih frakcij komunalnih odpadkov s klasifi-
kacijsko številko 16 00 in 20 01 ali v druge skupine komu-
nalnih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov iz
predpisa o ravnanju z odpadki.

4. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je vnaprej do-
ločeno mesto, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz
objektov v neposredni okolici izvajalcu javne službe te od-
padke prepuščajo. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je
običajno mesto, ki je sicer namenjeno za prevzem komunal-
nih odpadkov. Povzročitelj komunalnih odpadkov na poziv
izvajalca javne službe na prevzemnem mestu prepušča ko-
sovne odpadke po vnaprej določenem in javno objavljenem
urniku.

5. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je mesto,
kjer povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo po vna-
prej določenem urniku izvajalcu javne službe komunalne
odpadke v temu namenjenih zabojnikih. Prevzemno mesto
komunalnih odpadkov se za posamezno stavbo določi ob
začetku uporabe storitev službe prevzemanja komunalnih
odpadkov.

6. Zbirno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer so
nameščene posode za ločeno zbiranje odpadkov, v katere
povzročitelji odpadkov neovirano ločeno odlagajo odpadke.

7. Zbirni center je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit
prostor, urejen in opremljen za prevzemanje in začasno
hranjenje vseh vrst ločenih frakcij. V zbirnem centru povzro-
čitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice zbirnega centra
prepuščajo izvajalcu javne službe te frakcije in kosovne od-
padke.

III. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

5. člen
Mestna občina Murska Sobota zagotavlja javno službo

v javnem podjetju. Javno podjetje lahko skupaj z Mestno
občino Murska Sobota sklene pogodbo s pooblaščenim
izvajalcem del (v nadaljevanju: izvajalec) za:

– zbiranje kosovnih odpadkov,
– zbiranje nevarnih odpadkov,
– zbiranje komunalnih odpadkov in ločeno zbiranje

frakcij.

6. člen
Izvajalec za ločeno zbiranje frakcij in komunalnih od-

padkov iz prejšnjega člena izvaja javno službo za celotno
območje Mestne občine Murska Sobota.

7. člen
Zbiranje kosovnih odpadkov, nevarnih frakcij ter izloča-

nje ločenih frakcij z razvrščanjem zbranih komunalnih od-
padkov se zagotavlja in opravlja na celotnem območju Me-
stne občine Murska Sobota. Zbiranje odpadkov iz prejšnje-
ga stavka se izvaja glede pogojev za prevzem odpadkov za
vse uporabnike storitev javne službe na enak način.

8. člen
Odlaganje komunalnih odpadkov je skupaj z ostalimi

občinami organizirano v Zbirno sortirnem centru za odpadke
v Puconcih.

IV. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE

9. člen
Javna služba po tem odloku obsega naslednja dela:
1. izločanje papirja, kartona, stekla in drugih ločenih

frakcij z ločenim zbiranjem (v nadaljnjem besedilu: ločeno
zbiranje frakcij) v naslednjem obsegu:

– prevzemanje ločenih frakcij, ki jih povzročitelji komu-
nalnih odpadkov prepuščajo v zbirnih centrih;

– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo v gostinski
in turistični dejavnosti;

– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo pri kulturnih,
športnih ter drugih javnih prireditvah in aktivnostih na pro-
stem;

– prevzemanje kosovnih odpadkov, ki jih povzročitelji
komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru;

– prevzemanje gradbenih odpadkov manjših količin, ki
nastajajo pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov in jih pov-
zročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo na mestu, dogo-
vorjenim z občino;

– oddajanje odpadne embalaže, ki je prevzeta v okviru
ločenega zbiranja frakcij in v zbirnih centrih, v predelavo,
skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpa-
dno embalažo;
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– zagotavljanje predelave in oddajanje v predelavo lo-
čenih frakcij, ki so prevzete v okviru ločenega zbiranja frakcij
na zbirnih mestih ločenih frakcij ter zbirnih centrih in niso
odpadna embalaža;

– oddajanje v zbirnih centrih prevzetih kosovnih od-
padkov izvajalcu zbiranja kosovnih odpadkov;

– zagotavljanje odstranjevanja manjših količin gradbe-
nih odpadkov, ki nastajajo pri vzdrževanju stanovanjskih pro-
storov in jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo
na mestu, dogovorjenem z občino;

– nabava in vzdrževanje zabojnikov ter druge opreme v
zbirnih centrih, ki je namenjena prepuščanju in oddajanju
ločenih frakcij ter kosovnih odpadkov v zbirnih centrih;

– nabava in vzdrževanje zabojnikov ter vozil za prevoz
ločenih frakcij v predelavo;

– urejanje in vzdrževanje prostorov, kjer se nahaja opre-
ma zbirnih centrov;

– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih lo-
čenih frakcijah v skladu s predpisi s področja ravnanja z
odpadki;

2. zbiranje kosovnih odpadkov v naslednjem obsegu:
– občasno prevzemanje kosovnih odpadkov na pre-

vzemnih mestih za kosovne odpadke, kjer po vnaprej dogo-
vorjenem urniku povzročitelji komunalnih odpadkov prepu-
ščajo večje kose ločenih frakcij;

– redno prevzemanje kosovnih odpadkov, ki jih je izva-
jalec ločenega zbiranja frakcij prevzel v zbirnih centrih;

– nabava in vzdrževanje zabojnikov ter vozil za prevze-
manje kosovnih odpadkov;

– oddajanje prevzetih kosovnih odpadkov za odstra-
njevanje in predelavo;

– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o količinah in
vrstah kosovnih odpadkov v skladu s predpisi s področja
ravnanja z odpadki;

3. zbiranje nevarnih frakcij v naslednjem obsegu:
– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji ko-

munalnih odpadkov oddajajo v premičnih zbiralnicah nevar-
nih frakcij in začasnem skladišču nevarnih odpadkov;

(Zbiranje nevarnih frakcij iz obrti in industrije ni predmet
tega odloka.)

– začasno skladiščenje zbranih nevarnih frakcij;
– oddajanje prevzetih nevarnih frakcij za odstranjeva-

nje in predelavo,
– nabava in vzdrževanje zabojnikov ter vozil premičnih

zbiralnic nevarnih frakcij;
– nabava in vzdrževanje zabojnikov za začasno hranje-

nje ter vozil za prevoz nevarnih frakcij;
– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih ne-

varnih frakcijah v skladu s predpisi s področja ravnanja z
odpadki;

4. zbiranje komunalnih odpadkov in ločenih frakcij v
naslednjem obsegu:

– prevzemanje komunalnih odpadkov in ločenih frak-
cij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo na
prevzemnih in zbirnih mestih za komunalne odpadke in loče-
ne frakcije;

– nabava in vzdrževanje zabojnikov, v katerih povzroči-
telji prepuščajo komunalne odpadke (če povzročitelj iz ma-
lomarnosti ali po nesreči uniči zabojnik si ga mora ob pomo-
či izvajalca priskrbeti sam);

– nabava in prodaja tipiziranih vrečk za prepuščanje
ostalih komunalnih odpadkov (ostali odpadki);

– nabava in vzdrževanje vozil za prevoz komunalnih
odpadkov in ločenih frakcij;

– nabava in vzdrževanje opreme za pranje zabojnikov,
v katerih povzročitelji prepuščajo komunalne odpadke in
ločene frakcije;

– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih ko-
munalnih odpadkih in ločenih frakcijah v skladu s predpisi s
področja ravnanja z odpadki;

5. obračun storitev uporabnikom storitev javne službe
za vsa dela javne službe, določena v tem členu.

V. OBSEG JAVNIH DOBRIN TER NJIHOVA PROSTORSKA
RAZPOREDITEV

10. člen
Z ločenim zbiranjem frakcij se zagotavlja ločeno zbira-

nje in začasno skladiščenje frakcij v vsaj enem zbirnem
centru na območju Mestne občine Murska Sobota.

11. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbir-

nih centrih iz prejšnjega člena, naslednje ločene frakcije:
– papir in lepenko vseh vrst in velikosti, vključno z

odpadno embalažo iz papirja in lepenke;
– steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno

embalažo iz stekla;
– plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali

sestavljenih materialov;
– odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz

kovin;
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa;
– manjše količine gradbenega materiala;
– oblačila;
– tekstil;
– jedilno olje in maščobe;
– barve, črnila, lepila in smolo, ki ne vsebujejo nevar-

nih snovi;
– detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi;
– baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni v skupine

16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem sezna-
mu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki;

– električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje ne-
varnih snovi;

– kosovne odpadke.

12. člen
Na zbirnih mestih ločenih frakcij se z zbiranjem ločenih

frakcij zagotavlja prevzem naslednjih ločenih frakcij, ki jih
povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v za to name-
njenih zabojnikih, nameščenih na zbirnih mestih:

– papirja in drobne lepenke, vključno z drobno odpa-
dno embalažo iz papirja ali lepenke,

– drobne odpadne embalaže iz stekla,
– drobne odpadne embalaže iz plastike ter
– drobne odpadne embalaže iz kovine.

13. člen
Število zbirnih mest ločenih frakcij, v katerih povzroči-

telji komunalnih odpadkov prepuščajo ločene frakcije iz prej-
šnjega člena, je na posameznem območju Mestne občine
Murska Sobota sorazmerno gostoti poselitve na tem obmo-
čju in se ga določi tako, da je po eno zbirno mesto ločenih
frakcij na največ 500 prebivalcev s stalnim bivališčem na
tem območju.

14. člen
Prevzemanje nevarnih frakcij opravlja izvajalec obča-

sno v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij.
Oddajanje nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah ne-

varnih frakcij se povzročiteljem komunalnih odpadkov zago-
tavlja na vsaj eni lokaciji v posameznih naseljih Mestne obči-
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ne Murska Sobota, v samem mestu Murska Sobota pa vsaj
na dveh lokacijah, v skladu z dogovorom Mestne uprave
mestne občine Murska Sobota.

Občasno prevzemanje nevarnih frakcij se zagotavlja
vsaj enkrat letno na vsakem od mest iz prejšnjega odstavka
in vsaj enkrat letno ob začasnem skladišču nevarnih od-
padkov.

Občasno prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzem-
nih mestih, ki so določena za prevzem komunalnih odpad-
kov, izvaja izvajalec vsaj enkrat letno na vsem območju Me-
stne občine Murska Sobota. Pri stanovanjskih blokih se
določijo skupna mesta za prevzem kosovnih odpadkov. V
času zbiranja kosovnih odpadkov se na ta mesta postavijo
večji zabojniki (5–8 m3).

15. člen
Storitve zbiranja komunalnih odpadkov so obvezne za

lastnike ali upravljalce vsake stavbe, ki je na območju Me-
stne občine Murska Sobota in v kateri imajo prebivalci stalno
ali začasno prebivališče, za počitniške hiše in druge stavbe,
v katerih se izvaja dejavnost, kjer nastajajo komunalni od-
padki.

Komunalne odpadke izvajalec prevzema tako, da nje-
gove storitve uporabljajo na enak način in skupno vsi pov-
zročitelji komunalnih odpadkov v stavbi.

Za stavbo iz prejšnjega odstavka se šteje tudi vsaka
posamezna etažna enota v stavbi, če se v njej izvaja dejav-
nost in se lastnik ali uporabnik etažne enote z upraviteljem
objekta dogovori, da se komunalni odpadki iz etažne enote
prepuščajo izvajalcu javne službe posebej in neodvisno od
komunalnih odpadkov, ki nastajajo pri drugih uporabnikih
stavbe.

16. člen
Prevzemanje komunalnih odpadkov se opravlja na pre-

vzemnih mestih, kjer jih prepuščajo povzročitelji komunalnih
odpadkov v zabojnikih naslednjih velikosti:

– 120, 240, 1100 litrov ter po potrebi zabojniki večje-
ga volumna (5 m3–8 m3)

Povzročitelji komunalnih odpadkov lahko občasno pre-
puščajo komunalne odpadke tudi v tipiziranih vrečkah, če v
zabojnikih ni prostora za vse odpadke. Prepuščanje komu-
nalnih odpadkov v tipiziranih vrečkah je lahko tudi redno, če
izvajalec to odobri zaradi nedostopnosti ali velike oddaljeno-
sti prevzemnega mesta od stavbe, v kateri komunalni od-
padki nastajajo, ali na željo uporabnika, če je v gospodinj-
stvu le en član.

17. člen
Velikost zabojnikov za komunalne odpadke in število

odvozov se lahko določi posebej za vsako naselje in mesto.
Najmanjše število odvozov je enkrat mesečno s 120-litrskim
zabojnikom, največje število odvozov pa je dvakrat teden-
sko. Velikost zabojnikov lahko uporabniki storitev menjajo
vsak mesec. S povzročitelji, ki opravljajo določene dejavno-
sti, se lahko sklenejo pogodbe za odvoz, ki je pogostejši kot
v naselju oziroma mestu samem.

Informacijo o številu in datumu odvozov v vsakem nase-
lju in mestu prejmejo občani v obliki urnika odvoza v mesecu
decembru za naslednje leto. Za stanovanjske bloke v mestu
je odvoz organiziran dvakrat tedensko.

Če imajo občani občasno več odpadkov, kot jih gre v
zabojnik, morajo le-te odložiti v tipiziranih vrečkah izvajalca
javne službe, in to na dan odvoza ob zabojnik.

18. člen
Vsak nov uporabnik storitev, ki se prijavi za odvoz ko-

munalnih odpadkov, dobi v uporabo zabojnik, ki ga želi,
izvajalec pa mu je ob predaji zabojnika dolžan svetovati. V
mestu lahko uporabniki storitev dobijo razen zabojnika za
ostale odpadke tudi zabojnik za biološke odpadke. Število
zabojnikov v stanovanjskih blokih določi izvajalec glede na
število uporabnikov storitev.

19. člen
Pristojni organ Mestne občine Murska Sobota lahko

odloči, da imajo posamezniki ali deli naselja oziroma mesta
možnost prepuščanja komunalnih odpadkov v tipiziranih
vrečkah. Gre predvsem za individualne hiše z enim stanoval-
cem ali teren s težjo dostopnostjo odvoza odpadkov.

VI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO
STORITEV JAVNE SLUŽBE

20. člen
Prevzem komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih,

na zbirnih mestih ali v zbirnih centrih ter njihov prevoz na
mesto predelave oziroma na mesto obdelave pred odstra-
njevanjem se opravlja s posebnimi vozili, katerih opremlje-
nost zagotavlja praznjenje zabojnikov, nakladanje odpadkov
ter prevoz in razkladanje odpadkov brez prahu, čezmernega
hrupa in raztresanja odpadkov.

Ločeno zbiranje frakcij

21. člen
Izvajalec ločenega zbiranja frakcij mora zagotoviti, da

so zabojniki, ki so namenjeni za prepuščanje posameznih
vrst ločenih frakcij na zbirnih mestih, enakega tipa in ustrez-
no označeni.

Iz oznake na zabojniku mora biti razvidna vrsta ločene
frakcije, ki se jo lahko odloži v zabojnik, in navedeni pogoji
za prepuščanje, če obstojijo.

Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost zabojnikov
iz prejšnjih odstavkov tega člena določi izvajalec javne služ-
be, potrdi pa pristojni organ Mestne občine Murska Sobota.

Izvajalec ločenega zbiranja frakcij mora zagotoviti, da
je na zabojnikih v zbirnih centrih ustrezna oznaka, iz katere
je razvidna vrsta ločene frakcije, ki se jo lahko odloži v
zabojnik, in navedeni pogoji za prepuščanje, če obstojijo.

22. člen
Izvajalec ločenega zbiranja frakcij mora zagotoviti:
– redno praznjenje zabojnikov na zbirnih mestih in v

zbirnih centrih,
– redno oddajanje zbranih ločenih frakcij v predelavo,
– snažnost zbirnih mest ločenih frakcij in zbirnih cen-

trov ter redno vzdrževanje zabojnikov, ki so namenjeni za
prepuščanje ločenih frakcij, tako glede njihovega izgleda
kot namena,

– zamenjavo dotrajanih zabojnikov,
– opremljanje obstoječih zbirnih mest ločenih frakcij z

zabojniki za ločene frakcije,
– opremljanje novih zbirnih mest ločenih frakcij z za-

bojniki,
– vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz ločenih frakcij v

predelavo.

23. člen
Prevzem ločenih frakcij se izvaja v skladu s programom

ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami, ki ga vsako leto pri-
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pravi izvajalec zbiranja ločenih frakcij, potrdi pa pristojni
organ Mestne občine Murska Sobota.

Postopnost opremljanja zbirnih mest za ločene frakcije
na posameznem območju poselitve in druge pogoje glede
uvajanja ter izvajanja zbiranja ločenih frakcij na posameznem
območju poselitve ter druge obveznosti izvajanja javne služ-
be uredita pristojni organ Mestne občine Murska Sobota in
izvajalec zbiranja ločenih frakcij v programu.

Zbiranje kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij

24. člen
Prevzem kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij se izva-

ja v skladu s programom zbiranja kosovnih in nevarnih od-
padkov, ki ga vsako leto pripravi izvajalec zbiranja kosovnih
odpadkov, potrdi pa pristojni organ Mestne občine Murska
Sobota.

Program zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij
iz prejšnjega odstavka vsebuje časovni razpored odvoza
odpadkov, informiranje občanov ter način prevzemanja ko-
sovnih odpadkov in nevarnih frakcij.

Zbiranje komunalnih odpadkov

25. člen
Izvajalec prazni zabojnike in nalaga tipizirane vrečke

tako, da ne onesnaži prevzemnega mesta ali njegove okoli-
ce ter ne poškoduje zabojnikov.

Če pride pri prevzemu komunalnih odpadkov do one-
snaženja prevzemnega mesta ali njegove okolice, mora izva-
jalec zagotoviti odstranitev odpadkov in čiščenje onesnaže-
nih površin.

26. člen
Izvajalec opravlja po posebnem naročilu uporabnika

storitev tudi pranje zabojnikov, ki so namenjeni prepuščanju
komunalnih odpadkov. Cena za pranje zabojnikov se določi
s cenikom, ki ga potrdi pristojni organ Mestne občine Mur-
ska Sobota.

27. člen
Izvajalec zagotavlja:
– zamenjavo dotrajanih zabojnikov z novimi,
– nabavo novih zabojnikov za nove uporabnike storitev

prevzemanja komunalnih odpadkov,
– zamenjavo zabojnikov z zabojniki drugih velikosti na

željo lastnika ali upravitelja objekta in ob spremenjenih koli-
činah nastajanja komunalnih odpadkov v objektu,

– nabavo tipiziranih vrečk in njihovo prodajo uporabni-
kom storitev javne službe,

– vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz komunalnih
odpadkov,

– vzdrževanje in nabava opreme za pranje zabojnikov.
Tipsko obliko, velikost, barvo, material in označenost

vrečke za prepuščanje komunalnih odpadkov določi izvaja-
lec v dogovoru s pristojnim organom Mestne občine Murska
Sobota.

28. člen
Prevzemno mesto za komunalne odpadke je lahko na

površini, ki je v lasti uporabnika storitev javne službe, če so
izpolnjeni pogoji prevzema iz tega odloka in je zagotovljen
neoviran dovoz vozil za prevzem komunalnih odpadkov. Pre-
vzemno mesto za indvidualne uporabnike storitev pa je ob-
vezno ob robu cestišča. Izjeme so možne le v dogovoru z
izvajalcem javne službe.

Prevzemno mesto za komunalne odpadke mora biti
dostopno vozilom za odvoz odpadkov in je lahko istočasno
tudi mesto praznjenja zabojnika oziroma sme biti oddaljeno
od mesta praznjenja posode največ 10 m.

Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja zaboj-
nika ne sme biti stopnic ali drugih ovir.

29. člen
Ime in naslov uporabnika storitev, lokacija, način pre-

puščanja komunalnih odpadkov (v zabojniku ali v vrečkah),
število odvozov ter velikost in število zabojnikov za prepu-
ščanje komunalnih odpadkov se vodi za vsako posamezno
stavbo, v kateri nastajajo komunalni odpadki. Zbirko podat-
kov vodi izvajalec v svojem registru.

30. člen
Podatki za posamezno stavbo se v registru iz prejšnje-

ga člena lahko spremenijo na podlagi pisnega sporočila ali
osebnega obiska pri izvajalcu. Sprememba se lahko nanaša
na ime, naslov in velikost zabojnika.

Izvajalec ob vsaki spremembi podatkov v registru uskla-
di prevzemanje komunalnih odpadkov in obračun storitev
javne službe s spremembami, najkasneje mesec dni po
vpisu spremembe v register.

V primeru zamenjave večjega zabojnika z manjšim lah-
ko izvajalec v primeru pomanjkanja zabojnikov opravi zame-
njavo, če so ustrezni zabojniki na razpolago.

31. člen
Lastnik ali upravitelj stavbe mora zagotoviti, da so tipizi-

rane vrečke, ki so namenjene za prepuščanje ostalih odpad-
kov (ostanki komunalnih odpadkov), na prevzemnem mestu
samo v času, ki je z urnikom prevzemanja ostalih (ostanki
komunalnih odpadkov) odpadkov določen za prevzem ko-
munalnih odpadkov.

32. člen
Za čas do prevzema komunalnih odpadkov mora la-

stnik ali upravitelj objekta zagotoviti, da so zabojniki za pre-
puščanje komunalnih odpadkov nameščeni na prevzemnem
mestu v objektu ali ob njem, vendar ne na javnih površinah.

Če je prevzemno mesto na prostem, mora biti površina
prostora primerne velikosti ter utrjena.

33. člen
Če prevzemnega mesta ni možno urediti na površini, ki

je v lasti lastnika ali uporabnika stavbe, lahko pristojni organ
Mestne uprave mestne občine Murska Sobota določi name-
stitev zabojnikov na javni površini, če iz vloge lastnika ali
upravitelja stavbe sledi, da ob stavbi ni primernih drugih
površin in da namestitev zabojnikov v stavbi ni možna.

34. člen
Tipizirane vrečke za prepuščanje ostalih (ostanki ko-

munalnih odpadkov) odpadkov morajo povzročitelji ostalih
odpadkov hraniti v času do prevzema ostalih (ostanki komu-
nalnih odpadkov) odpadkov v stanovanjskih ali poslovnih
prostorih, kjer odpadki nastajajo, ali v posebnih, temu na-
menjenih zaprtih in pokritih prostorih v stavbi.

35. člen
Pri načrtovanju prevzemnega mesta pri novih stano-

vanjskih in poslovnih objektih in naseljih, pri prenovah in
spremembah namembnosti objektov je treba upoštevati po-
goje tega odloka.
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36. člen
Prevzem komunalnih odpadkov in ločenih frakcij se

izvaja po programu zbiranja komunalnih odpadkov, ki ga
pripravi izvajalec in potrdi pristojni organ Mestne občine
Murska Sobota.

Program zbiranja komunalnih odpadkov vsebuje:
– podatke o naseljih in številu prebivalcev, ki se jim

zagotavlja prevzemanje komunalnih odpadkov;
– podatke o številu in lokacijah prevzemnih mest ter

velikosti zabojnikov in številu prevzemov komunalnih odpad-
kov;

– podatke o načrtovani letni količini zbranih komunal-
nih odpadkov po posameznih naseljih oziroma območjih
poselitve;

– časovno razporeditev prevzemanja komunalnih od-
padkov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepušča-
jo v zabojnikih na prevzemnih mestih;

– časovno razporeditev prevzemanja komunalnih od-
padkov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepušča-
jo v vrečkah;

– območja poselitve, kjer se komunalni odpadki pre-
puščajo samo v vrečkah;

– način prodaje vrečk uporabnikom storitev javne služ-
be;

– število zabojnikov in vrečk, ki jih bo nabavil izvajalec v
letu programa;

– način naročanja pranja zabojnikov;
– podatke o izločanju ločenih frakcij z razvrščanjem

komunalnih odpadkov;
– opis zabojnikov in vozil za prevzemanje komunalnih

odpadkov, ki jih bo nabavil v letu programa;
– način obveščanja uporabnikov storitev javne službe.

37. člen
Pri izdelavi programa zbiranja komunalnih odpadkov je

treba upoštevati, da se komunalne odpadke prevzema:
– največ dvakrat tedensko v ožjem središču mesta,
– največ enkrat tedensko na območjih poselitve s str-

njeno individualno zazidavo in
– najmanj enkrat mesečno izven strnjenih naselij.
Število mesečnih odvozov se lahko letno spremeni, če

se s tem strinja večina občanov določenega naselja. Podpi-
snik in predstavnik je predsednik mestne četrti ali krajevnih
skupnosti. V primeru izpada prevzema po programu zbranih
komunalnih odpadkov zaradi višje sile, kot so neprimerne
vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do pre-
vzemnih mest, mora izvajalec o vzrokih izpada obvestiti pov-
zročitelje komunalnih odpadkov, izpadli prevzem komunal-
nih odpadkov pa opraviti takoj, ko je to možno.

38. člen
Izvajalec mora ugotavljati in evidentirati sestavo in koli-

čino prevzetih komunalnih odpadkov.
Izvajalec mora ugotavljati nepravilno uporabo zabojni-

kov za prevzemanje komunalnih odpadkov. V primeru krši-
tve mora izvajalec kršilca prijaviti pristojnim inšpekcijskim
službam Mestne občine Murska Sobota.

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE

39. člen
Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje komu-

nalnih odpadkov obvezna.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ravnajo s komunal-

nimi odpadki tako, da prepuščajo čim več ločenih frakcij na
prevzemnih in zbirnih mestih ali v zbirnih centrih.

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
– oddajati vse nevarne odpadke pri občasnem prevze-

manju nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah,
– prepuščati vse kosovne odpadke v zbirnih centrih ali

na prevzemnih mestih v času občasnega prevzemanja ko-
sovnih odpadkov,

– prepuščati zabojnike ali vrečke za ostale odpadke s
komunalnimi odpadki na prevzemnih mestih v časih, kot so
določeni z urnikom zbiranja komunalnih odpadkov.

40. člen
Prepovedano je odložiti, zliti ali postaviti odpadke, ki

niso komunalni odpadki, v zabojnike za ločene frakcije in
zabojnike ali vrečke, ki so namenjene prepuščanju komu-
nalnih odpadkov.

Prepovedano je pisati ali lepiti plakate na zabojnike za
ločene frakcije in zabojnike, ki so namenjeni za prepuščanje
komunalnih odpadkov.

41. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti,

da se:
– hrani nevarne odpadke do njihove oddaje v premični

zbiralnici ločeno ali v začasnem skladišču nevarnih snovi
ločeno od drugih odpadkov in neškodljivo za okolje;

– hrani ločene frakcije, dokler jih ne prepustijo izvajal-
cu javne službe v zabojnikih na prevzemnem in zbirnem
mestu ali zbirnem centru, varno in neškodljivo za okolje;

– pred oddajo odpadka večjih dimenzij na prostor, ki je
namenjen prepuščanju kosovnih odpadkov;

– odpadek ročno razstavi na več kosov, tako da posa-
mezni kos odpadka vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in
ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za
prevoz kosovnih odpadkov.

Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo:
– mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami ali komu-

nalnimi odpadki oziroma mešati posameznih vrst nevarnih
frakcij med seboj;

– mešati ločenih frakcij s komunalnimi odpadki tako,
da ločenih frakcij ni več možno izločiti pri razvrščanju komu-
nalnih odpadkov v sortirnici;

– prepuščati izvajalcu javne službe odpadnih zdravil,
odpadnih olj in drugih ločenih frakcij, za katere je s predpisi
urejeno prevzemanje in zbiranje na poseben način;

– prepuščati ločenih frakcij, ki so onesnažene z nevar-
nimi snovmi ali v katerih so zmešane nevarne frakcije;

– prepuščati odpadkov, ki niso komunalni odpadki, v
zabojnike za ločene frakcije ali zabojnike, ki niso namenjeni
za prepuščanje teh odpadkov;

– prepuščati nesortiranih (ostali odpadki) odpadkov v
zabojnikih za ločene frakcije.

42. člen
V zabojnike in vrečke, ki so namenjene prepuščanju

komunalnih odpadkov, je prepovedano odložiti, zliti ali po-
staviti:

– nevarne frakcije,
– odpadni gradbeni material in kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih

dejavnosti,
– tople ogorke in pepel,
– kosovne odpadke,
– odpadke z vrtov (razen tam, kjer ni urejen odvoz

bioloških odpadkov),
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne

glede na vrsto odpadka.
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43. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo na dan pre-

vzema komunalnih odpadkov zagotoviti, da so zabojniki in
vrečke, ki so namenjeni prepuščanju komunalnih odpad-
kov, postavljeni na prevzemno mesto še pred začetkom
delovnega časa za prevzemanje odpadkov (do 6. ure zju-
traj).

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti,
da se po praznjenju zabojniki odstranijo s prevzemnega
mesta.

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti,
da so pokrovi zabojnikov zaprti.

Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo odlagati
komunalnih odpadkov ob zabojnikih ali na njih ali odlagati
odpadkov v vrečkah, ki niso namenjene odlaganju komunal-
nih odpadkov.

Lastniki ali upravljalci objekta, kjer nastajajo komu-
nalni odpadki, morajo izvajalcu zagotoviti dostop do pre-
vzemnega mesta tudi v zimskem času, tako da zagotovijo
redno odstranjevanje snega ob zabojnikih ter na njihovih
pokrovih.

Če izpade redni prevzem komunalnih odpadkov, v ča-
su praznikov ali če so zaradi drugih razlogov zabojniki za
prepuščanje komunalnih odpadkov polni, mora povzročitelj
komunalnih odpadkov prepuščati odpadke v vrečkah, ki so
namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.

V času prevzema komunalnih odpadkov mora povzro-
čitelj komunalnih odpadkov v primerih iz prejšnjega odstav-
ka zagotoviti, da so vrečke, ki so namenjene prepuščanju
komunalnih odpadkov, na prevzemnem mestu zaprte in zlo-
žene ob zabojnikih.

44. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost

je trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo,
predelava hrane in podobno, ne smejo biološko razgradljivih
odpadkov prepuščati v zabojnikih ali vrečkah, namenjenih
prepuščanju komunalnih odpadkov.

Če prevzemanja biološko razgradljivih odpadkov pov-
zročitelji komunalnih odpadkov ne uredijo s posebno po-
godbo z izvajalcem zbiranja ločenih frakcij, morajo sami
zagotoviti oddajanje teh odpadkov v predelavo.

45. člen
Lastniki ali upravljalec nove ali obnovljene stavbe mora

prijaviti izvajalcu začetek uporabe stavbe, da se dogovorita o
kraju prevzemnega mesta, številu zabojnikov in njihovi doba-
vi ter o drugih pogojih za pričetek izvajanja storitev javne
službe.

Lastnik ali upravljalec iz prejšnjega odstavka mora prija-
viti začetek uporabe objekta najkasneje 15 dni pred začet-
kom uporabe objekta.

46. člen
Kosovne odpadke mora odložiti povzročitelj komunal-

nih odpadkov na prevzemno mesto za komunalne odpadke
do 6. ure na dan prevzema, vendar ne prej kot 24 ur pred
dnevom prevzema.

Odpadkov, ki niso kosovni komunalni odpadki, ni do-
voljeno prepuščati kot kosovne odpadke.

Če odpadkov, ki niso kosovni komunalni odpadki, izva-
jalec javne službe ne prevzame, mora lastnik ali upravitelj
stavbe zagotoviti odstranitev teh odpadkov s prevzemnega
mesta neposredno po končanem prevzemanju kosovnih od-
padkov.

47. člen
Opustitev uporabe storitev javne službe in kopičenje

komunalnih odpadkov ter njihovo sežiganje ali odlaganje v
objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjeva-
nje komunalnih odpadkov, je prepovedano.

Povzročitelj komunalnih odpadkov, ki komunalne od-
padke kopiči, jih sežiga ali jih namerava sežgati ali jih odloži
izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju komunalnih
odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti predelavo ali
odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o ravnanju z
odpadki.

Če povzročitelj komunalnih odpadkov iz prejšnjega od-
stavka ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih od-
padkov, to na njegove stroške opravi izvajalec na podlagi
odločbe pristojnih inšpekcijskih služb.

Če povzročitelja komunalnih odpadkov iz drugega od-
stavka tega člena ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo
ali odstranitev komunalnih odpadkov izvajalec na stroške
Mestne občine Murska Sobota in na podlagi odločbe pri-
stojnih inšpekcijskih služb.

48. člen
Sežiganje suhih odpadkov z vrtov v manjših količinah,

ki nastajajo na hišnih vrtovih, je dovoljeno samo podnevi. Ni
dovoljeno sežiganje odpadkov v bližini stavb, javnih cest in
drugih objektov, kjer to lahko povzroči požar, ovira promet
ali moti okolico s smradom in dimom.

49. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih priredi-

tev morajo za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem
javne službe zagotoviti, da se prireditveni prostor opremi z
zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij in z zabojniki za
prepuščanje komunalnih odpadkov.

Najkasneje 12 ur po končani prireditvi morajo organi-
zatorji prireditve na svoje stroške zagotoviti, da izvajalec
javne službe prevzame zbrane odpadke.

VIII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

50. člen
Izvajalec ločenega zbiranja frakcij, kosovnih odpadkov,

nevarnih odpadkov in komunalnih odpadkov pridobiva sred-
stva:

– iz plačila uporabnikov za storitve javne službe,
– od prodaje ločenih frakcij kot sekundarne surovine

obratom za predelavo ločenih frakcij,
– iz proračuna Mestne občine Murska Sobota,
– iz drugih virov.
Obseg stroškov, ki oblikujejo ceno storitev izvajanja

javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, se podrobne-
je določi s programom dela in cenikom storitev.

51. člen
Stroški, ki oblikujejo ceno storitev zbiranja ločenih frak-

cij kosovnih, nevarnih in komunalnih odpadkov, obsegajo
predvsem:

1. stroške poslovanja, ki so:
– stroški najema osnovnih sredstev,
– stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja,
– stroški zavarovalnih premij,
– stroški amortizacije,
– stroški goriv in maziv,
– stroški potrošnega materiala in nadomestnih delov,
– stroški nabave novih osnovnih sredstev,
– drugi stroški, kot so potni stroški, takse, kazni in

podobno;
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2. stroške dela;
3. splošne stroške;
4. zunanje stroške predelave zbranih kosovnih odpad-

kov, obdelave pred odstranjevanjem in odstranjevanje ne-
varnih odpadkov in ostankov komunalnih odpadkov, kot to
določajo predpisi s področja ravnanja z odpadki.

IX. OBLIKOVANJE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE

52. člen
Cena storitev javne službe za storitve ločenega zbiranja

odpadkov, kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov in uprav-
ljanje zbirnega centra se oblikuje na osnovi prostornine za-
bojnika in števila odvozov ter se mesečno zaračunava pov-
zročitelju.

53. člen
Cena storitev javne službe se definira s cenikom stori-

tev.
Cenik za obračun storitev javne službe ravnanja s ko-

munalnimi odpadki potrdi na predlog izvajalca javne službe
Mestni svet mestne občine Murska Sobota.

X. OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE

54. člen
Obračun storitev javne službe velja za uporabnika stori-

tev javne službe s prvim dnem naslednjega meseca po dne-
vu vselitve v stavbo ali po dnevu začetka uporabe stavbe za
izvajanje dejavnosti.

Obračun storitev javne službe izvaja uporabnikom stori-
tev javne službe izvajalec javne službe (v nadaljnjem besedi-
lu: izvajalec obračuna storitev).

55. člen
Količina dejansko prevzetih komunalnih odpadkov se

izračuna na podlagi:
– prostornine zabojnikov, ki so namenjeni za prepu-

ščanje komunalnih odpadkov,
– števila prevzemov komunalnih odpadkov.
V primeru prepuščanja komunalnih odpadkov v vreč-

kah se strošek storitve javne službe vključi v ceno vrečke.

56. člen
Za stanovanje, ki ni vseljeno ali je izpraznjeno, je upo-

rabnik ali lastnik stanovanja oproščen plačila storitev javne
službe, ko mu izvajalec obračuna storitev potrdi vnos spre-
membe v register uporabnikov storitev javne službe. Opro-
stitev plačila storitev javne službe velja samo za stanovanja,
ki so prazna najmanj 3 mesece.

Za stavbe ali poslovne prostore v stavbah, v katerih se
ne izvaja poslovna dejavnost, je lastnik poslovnih prostorov
ali njihov uporabnik oproščen plačila storitev javne službe,
ko mu izvajalec obračuna storitev potrdi vnos spremembe v
register uporabnikov storitev javne službe. Oprostitev plačila
storitev javne službe velja samo za poslovne prostore, ki so
prazni najmanj 3 mesece.

XI. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

57. člen
Infrastrukturni objekti za izvajanje javne službe, ki so v

lasti ali v najemu Mestne občine Murska Sobota, so:

– objekti in naprave zbirnih centrov brez zabojnikov in
opreme za prepuščanje in začasno hranjenje ločenih frakcij,
kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij.

Naprave, ki so potrebne za izvajanje javne službe in so
v lasti izvajalcev javne službe, so:

– zabojniki za prepuščanje in začasno hranjenje loče-
nih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij v zbirnih
centrih,

– zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij na zbirnih
mestih za ločene frakcije,

– oprema premičnih zbiralnic za občasno prevzemanje
nevarnih frakcij,

– oprema za občasno prevzemanje kosovnih odpad-
kov,

– vozila za prevoz ločenih frakcij v predelavo,
– oprema za začasno hranjenje in obdelavo nevarnih

frakcij pred njihovo oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– oprema za obdelavo kosovnih odpadkov pred njiho-

vo oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– zabojniki za prepuščanje komunalnih odpadkov,
– oprema in vozila za vzdrževanje zabojnikov za prepu-

ščanje komunalnih odpadkov.

XII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE

58. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

XIII. KAZENSKE DOLOČBE

59. člen
Z denarno kaznijo do 200.000 tolarjev se kaznuje za

prekršek izvajalec ločenega zbiranja frakcij, če:
1. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v

zbirnih centrih,
2. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij na

zbirnih mestih za ločene frakcije,
3. ne prevzema ločenih frakcij skladno z letnim progra-

mom zbiranja ločenih frakcij,
4. ne pripravi letnega poročila zbiranja odpadkov,
5. ne vzdržuje zabojnikov na zbirnih mestih za ločene

frakcije in zbirnih centrih, jih po potrebi sproti ne očisti, ne
popravlja okvar in dotrajanih zabojnikov ne nadomesti z
novimi,

6. ne zagotavlja snažnosti prostorov zbirnih mest za
ločene frakcije in zbirnih centrov,

7. ne zagotavlja pogojev, da izvajalec zbiranja kosovnih
in nevarnih odpadkov redno prevzema kosovne odpadke in
nevarne frakcije, ki so jih povzročitelji odpadkov oddali v
zbirnih centrih,

8. ne zagotovi predelave zbranih ločenih frakcij,
9. ne oddaja odpadne embalaže, zbrane v okviru pre-

vzemanja ločenih frakcij, v predelavo skladno s predpisom o
ravnanju z odpadno embalažo.

Z denarno kaznijo do 60.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba izvajalca iz prvega odstavka tega
člena.

60. člen
Z denarno kaznijo do 200.000 tolarjev se kaznuje za

prekršek izvajalec, če:
1. ne zagotovi pogojev za prevzem odpadkov za vse

uporabnike storitev javne službe na celotnem območju Me-
stne občine Murska Sobota,
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2. ne prevzema kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij
skladno z urnikom,

3. ne vzdržuje zabojnikov na svoje stroške, jih po po-
trebi sproti ne očisti, ne popravlja okvar in dotrajanih zaboj-
nikov ne nadomesti z novimi,

4. ne obvesti o izpadu prevzema komunalnih odpad-
kov zaradi višje sile,

5. ne očisti prevzemnih mest in njihove okolice, če ju
je pri prevzemanju komunalnih odpadkov onesnažil,

6. ne prevzema in prevaža komunalnih odpadkov s
predpisanimi vozili,

7. ne upošteva vseh sprememb, ki jih sporoči upora-
bnik storitev javne službe,

8. ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih od-
padkov.

Z denarno kaznijo do 60.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba izvajalca iz prvega odstavka tega
člena.

61. člen
Z denarno kaznijo do 200.000 tolarjev se kaznuje za

prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je pravna
oseba, če:

1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v zabojnikih ali

vrečkah,
3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določba-

mi členov 38 do 48,
4. ne obvešča izvajalca o spremembah, ki vplivajo na

obračun storitev javne službe.
Z denarno kaznijo do 60.000 tolarjev se kaznuje za

prekršek odgovorna oseba pravne osebe iz prvega odstavka
tega člena.

Z denarno kaznijo do 150.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostoj-
nim delom iz prvega odstavka tega člena.

62. člen
Z denarno kaznijo do 60.000 tolarjev se kaznuje za

prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni oseba iz
prejšnjega člena, če:

1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v zabojnikih ali

vrečkah,
3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določba-

mi členov 38 do 48,
4. ne obvešča izvajalca o spremembah, ki vplivajo na

obračun storitev javne službe.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

63. člen
Izvajalec pripravi poročilo o zbiranju komunalnih od-

padkov prvič za leto 2002, in sicer do 1. 3. 2003.
V poročilu o zbiranju komunalnih odpadkov se prikaže-

jo ločeno zbrane količine odpadkov po krajih ter dinamiki
zbiranja.

64. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

odvozu in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Murska
Sobota (Uradne objave pomurskih občin, št. 1/91, 19/91,
2/94), razen določb v členih odloka, ki se nanašajo na
odlaganje ostankov komunalnih odpadkov.

65. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št, 35201-10/01
Murska Sobota, dne 13. decembra 2001.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

ODRANCI

157. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
Občino Odranci

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 29/85, 44/97) ter 14. člena statuta Občine Odran-
ci (Uradni list RS, št. 20/01) je Občinski svet občine Odran-
ci na seji dne 14. 12. 2001 sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih

za Občino Odranci

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni po-

goji za Občino Odranci, ki jih je v novembru 2001 izdelala
ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. iz Murske
Sobote pod št. 21/01-PUP/OD.

2. člen
Prostorski ureditveni pogoji za Občino Odranci (v na-

daljevanju: PUP za Občino Odranci) so izdelani v skladu s
spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za obmo-
čje Občine Odranci (Uradni list RS, št. 66/01).

3. člen
PUP za Občino Odranci vsebujejo:
1. Tekstualni del s prilogami:
– obrazložitev
– pogoje in soglasja pristojnih organov in organizacij
2. Grafični del:
– pregledna karta območja urejanja M 1:25000
– prikaz območij urejanja naselja M 1: 2500

4. člen
Prostorski ureditveni pogoji določajo:
– meje območij urejanja in veljavnost
– funkcijo območij
– merila in pogoje za:

– vrsto posegov v prostor
– urbanistično oblikovanje posegov v prostor
– arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav
– urejanje komunalne in energetske infrastrukture
– prometno urejanje
– druge posege, ki spreminjajo prostor
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– ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dedi-
ščine

– varovanje in izboljšanje okolja
– urejanje prostora za potrebe obrambe in zaščite

ter
– odstopanja.
Merila in pogoji, določeni v tem odloku so podlaga za

izdelavo lokacijske dokumentacije za posamezen poseg v
prostor na območju, ki ga ureja.

II. OBMOČJE UREJANJA IN VELJAVNOST

5. člen
Meja območja urejanja poteka po zunanjem robu kata-

strske Občine Odranci, ki je istočasno meja občine.
PUP veljajo za celotno naselje Odranci, ter za odprti

prostor (kmetijska, gozdna in ostala zemljišča).
Veljavnost PUP je začasna in neomejena. Začasno in s

posebnimi pogoji veljajo PUP za območje obrtne cone, za
katero je predvidena izdelava prostorskega izvedbenega na-
črta. Za vsa ostala območja veljajo PUP neomejeno.

Območje, ki se že ureja s prostorskim izvedbenim na-
črtom in zanj PUP ne veljajo, je območje stanovanjske grad-
nje in zanj velja zazidalni načrt za del naselja Odranci (Uradne
objave, št. 12/90).

III. FUNKCIJA OBMOČJA

6. člen
Območje obdelave obsega nižinsko Dolinsko, kjer na-

ravne danosti pogojujejo močno razvito kmetijsko funkcijo,
predvsem poljedelstvo, ki je v odprtem prostoru najpomem-
bnejša dejavnost. Med prevladujočimi kmetijskimi površina-
mi leži edino naselje Odranci, ki je s postopnim zgoščeva-
njem preraslo v gručastno obliko.

Gozdne površine so strnjene kot vetrni pasovi južno od
naselja, sicer pa kot manjše združbe spremljajo vodotoke in
rob naselja.

Na podlagi naravnih in ustvarjenih danosti je v dolgo-
ročnem planu Občine Lendava glede na funkcijo območja
določena namenska raba zemljišč za:

A) – poselitveno območje – zazidana in nezazidana
stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja Odranci,

B) – odprti prostor – območja kmetijskih zemljišč in
gozdov, vodne površine, infrastrukturni objekti, gramoznica,

C) – območja, ki segajo preko osnovnih območij –
varstveni pasovi, območja naravne in kulturne dediščine,
infrastrukturni koridori, raziskovalno območje.

7. člen
A) Naselje Odranci
V naselju Odranci so vključene vse dejavnosti, ki so

vezane na bivanje in delovanje prebivalstva v območju s
pretežno kmetijsko dejavnostjo. Namenjeno je predvsem
gradnji stanovanjskih in kmetijskih objektov ter gradnji in
ureditvam, ki dopolnjujejo stanovanjsko in kmetijsko funkci-
jo (oskrbni, poslovni, obrtni in servisni objekti) ter rekreacij-
ske površine. Ožjih območij po pretežni dejavnosti ni možno
definirati, ker se dejavnosti prepletajo.

8. člen
B) Odprti prostor
Odprti prostor delimo v skladu z namensko rabo iz

prostorskih sestavin planov v kmetijska zemljišča (najboljša
in ostala kmetijska zemljišča), gozdna zemljišča, vodne po-

vršine in površine infrastrukturnih objektov ter površino sani-
rane gramoznice.

1. Kmetijska zemljišča
Najboljša kmetijska zemljišča so zemljišča z najširšo

možnostjo rabe in so namenjena izključno kmetijski rabi.
Večinoma so to njivske površine. V grafičnih prilogah so
označene z oznako 1.

Ostala kmetijska zemljišča so manj kvalitetna kmetijska
zemljišča, pretežno travniki in pašniki. V grafičnih prilogah
so označena z oznako 2.

Za nekatera zemljišča so v planskih dokumentih predvi-
dene kmetijske operacije (namakanje, komasacije) za izbo-
ljšanje kvalitete zemljišč.

2. Območja gozdov so zemljišča porasla z gozdnim
drevjem v obliki sestoja ali drugim gozdnim rastjem s katero-
koli gozdno funkcijo. V obravnavani občini je to predvsem
varovalna funkcija, saj gre za manjše gozdove med kmetij-
skimi zemljišči in ob vodotokih. V grafičnih prilogah so goz-
dovi označeni s šifro G.

3. Vodne površine so površine nižinskega potoka (Črn-
ca) in jarkov, ki so del prevladujoče rabe in v grafičnih
prilogah niso posebej označeni. Vodna površina je tudi opu-
ščena gramoznica. Oznaka za vodne površine je V.

4. Površine infrastrukturnih objektov so predvsem ce-
ste, ki so pretežno vključene v poselitveno območje, v odpr-
tem prostoru pa so del prevladujoče rabe. Ceste so razvr-
ščene v kategorije na podlagi uredbe o kategorizaciji držav-
nih cest (Uradni list RS, št. 33/98) in odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 76/00).

Upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih
cest ureja odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št.
98/99).

Kategorizirana državna cesta na obravnavanem obmo-
čju je magistralna cesta – glavna cesta I. reda št. 3 (M.
Sobota – Lendava – Dolga vas).

Varovalni pas glavne ceste G-3 sega na obe strani
ceste, merjeno od cestnega sveta 25 m.

Kategorizirane občinske ceste so lokalne ceste (LC) in
javne poti (JP).

Varovalni pas lokalnih cest je 6 m, javnih poti pa 4 m,
merjeno od cestnega sveta na vsako stran ceste.

5. Ostala območja
V planskih dokumentih je posebej opredeljeno tudi

zemljišče opuščene gramoznice, ki je urejena v rekreacijske
namene in je označena tudi kot vodna površina.

Kot območje z določeno namembnostjo je opredeljena
tudi rekreacijska cona severno od naselja.

9. člen
C) Območja, ki segajo preko osnovnih območij
1. Varstveni pasovi zajetij pitne vode
Vodno zajetje v Odrancih, iz katerega se oskrbuje ce-

lotno naselje, ima določene varstvene pasove.
2. Zavarovana območja naravne dediščine
V Občini Odranci ni zavarovanih območij naravne dedi-

ščine.
3. Zavarovana območja in objekti kulturne dediščine
Kulturna dediščina je na obravnavanem območju evi-

dentirana v zbirnem registru kulturne dediščine in delno
zavarovana z odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in
zgodovinskih spomenikov na območju Občine Lendava (Ura-
dni list RS, št. 20/93).

4. Raziskovalni prostor
Celotno območje obdelave je opredeljeno kot razisko-

valni prostor za nafto, plin in geotermalne vode, in sicer na
podlagi Strokovne podlage za raziskovalni prostor (št. 2/86
– SP/Le, ZEU – M. Sobota).
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5. Koridori in varovalni pasovi obstoječih in predvide-
nih linijskih infrastrukturnih objektov in naprav

Širine varovalnih pasov linijskih infrastrukturnih objek-
tov so določene z zakonodajo, ki obravnava posamezni
objekt in s funkcionalnim zemljiščem, ki je potrebno za
gradnjo in vzdrževanje. Varovalni pasovi kategoriziranih dr-
žavnih cest segajo na obe strani ceste, merjeno od cestne-
ga sveta – za glavno cesto 25 m in za državne kolesarske
poti 5 m (zakon o javnih cestah – Uradni list RS, št. 29/97).
Varovalni pasovi občinskih cest znašajo obojestransko od
roba cestnega sveta za lokalne ceste 6 m, za javne poti pa
4 m.

Oddaljenost od daljnovodov z nazivno močjo do 110 kV
znaša za stanovanjske stavbe 4 m, varnostna višina pa 5 m,
oziroma v skladu z določili pravilnika o tehničnih normativih
za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno
napetostjo od 1 kV do 110 kV (Uradni list SFRJ, št. 65/88).

Koridor plinovoda znaša 20 m.

IV. POGOJI IN MERILA GLEDE VRSTE POSEGOV

10. člen
Vrsto posegov delimo glede na funkcijo prostora po

območjih, navedenih v 7., 8. in 9. členu tega odloka.

A) Poselitveno območje naselja
V naselju Odranci, ki je v prostorskih sestavinah planov

opredeljeno kot območje zazidanih ali nezazidanih stavbnih
zemljišč, za katere ni predvidena izdelava izvedbenih načr-
tov, so dopustni naslednji posegi:

– sanacije, adaptacije in tekoča vzdrževalna dela na
obstoječih objektih in napravah;

– nadomestna gradnja objektov in naprav
– novogradnje, dograditve in nadomestne gradnje in-

frastrukturnih objektov naprav in omrežij;
– novogradnja, dozidava in nadzidava vseh vrst objek-

tov (dopolnilna gradnja);
– novogradnja pritiklin kot samostojnih objektov ali pri-

zidkov v sklopu že obstoječih objektov;
– sprememba namembnosti objektov in prostorov za

proizvodno, kmetijsko, obrtno, servisno ali trgovsko dejav-
nost;

– odstranitev dotrajanih objektov in naprav;
– postavitev začasnih montažnih kioskov in stojnic za

sezonsko prodajo;
– postavitev začasnih montažnih objektov za turistične,

športne in druge prireditve;
– postavitev obeležij in spomenikov;
– postavitev in odstranitev ograj;
– ureditev prometnih in zelenih površin;
– komunalne ureditve;
– vodnogospodarske ureditve;
– parcelacija zemljišč.
Nadomestna gradnja je gradnja objekta, ki se gradi na

mestu obstoječega ali tik do obstoječega objekta in ohranja
proporcialno tlorisno razmerje obstoječega objekta.

V centralnem delu naselja in v bližini šolskega kom-
pleksa ni dopustna gradnja večjih kmetijskih objektov (hle-
vov).

11. člen
Na območju predvidenega izvedbenega načrta za obrt-

no-servisno cono niso dopustni posegi, ki bi vplivali na poz-
nejše kompleksne ureditve območja.

Do sprejema zazidalnega načrta so dopustni naslednji
posegi:

– novogradnja, dograditev in nadomestna gradnja in-
frastrukturnih objektov in naprav,

– odstranitev objektov in naprav za potrebe priprave
zemljišča,

– pripravljalna dela za predvidene posege,
– tekoča vzdrževalna dela na obstoječih površinah,
– vzdrževanje vodnogospodarskih objektov in površin.

12. člen
B) Območja odprtega prostora
1. Kmetijska zemljišča
a) Na najboljših kmetijskih zemljiščih, ki so trajno na-

menjena kmetijski rabi, so poleg primarne rabe dopustni
naslednji posegi:

– vzdrževalna dela, dograditve in nadomestne gradnje
infrastrukturnih objektov in naprav

– gradnja dopolnilnih kmetijskih objektov pri obstoje-
čih kmetijah ob pogoju, da funkcionalno zemljišče v pre-
težni meri sega na obstoječe stavbno zemljišče v sklopu
domačije

– vodnogospodarske ureditve
– ureditev utrjenih površin za potrebe kmetijstva
– ureditev travnatih rekreacijskih in športnih površin
– postavitev začasnih ograj
– postavitev začasnih montažnih objektov za potrebe

kmetijstva (rastlinjaki)
– ureditev rekreacijskih in turističnih poti po obstoječih

poteh.
b) Na ostalih kmetijskih zemljiščih so dopustni nasled-

nji posegi:
– vzdrževalna dela na obstoječih objektih, napravah in

površinah
– gradnja in dograditev infrastrukturnih objektov in na-

prav
– gradnja dopolnilnih kmetijskih objektov pri obstoje-

čih domačijah, ob pogoju, da funkcionalno zemljišče objek-
ta sega pretežno na obstoječo stavbno zemljišče

– ureditev utrjenih površin za potrebe kmetijstva
– ureditev rekreacijskih in športnih površin
– vodnogospodarske ureditve
– postavitev začasnih montažnih objektov za potrebe

kmetijstva, turizma, športnih in drugih prireditev
– postavitev in odstranitev ograj
– odstranitev obstoječih objektov in naprav
– ureditev rekreacijskih in turističnih poti.

13. člen
2. Območja gozdov
Na območju gozdov so dopustni naslednji posegi:
– novogradnja ali dograditev objektov in naprav za goz-

darsko, lovsko, turistično ali športno dejavnost
– vzdrževalna dela, dograditve in nadomestne gradnje

infrastrukturnih objektov in naprav
– vodnogospodarske ureditve
– ureditev rekreacijskih in turističnih poti
Odstranitev skupin dreves, posamičnih dreves in živih

meja, ki imajo varovalno ali krajinsko značilno funkcijo, ni
dopustna. Gozdnih površin ni dopustno ograjevati.

Za vse posege v gozdne površine je potrebno pridobiti
soglasje Zavoda za gozdove.

14. člen
3. Območja vodnih površin
Na območjih vodnih površin (potok Črnec in pritočni

jarki) in na površinah, ki jim pripadajo so dopustni naslednji
posegi:
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– tekoča vzdrževalna dela
– vodnogospodarske ureditve
– ureditve manjših zajemališč požarne vode
Odstranitev vegetacije z obvodnih zemljišč ni dopu-

stna.

15. člen
4. Območja infrastrukturnih objektov in varovalnih pa-

sov
Na območjih infrastrukturnih objektov (ceste) so dopu-

stni naslednji posegi:
– tekoča vzdrževalna dela in rekonstrukcije
– gradnja oziroma postavitev avtobusnih postajališč
– gradnja kolesarskih in peš površin
– gradnja in rekonstrukcija podzemnih in nadzemnih

komunalnih in energetskih objektov in omrežij
– gradnja servisnih objektov.
Na območju varovalnih pasov infrastrukturnih objektov

so dopustni posegi, če niso v nasprotju z veljavnimi predpisi
za posamezen objekt oziroma, če s posegom soglaša uprav-
ljalec tega objekta.

16. člen
5. Ostala območja
Na območju gramoznice so dopustni naslednji posegi:
– tekoča vzdrževalna dela
– postavitev začasnih pomožnih objektov in naprav
– postavitev ograj
– odstranitev in ponovna zasaditev visoke vegetacije
– ureditev manjših zajemališč požarne vode.
Na območju rekreacijske cone so dopustni naslednji

posegi:
– novogradnja in dogradnja že obstoječih športnih in

rekreacijskih objektov
– ureditev manjših športnih igrišč
– postavitev začasnih montažnih kioskov in stojnic za

sezonsko prodajo
– postavitev začasnih montažnih objektov za prireditve
– komunalne ureditve
– postavitev ograj
– dopolnilna zasaditev.

17. člen
C) Območja, ki segajo preko osnovnih območij
1. Območja in objekti kulturne dediščine
Kulturna dediščina je v Občini Odranci zavarovana z

odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih
spomenikov na območju (bivše) Občine Lendava (Uradni list
RS, št. 20/93) ter evidentirana v registru kulturne dediščine
na območju Občine Odranci. Vsa območja in objekti so
razvidni iz grafičnih prilog.

Na zavarovanih območjih in objektih so dopustni pose-
gi pod pogoji, ki jih predpisuje varstveni režim ali pod pose-
bnimi pogoji pristojne varstvene službe.

Za vse posege na zavarovanih objektih in območjih
kulturne dediščine si je pred posegi potrebno pridobiti kul-
turnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje na pro-
jektno dokumentacijo od pristojnega zavoda. Kulturnovar-
stveno soglasje je potrebno pridobiti tudi za posege, ki
vplivajo ali je utemeljeno pričakovati, da bodo vplivali na
varstvo, ohranjanje in vzdrževanje kulturne dediščine.

18. člen
2. Raziskovalni prostor
Na celotnem območju obdelave so dopustna razisko-

valna vrtanja za pridobitev nafte, plina in geotermalne vode,

pod pogoji zakona o rudarstvu. Dopustne so tudi raziskave
ležišč drugih rudnin in surovin.

Na celotnem območju, razen na ožjem varstvenem ob-
močju zajetja pitne vode, so dopustna tudi geološka vrtanja
pod pogojem, da vrtanja trajno ne spreminjajo obstoječega
stanja na površini in podtalju.

19. člen
3. Koridori obstoječih linijskih infrastrukturnih objektov

in naprav
Na območjih komunalnih, energetskih in prometnih va-

rovalnih pasov so dopustni vsi že našteti posegi za posa-
mezne namenske površine pod pogoji, ki jih predpisuje
upravljalec posamezne naprave oziroma pod pogoji področ-
ne zakonodaje.

Za vse posege v varovalnih pasovih kategoriziranih in
lokalnih cesti z 8. člena tega odloka je potrebno pridobiti
soglasje upravljalca.

V. SPLOŠNI POGOJI IN MERILA ZA OBLIKOVANJE
OBMOČIJ

20. člen
Posege na območju naselja ter posege na območjih

ostalih površin, ki pomenijo gradnjo, oblikujemo v skladu s
prostorskimi (urbanističnimi) merili in pogoji, ki določajo:

– namembnost, velikost in lego gradbenih parcel ter
velikost funkcionalnih zemljišč

– odmike med objekti in parcelnimi mejami
– ureditev parcele
– dovozne priključke
– postavitev ograj
– postavitev kioskov, stojnic in objektov ulične opre-

me.
Prostorska merila za določanje gradbenih parcel, veli-

kosti funkcionalnih zemljišč ter za odmike se določijo v
lokacijski dokumentaciji za vsak posamezen primer. Pri po-
segih, ki pomenijo gradnjo, je potrebno upoštevati:

– namembnost in velikost obstoječih in predvidenih
objektov ali naprav na obravnavani parceli

– obstoječo pozidavo na obravnavani in sosednjih par-
celah

– obstoječo infrastrukturo in obstoječo zasaditev
– dovozni priključek na javno cesto
– tradicionalno zasnovo razporeditve objektov na par-

celi.

21. člen
Stavbna parcela
Velikost, oblika in lega stavbne parcele se določa ob

upoštevanju koncepta obstoječe tlorisne zasnove določe-
nega območja, ter zavisi od namembnosti, velikosti in zmo-
gljivosti objektov in naprav na predmetnem zemljišču.

Širina stavbne parcele ob cesti ne sme biti manjša od
16 m. Za individualne stanovanjske objekte je širina parcele
lahko manjša ob pogoju, da so zagotovljeni ustrezni odmiki.

Stanovanjski objekti se morajo graditi ob cesti, ostali
(gospodarski objekti, pritikline in pomožni objekti) pa v no-
tranjosti parcele. Izjemoma se stanovanjski objekti lahko
gradijo v drugi vrsti le, če so na sosednjih parcelah že taki
objekti in če imajo zagotovljen dovoz z javne ceste.

Ob cesti se lahko gradijo tudi proizvodni in servisni
objekti, ob pogoju, da s svojo dejavnostjo ne vplivajo nega-
tivno na sosednje stanovanjske objekte.
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22. člen
Funkcionalno zemljišče
Funkcionalno zemljišče mora zagotavljati vse potrebne

površine za dejavnost v obstoječih in bodočih objektih ter
omogočati vzdrževanje objekta. Če funkcionalnega zemlji-
šča ni mogoče zagotoviti znotraj obravnavane parcele, se
lahko to predvidi na drugem za to ustreznem zemljišču,
vendar v oddaljenosti manj kot 30 m.

Funkcionalno zemljišče za stanovanjske objekte in sta-
novanjske pritikline sega do 2 m od fasade, širina dovoza je

3 m. Za kmetijske proizvodne objekte (hleve) in za ostale
proizvodne ali servisne objekte (obrtne, servisne delavnice)
sega funkcionalno zemljišče do 4 m od fasade, širina dovo-
za je 4 m.

23. člen
Funkcionalna zemljišča, ki izhajajo iz dejavnosti so pred-

vsem parkirišča. Le-ta se določijo ob vsaki novogradnji,
spremembi namembnosti ali spremembi zmogljivosti objek-
ta ali naprave. Pri tem je potrebno upoštevati naslednje
kriterije:

Dejavnost Število parkirnih mest (PM) na enoto

stanovanjski objekti
– enodružinske hiše 1 PM
– večstanovanjski objekti 1 PM za stanovanje

poslovni prostori (pisarne) 1 PM na 30 m2 netto površine

prodajni prostori 1 PM na 30 m2 koristne površine
nakupovalni center 1 PM na 15 m2 koristne površine

gostinski objekti 1 PM na 10 sedežev

gostišča s prenočišči 1 PM na 5 sob in
1 PM na 4 sedeže

prireditveni prostori 1 PM na 5 sedežev

zdravstveni domovi 1 PM na 3 zaposlene + 1 PM na 30 m2 koristne površine

šole, vrtci 1 PM na 2 zaposlena

industrija, obrt
– industrijski obrati 1 PM na 50 m2 netto površine
– obrtne delavnice, servisi 1 PM na 2 zaposlena

pokopališča 1 PM na 20 grobov

Najmanj eno parkirno mesto, oziroma 5% vseh parkir-
nih mest pri posameznem javnem objektu mora biti name-
njeno za parkiranje vozil invalidnih oseb, v skladu s pravilni-
kom o zahtevah za projektiranje projektov brez grajenih ovir
(Uradni list RS, št. 92/99).

24. člen
Odmiki
Odmiki objektov in naprav od sosednih parcelnih mej

morajo biti tolikšni, da omogočajo normalno vzdrževanje,
omogočajo pozidavo sosednjih parcel, ter ne slabšajo po-
gojev bivanja v sosednjem objektu. Zagotovljena mora biti
osončenost bivalnih objektov (vsaj 2 uri dnevno celo leto).

Pri določanju odmikov od sosednjih parcelnih mej je
potrebno dosledno upoštevati obstoječi zaporedni sistem
odmikov.

Najmanjši odmik od sosednje parcelne meje je 1 m,
oziroma manj, če s tem soglaša sosed mejaš.

Odmiki od vseh javnih prometnih poti in cest morajo biti
v skladu s cestno-prometnimi predpisi in veljavnimi občinski-
mi odloki. Odstopanje v odmiku od javnih cest je možno le s
soglasjem upravljalca.

Odmiki med objekti znotraj stavbne parcele morajo biti
tolikšni, da omogočajo varnost pred požarom in zagotavljajo
sanitarne in druge pogoje. Odmik med objekti na sosednjih
parcelah znaša praviloma toliko, kolikor znaša maksimalna
višina sosednjih objektov.

Kmetijski objekti za proizvodnjo (hlevi) morajo biti vsaj
12 m oddaljeni od stanovanjskih objektov.

Gnojne jame in gnojišča morajo biti oddaljena od sta-
novanjskih objektov oziroma objektov, kjer bivajo ljudje vsaj
12 m.

Pri odmikih nadomestnih gradenj veljajo enaki pogoji
kot za novogradnje.

25. člen
Dovozni priključek
Vsak objekt na zaključeni stavbni parceli mora imeti

zagotovljen in urejen prost in varen dovozni priključek na
javno cesto v skladu z veljavnimi predpisi o javnih cestah.
Objekti ob kategoriziranih cestah morajo imeti po možnosti
za več objektov skupni priključek.

Javni objekti in lokali morajo imeti glede na svojo dejav-
nost zadostno število parkirnih mest v skladu s kriteriji iz 23.
člena tega odloka.

26. člen
Ureditev parcele
Pri lociranju novih in nadomestnih objektov in ureditvi

parcele je potrebno upoštevati prostorsko zasnovo obmo-
čja. Ohranjati je potrebno obstoječo vegetacijo. Dopustni so
le nujni poseki.

Nepozidan del parcele mora biti urejen glede na fun-
kcijo objekta. Del parcele mora biti ozelenjen.

Okolica večstanovanjskih in poslovnih objektov in ob-
jektov družbenega standarda mora biti urejena tako, da je
funkcionalno oviranim osebam omogočen samostojen in
varen dostop.

27. člen
Ograje
Parcela ali deli parcele so lahko ograjeni. Ograja mora

biti postavljena znotraj parc. meje, ali na meji, če se tako
sporazumeta oba soseda. Ograje v naselju morajo biti ob
cesti praviloma žive ali lesene in ne smejo presegati višine
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1,2 m. Postavitev ograje zunaj ureditvenih območij naselij je
dopustno ob zemljiščih, ki jih je potrebno zavarovati, oziro-
ma preprečiti dostop. Višina in izvedba ograje se prilagodi
namenu.

Ograje ob cestnih uvozih, priključkih in drugih promet-
nih površinah morajo biti postavljene tako, da omogočajo
preglednost in ne ovirajo prometa.

Za postavitev ograj ob vodnogospodarskih objektih ali
napravah si je potrebno od lastnikov ali upravljalcev vodno-
gospodarskih objektov pridobiti soglasje.

Višina zemljišča ob parcelni meji mora biti prilagojena
višini sosednjega zemljišča.

28. člen
Postavitev kioskov, stojnic in objektov ulične opreme
Kioski in stojnice za sezonsko prodajo se lahko posta-

vijo le za določen čas. Pri tem je potrebno zagotoviti mini-
malno funkcionalno zemljišče, ki znaša do 1 m od objekta,
oziroma do 3 m na prodajni strani.

Obeležja, verska znamenja, spomeniki, reklamni ob-
jekti, neprometni znaki in drugi objekti ulične opreme se
postavijo tako, da ne ovirajo prometa in da ne zastirajo
značilnih pogledov na objekte ali območja.

Višina reklamnih tabel in neprometnih znakov na pro-
metnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom oziroma
pohodno površino.

Namestitev velikih reklamnih panojev na fasade ni do-
pustna. Le-ti se lahko postavijo le v centralnem delu naselja
na mestih, ki so za to določena v posebnem odloku. V
odprtem prostoru postavitev velikih reklamnih panojev ni
dopustna.

VI. POGOJI IN MERILA ZA ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV

29. člen
Merila in pogoji za arhitektonsko oblikovanje objektov

in naprav določajo:
– tlorisne velikosti in oblike objektov
– višinske gabarite
– obliko in naklon strehe, ter kritino
– oblikovanje in obdelavo fasad.

30. člen
Tlorisna velikost in oblika
Tlorisna velikost objekta mora biti prilagojena velikosti

parcele oziroma velikosti in legi funkcionalnega zemljišča ter
namembnosti območja in objekta.

Tlorisna oblika novih stanovanjskih in drugih objektov
ter objektov, ki se preurejajo mora biti praviloma podolgova-
ta v razmerju stranic od 1:1,5 do 1:2 ali več. Lahko je
lomljena v L ali U. Enako razmerje se mora upoštevati tudi
pri gradnji pritiklin.

31. člen
Višinski gabariti
Pri določanju višine objekta je potrebno upoštevati zna-

čilen višinski gabarit naselja. Novi ali dograjeni objekti ne
smejo presegati višine bližnjih sosednjih objektov.

Višina individualnih stanovanjskih hiš ne sme presegati
2 stanovanjskih etaž nad terenom.

Višina največ P + 2 nad terenom je dopustna le pri
javnih in obrtno-servisnih objektih v centralnih delih naselij.

Pri določanju višine novih objektov in objektov, ki se
nadzidavajo je potrebno upoštevati predpisane odmike med
objekti in od sosednjih parcelnih mej v skladu z določili
24. člena tega odloka.

32. člen
Strehe
Obliko, naklon, velikost streh, kritino in smeri sle-

men je potrebno prilagoditi splošni podobi naselja ali dela
naselja.

Vsi predvideni objekti in objekti, ki se preurejajo morajo
imeti streho v naklonu (praviloma enakostranične dvokapni-
ce). Enokapne, ustrezno oblikovane strehe so dovoljene le
kot podaljšek osnovne strehe nad prizidanimi pomožnimi
objekti in pritiklinami v smeri slemena osnovnega objekta.

Naklon strehe mora biti od 30–45 stopinj. Kritina mora
biti opečna, oziroma iz materiala, podobnega opeki.

Smeri slemen morajo biti vzporedne z daljšo stranico
objekta.

Strehe so lahko zaključene s čopom. Nad izkoriščenim
podstrešjem je možno odpiranje strešin z mansardami (frča-
dami), ob pogoju, da imajo naklone enake osnovni strehi.

Strehe nad pomožnimi objekti in pritiklinami morajo biti
izvedene na enak način, kot nad osnovnim objektom.

Manjši nakloni strešin so dopustni le na obrtnih, servi-
snih in večjih javnih objektih. Manjši nakloni so dopustni tudi
na večjih kmetijskih proizvodnih objektih (hlevih).

Ravne strehe so dopustne le na objektih namenjenih
proizvodni ter na manjših pomožnih objektih.

33. člen
Oblikovanje in obdelava fasad
Pri novogradnjah in pri posegih na obstoječih objektih

se uporabijo avtohtoni, za območje značilni materiali (ope-
ka, les, kamen). V centralnem delu naselja, ob dominantnih
objektih in ob zavarovanih objektih kulturne dediščine ni
dopustna uporaba materialov kot so obloge iz umetnega
kamna, keramične ploščice, fasadne opeke, stekleni zidaki
ali drugi umetni materiali.

Pri obdelavi fasad je potrebno upoštevati naslednje
pogoje:

– fasade so opleskane v svetli barvi, lahko so obdelane
z lesom. Talni zidec je opleskan s temno barvo (tradicional-
no sivo-rjavi),

– ulične fasade do gladke, razen v primerih značilnih
uličnih vhodov. Fasadni elementi so enaki in razporejeni
enakomerno,

– opleski lesenih detajlov ali delov objektov naj bodo
enake barve.

34. člen
Oblikovanje kioskov in stojnic
Montažni kioski in stojnice so lahko tipske izvedbe. V

zaokroženem območju morajo biti kioski in stojnice enake
izvedbe in enake barve, razen, če gre za kratkotrajno zača-
sno postavitev. Pretežno naj bodo ti objekti leseni.

35. člen
Oblikovanje obeležij, verskih znamenj, spomenikov, re-

klamnih objektov, neprometnih znakov in drugih objektov
ulične opreme.

Pri oblikovanju naštetih objektov je potrebno upošteva-
ti velikostna in oblikovalska merila določenega območja.
Napisi in reklame ne smejo presegati velikosti fasad ali fasa-
dnih elementov.

V enem zaokroženem območju morajo biti našteti ob-
jekti oblikovani enotno.
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VII. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE
IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE

36. člen
Predvideni gradbeni posegi (novogradnje, dozidave,

nadzidave, rekonstrukcije) so dopustne le na komunalno
opremljenih zemljiščih, ali zemljiščih, kjer je oprema predvi-
dena.

Komunalno opremljeno zemljišče je zemljišče, ki ima
zagotovljen dovoz na javno cesto in če ima v bližini priključ-
ke za elektriko in kanalizacijo ter rešeno vodooskrbo.

Minimalna komunalna oprema obsega omrežje in na-
prave za oskrbo s pitno in požarno vodo, električno energi-
jo, kanalizacijo in urejenim zbiranjem in odstranjevanjem
komunalnih odpadkov.

37. člen
Vodooskrba
Vsi predvideni objekti v naselju morajo biti priključeni

na javno vodovodno omrežje.
Gradnja objektov v katerih se predvideva večja poraba

vode je možna po predhodni proučitvi zadostnih količin us-
trezne vode.

Pri gradnji objektov in drugih posegov je potrebno
upoštevati minimalne odmike od cevovodov javnega vodo-
voda.

38. člen
Odvajanje odpadnih voda
Vsi predvideni stanovanjski, poslovni, proizvodni in dru-

gi objekti, ki so ali bodo priključeni na vodovodno omrežje,
se morajo priključiti tudi na kanalizacijsko omrežje.

Izjemoma se odplake iz greznic lahko odvažajo na ob-
delovalne kmetijske površine ob predhodno izdelani presoji,
iz katere so razvidne količine in razpolaganje z zadostnimi
površinami kmetijskih zemljišč, ter ob upoštevanju pogojev
iz uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla
(Uradni list RS, št. 68/96).

Vsebina greznic in gnojničnih jam se ne sme izpuščati
direktno v vode, melioracijske jarke ali druge odvodnike
površinskih voda. Prav tako se vsebina greznic ne sme
odvažati na varstvene pasove pitne vode.

Kjer se bodo urejale večje utrjene površine ali gradili
objekti večjih dimenzij, se mora urediti odvodnja meteornih
odpadnih voda. Odvod se mora urediti ločeno od fekalne
kanalizacije in obvezno preko lovilcev maščob v bližnje povr-
šinske odvodnike, za kar je potrebno pridobiti soglasje od
ustreznega organa.

Objekti z agresivnejšimi odpadnimi vodami morajo ime-
ti predhodni sistem čiščenja.

39. člen
Odvajanje in zbiranje gnojnice in drugih odpadkov s

kmečkih gospodarstev se ureja individualno (gnojnične ja-
me in gnojišča).

Gnojnične jame in gnojišča morajo biti nepropustna,
brez odtoka. Razredčena vsebina gnojničnih jam in gnoj se
lahko odvaža na obdelovalne kmetijske površine v skladu z
gnojilnim načrtom in pogojev iz uredbe, navedene v 38.
členu tega odloka. Gnojevka se mora takoj podorati.

V naseljih, zaselkih in ob posamičnih stanovanjskih ali
gospodarskih objektih, kjer so gnojnične jame in gnojišča
neurejena, se le-ta morajo primerno sanirati v sklopu ostalih
ureditev na parceli.

40. člen
Zbiranje in odstranjevanje odpadkov
Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov je

urejeno z ustreznimi predpisi in jih izvaja pristojna komunal-
na organizacija.

Dovoljeno je zbiranje manjših količin organskih odpad-
kov na vrtovih in njivah za predelavo v kompost.

Pri novih objektih se predvidijo zbirna mesta za odpad-
ke tako, da niso vidno izpostavljena in da so dostopna
vozilom za odvoz.

Zbiranje posebnih odpadkov mora biti ločeno od osta-
lih komunalnih odpadkov in urejeno na način, ki ga predpi-
suje pravilnik o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo
nevarne snovi (Uradni list RS, št. 20/86, 4/89 in 39/96).

41. člen
Oskrba z električno energijo
Objekti se priključijo na elektro omrežje pod pogoji, ki

jih določi upravljalec v svojem soglasju.
Ob pomembnejših posameznih objektih, površinah in

območjih se mora v skladu s potrebami urediti javna razsvet-
ljava.

Novi in nadomestni električni vodi in priključki se v
odprtem prostoru izvedejo zračno, v strnjenih naseljih pa
tudi zemeljsko.

Za vsako natančnejšo obdelavo je potrebno pridobiti
podatke o poteku tras elektroenergetskih vodov ter lokacije
elektroenergetskih objektov.

Pri lociranju objektov in naprav, ki povzročajo obreme-
nitve okolja z elektromagnetnim sevanjem je potrebno glede
na občutljivost posameznega območja preveriti morebitne
prekoračitve mejnih vrednosti v skladu z uredbo o elektro-
magnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ura-
dni list RS, št. 70/96).

42. člen
Telekomunikacijsko omrežje in sistemi zvez
Telefonsko omrežje se bo izgrajevalo na podlagi plan-

skih usmeritev. Za posamezno medkrajevno povezavo bo
izdelana ustrezna lokacijska dokumentacija oziroma lokacij-
ski načrt.

V naseljih je v skladu s predpisi dopustna gradnja ka-
belskih TV in drugih sistemov, vendar le na podlagi ustreznih
strokovnih podlag.

Za posamezen poseg v prostor, s katerimi so tangirane
telekomunikacijske naprave, je potrebno pridobiti telekomu-
nikacijsko soglasje. Pred gradbenimi in drugimi posegi v
območju obstoječih telekomunikacijskih naprav je potrebno
izdelati zakoličbo zemeljskega tk omrežja in tk kanalizacije.

Pri novogradnjah in rekonstrukcijah se vodi kablirajo in
združujejo z omrežjem CATV.

43. člen
Plinovodno omrežje
Plinovodno omrežje se bo izgrajevalo na podlagi izved-

benih načrtov ali posebnih strokovnih podlag, ki izhajajo iz
planskih usmeritev občine.

VIII. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE

44. člen
Urejanje prometnega omrežja mora biti načrtovano in

izvajano v skladu s predpisi, ki urejajo promet.
Postavitev ali gradnja nadzemnih prometnih, turističnih

in drugih objektov ali naprav ter gradnja podzemnih naprav v
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cestnem telesu ali cestnem varovalnem pasu je dopustna le
s soglasjem upravljalca ceste.

Rekonstrukcija obstoječih cest se mora izvajati na pod-
lagi ustrezne dokumentacije in v skladu s predpisi.

Predvideni priključki na kategorizirano cesto ali sanaci-
ja obstoječih, morajo biti izvedeni pravokotno na os katego-
rizirane ceste z zagotovljeno preglednostjo in tako, da ne
ovirajo prometa in da se ne poškoduje cestno telo.

Prometne površine in dovozi morajo biti urejeni tako,
da omogočajo dostope do objektov z vseh strani za primer
intervencije in da omogočajo dostope in prehode invalidnim
osebam, v skladu s pravilnikom o zahtevah za projektiranje
projektov brez grajenih ovir (Uradni list RS, št. 92/99).

Parkiranje javnih prometnih vozil (avtobusov) in tovor-
njakov na območju naselja ni dopustno, razen na mestih, ki
so za to določena.

Parkirni prostori, kolesarske steze in pločniki morajo
biti fizično ločeni od cestišča.

Objekti, ki so locirani v neposredni bližini javnih povr-
šin, morajo na strešni kritini imeti snegobrane.

IX. MERILA IN POGOJI ZA DRUGE POSEGE

45. člen
Merila in pogoji za druge posege, ki začasno spremi-

njajo prostor, se nanašajo na urejanje površin in območij v
vseh namenskih površinah odprtega prostora, in sicer:

– vzdrževalna dela
– ureditev manjših ribnikov in požarnih odjemališč
– ureditev ali sanacija sadovnjakov
– manjše regulacije
– gradnja mostov
– ureditev začasnih delovišč za izvajanje raziskovalnih

gradbenih ali drugih posegov
– druge ureditve, ki jih trenutno ni možno predvideti in

ki trajno ne spreminjajo prostora.
Poleg že navedenih pogojev iz prejšnjih členov tega

odloka je pri naštetih ureditvah potrebno upoštevati vse
pogoje varovanja naravne dediščine in krajinskih vrednot, in
sicer:

– ohranitev značilne krajinske podobe območja
– ohranitev kvalitetne obvodne vegetacije.
Pri urejanju območij za začasno rabo za določen na-

men, je potrebno območje po izvedbi posega primerno
sanirati in ga vzpostaviti v prvotno stanje.

Za vse predvidene posege je potrebno izdelati ustrez-
ne strokovne podlage. V postopku priprave sodelujejo vsi
prizadeti in vse pristojne inšpekcijske službe, ki jih določi
upravni organ, pristojen za urejanje prostora.

Izvajanje novih izkopov za raziskovalno dejavnost ter
izkop gramoza, gline, peska ali drugih naravnih surovin je
dopusten ob predhodnih spremembah planskih aktov obči-
ne in na podlagi ustrezne prostorske dokumentacije (lokacij-
ska dokumentacija, ureditveni načrt).

X. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE IN VAROVANJE
NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER VAROVANJE

IN IZBOLJŠANJE OKOLJA

46. člen
Kulturna dediščina
Merila in pogoji za posege na zavarovanih in evidentira-

nih objektih in območjih kulturne dediščine so definirani v
17. členu tega odloka.

47. člen
Varovanje in izboljšanje okolja
Odstranjevanje in odvažanje plodne zemlje ni dovolje-

no. Prav tako ni dovoljeno nekontrolirano odpiranje gramoz-
nic in odvažanje gramoza ali peska.

Za zagotovitev kvalitetnejših pogojev bivanja in varova-
nja okolja je potrebno sanirati vse obstoječe vire onesnaže-
nja kot so:

– nekontrolirano izpuščanje odpadnih voda;
– prekomerno izpuščanje zračnih emisij;
– nezavarovana ali neustrezna skladišča tekočih goriv;
– divja odlagališča komunalnih odpadkov;
Pri razvrščanju novih dejavnosti ali objektov je potre-

bno upoštevati bližino obstoječih objektov in predvidene
vplive na te objekte.

Proizvodna ali obrtna območja ali objekti, ki povzročajo
prekomerne emisije (hrup, smrad ipd.) morajo biti locirani
izven stanovanjskih območij, praviloma na robu naselja. Za
vse tovrstne posege mora biti v skladu z zakonom o varstvu
okolja in na podlagi uredbe o vrstah posegov v okolje, za
katere je potrebna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS,
št. 66/96 in 12/00) izdelano poročilo o vplivih na okolje.

Vse trajne spremembe v krajini, povzročene z gradnjo
objektov in naprav ali s spremembo kmetijske rabe na kme-
tijskih in gozdnih zemljiščih morajo biti ovrednotene tudi z
vidika dolgoročnih posledic na okolje.

Posegi v krajino, ki trajno spreminjajo njeno podobo
brez ustreznega dovoljenja pristojne službe niso dovoljeni,
četudi gre za vzdrževalna dela, razen, ko gre za izvajanje
vzdrževalnih del na vodotokih, ki so nujna za zagotavljanje
zahtevane poplavne varnosti prebivalstva.

48. člen
Varstvo pred hrupom
Pri vseh posegih v prostor, predvsem v bivalnih in

naravnih območjih se morajo upoštevati predpisi s področja
varstva pred hrupom.

Na podlagi uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95) uvrščamo pretežni del
območja obdelave v območje s III. stopnjo varstva pred
hrupom, razen območij, ki so označena v grafičnih prilogah,
ki so sestavni del odloka. To je kompleks šole in vrtca ter
cerkev s pokopališčem, ki jih uvrščamo v območja z II.
stopnjo varstva pred hrupom.

Za vse posege, za katere se v lokacijskem postopku
ugotovi ali domneva, da bodo povzročali prekomerno obre-
menitev s hrupom, se izdela ekspertno mnenje, na podlagi
katerega se določijo ustrezni ukrepi za zmanjšanje ali odpra-
vo prekomernih vplivov.

49. člen
Varstvo zraka
Pri vseh posegih v prostor, predvsem pri lociranju ob-

jektov in naprav z agresivno dejavnostjo, ki povzroča preko-
merne emisije v zrak, je potrebno upoštevati vse predpise,
ki urejajo varstvo zraka.

XI. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROSTORA
ZA POTREBE OBRAMBE IN ZAŠČITE

50. člen
Pri predvidenih posegih je potrebno upoštevati vse

predpise, ki urejajo zaščito pred požarom, rušenjem, popla-
vami, plazovi in drugimi naravnimi nesrečami.
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Požarna varnost
V lokacijskem postopku je za vsak poseg za katerega

to določi Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, potrebno definirati osnovne in dodatne vire po-
žarne vode. Za območja stanovanjskih in obrtnih gradenj je
potrebno izvesti hidrantno omrežje v skladu s pravilnikom o
tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje poža-
rov (Uradni list SFRJ, št. 30/91). Definirati je potrebno tudi
interventne poti ter možnost evakuacije v primeru požara.

Na podlagi pravilnika o metodologiji o določitvi požarne
obremenitve je v lokacijski dokumentaciji za vsak poseg, za
katerega se ugotovi ali domneva, da bo povzročal požarno
obremenitev določi stopnja požarne obremenitve in po po-
trebi izdela ocena požarne ogroženosti in določijo ustrezni
ukrepi.

51. člen
Varstvo pred poplavami
Občina Odranci leži izven poplavno ogroženih obmo-

čij.
V bližini vodotokov in vodnih površin je potrebno po-

plavno varnost preveriti po potrebi v lokacijskem postopku in
glede na stanje predpisati ustrezne ukrepe.

52. člen
Zaklonišča
Nobeno naselje v obravnavanem območju ne dosega

5000 prebivalcev, zato gradnja osnovnih zaklonišč ni ob-
vezna, kar povzema tudi odlok o graditvi in vzdrževanju
zaklonišč v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 3/93).

XII. ODSTOPANJA

53. člen
Dopustna so odstopanja od posameznih določil odloka,

in sicer:
Odstopanja v odmikih, velikosti funkcionalnega zemlji-

šča in v razporeditvi objektov na parceli so možna, če ni
možno zagotoviti v 21., 22., 23. in 24. členu definiranih
pogojev in če se z odstopanji ne poslabšajo pogoji funkcio-
niranja objektov na obravnavani in na sosednjih parcelah.

Odstopanja v odmikih od javnih cest so možna le v
soglasju z upravljalcem v primerih, ko že obstoječi objekti
odstopajo od zahtevanih odmikov zaradi poenotenja grad-
bene linije ob cesti.

Odstopanja v odmikih med objekti so dopustna, če
tako narekuje sistem zazidave, obstoječa razporeditev ob-
jektov ter konfiguracija terena in če niso v nasprotju s požar-
nimi, sanitarnimi in drugimi predpisi.

Odstopanje v višini in izvedbi ograje je možno tam, kjer
so ograje ob sosednjih parcelah že drugačne.

Odstopanja v višini objektov so dopustna, kadar gre za
gradnjo objekta, ki zaradi svoje vsebine (namembnosti) mo-
ra biti višji od dopustnih višin iz 31. člena tega odloka.

Odstopanja v obliki, naklonu in obdelavi strehe (kritina)
so možna izjemoma v delu naselja, kjer so obstoječi objekti
že drugače oblikovani in da odstopanja ne rušijo značilne
pozidave in da ne spreminjajo značilne vedute naselja.

XIII. KONČNA DOLOČILA

54. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne

inšpekcijske službe.

55. člen
Z veljavnostjo tega odloka prenehajo veljati:
1. odlok o urbanističnem redu v Občini Lendava (Ur.

objave, št. 22/74, sprem. Ur. objave, št. 29/88),
2. odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje

izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki ga ne
urejamo s prostorskimi izvedbenimi načrti (Ur. objave, št.
28/88).

56. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 170-22/2001
Odranci, dne 14. decembra 2001.

Župan
Občine Odranci

Ivan Markoja l. r.

158. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci
v letu 2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 63/99), 32. in 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 34. člena statuta
Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01) izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Odranci

v letu 2002

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Odranci za leto 2002

se financiranje funkcij Občine Odranci ter njihovih nalog in
drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na
podlagi proračuna Občine Odranci za leto 2001 in za iste
programe kot v letu 2001.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2001.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se dovoljuje financi-

ranje investicij v teku.
Obdobje začasnega financiranja traja od 1. 1. 2002

do sprejetja proračuna za leto 2002 oziroma najkasneje do
31. 3. 2002.

4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2002.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002.

Št. 171/2001
Odranci, dne 24. decembra 2001.

Župan
Občine Odranci

Ivan Markoja l. r.
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OSILNICA

159. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Osilnica za leto 2001

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95,
20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 –
odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odločba US in
70/00) in 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list
RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99) je Občinski svet občine
Osilnica na 15. redni seji dne 14. 12. 2001 na predlog
župana sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Osilnica za leto 2001

1. člen
V odloku o proračunu Občine Osilnica za leto 2001

(Uradni list RS, št. 17/01) se 4. člen spremeni tako, da se
glasi:

“Proračun Občine Osilnica za leto 2001 se načrtuje v
naslednjih zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 87.063
Tekoči prihodki (70+71) 17.397

70 Davčni prihodki 12.123
700 Davki na dohodek in dobiček 9.970
703 Davki na premoženje 1.226
704 Domači davki na blago in storitve  927
706 Drugi davki –

71 Nedavčni prihodki 5.274
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 4.747
711 Takse in pristojbine 395
712 Denarne kazni –
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev –
714 Drugi nedavčni prihodki 132

72 Kapitalski prihodki –
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev –
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja –

73 Prejete donacije 112
730 Prejete donacije iz domačih virov 112
731 Prejete donacije iz tujine –

74 Transferni prihodki 69.554
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 69.554

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 84.053
40 Tekoči odhodki 26.843

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 17.441
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 2.309
402 Izdatki za blago in storitve 6.993
403 Plačila domačih obresti –
409 Rezerve 100

41 Tekoči transferi 19.933
410 Subvencije –
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom –
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam –
413 Drugi tekoči domači transferi 19.933
414 Tekoči transferi v tujino –

42 Investicijski odhodki 37.277
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 37.277
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43 Investicijski transferi –
430 Investicijski transferi –

III. Proračunski presežek (I.-II.)
(Proračunski primanjkljaj) 3.010

B) Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina kontov

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752) –

75 Prejeta vračila danih posojil –
750 Prejeta vračila danih posojil –
751 Prodaja kapitalskih deležev –
752 Kupnine iz naslova privatizacije –

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev (440+441+442) –

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev –
440 Dana posojila –
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –

VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.) –

C) Račun financiranja
Skupina/Podskupina kontov

VII. Zadolževanje (500) –
50 Zadolževanje –

500 Domače zadolževanje –
VIII. Odplačila dolga (550) –
55 Odplačila dolga –

550 Odplačila domačega dolga –
IX. Sprememba stanja sredstev na računu

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 3.010
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.) –
XI. Neto financiranje (VI.+X.) –

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in veljajo za proračunsko leto 2001.

Št. 001-395/00
Osilnica, dne 14. decembra 2001.

Župan
Občine Osilnica

Anton Kovač l. r.

PIVKA

160. Odlok o dopolnitvah odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni
list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) je Občinski svet občine
Pivka na 21. seji dne 19. 11. 2001 sprejel

O D L O K
o dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo

stavbnega zemljišča

1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji-

šča (Uradni list RS, št. 24/99 in 24/01) se v 6. členu v

petem območju: Ureditvena območja ostalih naselij doda
naselji Čepno in Volče.

2. člen
Ta dopolnitev odloka začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 03201-21/2001
Pivka, dne 19. novembra 2001.

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l. r.

161. Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Pivka za leto 2002

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 30. člena
statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in
24/01)

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe

Občine Pivka za leto 2002

1. člen
Za obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2001 se financiranje

funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih
namenov (v nadaljevanju: začasno financiranje) začasno na-
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daljuje na podlagi proračuna za leto 2001 in za iste progra-
me kot v letu 2001.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2001.

V obdobju začasnega financiranja Občina Pivka ne sme
povečati števila zaposlenih glede na stanje 31. 12. 2001.

3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

4. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri

mesece. Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh me-
secev začasnega financiranja, se začasno financiranje ob-
činskega proračuna lahko podaljša na predlog župana s
sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje
funkcij občine.

5. člen
S tem sklepom se določi prioriteta financiranja glede

na obseg sredstev, kar pomeni, da se sredstva zagotavljajo
po naslednjem vrstnem redu glede na razpoložljivo kvoto:

1. za izplačilo plač in prispevkov,
2. za socialne transfere,
3. za materialne stroške, ki omogočajo izvajanje za-

konsko predpisanih nalog,
4. za ostale materialne stroške,
5. za že sprejete obveznosti iz naslova investicij,
6. za dogovorjene programe.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002 dalje.

Št. 03101/01
Pivka, dne 27. decembra 2001.

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l. r.

POLZELA

162. Sklep o začasnem financiranju Občine Polzela v
letu 2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 63/99), 32. in 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Polzela

v letu 2002

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Polzela za leto 2002

se financiranje iz občinskega proračuna začasno nadaljuje
na podlagi proračuna za leto 2001.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2001.

V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financira-
nje investicij v teku.

3. člen
Po poteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2002.

4. člen
Obdobje začasnega financiranja traja od 1. 1. 2002

do sprejetja proračuna za leto 2002 oziroma najkasneje do
31. 3. 2002.

5. člen
Z odločitvijo o začasnem financiranju Občine Polzela

župan občine obvesti občinski svet ter nadzorni odbor, obja-
vi pa se v Uradnem listu RS.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002.

Št. 015-00/004/01
Polzela, dne 27. decembra 2001.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

163. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč na območju Občine Polzela

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in
74/98), 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izra-
čun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter
drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 16. člena
statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občin-
ski svet občine Polzela na 21. redni seji z  dne  4. 12.
2001 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških

komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na
območju Občine Polzela

I
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine, zmanjšana za stroške komunalnega urejanja in za
vrednost zemljišča, znaša na dan 31. 12. 2001 na območju
Občine Polzela 160.535 SIT/m2.

II
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč na območju Občine Polzela znašajo 11 odstotkov od
vrednosti povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske
površine, od tega 5,5 odstotkov za individualno rabo in 5,5
odstotkov za kolektivno rabo.
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III
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče znaša 1 odstotek

od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine.

IV
Povprečna gradbena cena se med letom valorizira v

skladu z rastjo cen življenjskih stroškov, ki jih objavlja Stati-
stični urad Republike Slovenije.

V
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002 dalje.

Št. 420-07/115/01
Polzela, dne 4. decembra 2001.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

164. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98),
56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), 17. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbne-
ga zemljišča (Uradni list SRS, št. 21/81, 36/83, 10/86,
1/87, 8/88 in Uradni list RS, št. 49/92) in 16. člena statuta
Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet
občine Polzela na 21. redni seji z dne 4. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

I
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo

stavbnih zemljišč na območju Občine Polzela za leto 2002
znaša 0,0703 SIT.

II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2002 dalje.

Št. 465-01/059/01
Polzela, dne 4. decembra 2001.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

PREBOLD

165. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00), 29. člena zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) ter 15. in

94. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99)
je Občinski svet občine Prebold na 28. seji, dne 20. de-
cembra 2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Prebold za leto 2002

1. člen
S proračunom Občine Prebold za leto 2002 (v nadalj-

njem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje javne porabe v Občini Prebold v letu 2002.

2. člen
Proračun za leto 2002 se določa v naslednjih zneskih:

v SIT

A) BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

I. Prihodki (70+71+72+73+74) 437,810.000
II. Odhodki (40+41+42+43) 437,810.000
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.) –

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev –

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev –

VI. Prejeta minus dana posojila
in sprememba kapitalskih
deležev (IV.-V.) –

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje proračuna –
VIII. Odplačilo dolga –
IX. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) –
X. Povečanje (zmanjševanje) denarnih

sredstev na računih (III.+VI.-X.) –

3. člen
V rezerve Občine Prebold se izloči 0,5% skupno dose-

ženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

4. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financi-
ranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-
ni prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi
dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občin-
skim premoženjem in načrtovani odhodki.

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo pre-
jeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter
danih posojil in povečanja kapitalskih deležev.

V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in
zadolževanje občine.

5. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihod-

ki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po
posameznih namenih.

Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni
po natančnejših namenih.

6. člen
Sredstva proračuna se zagotavljajo uporabnikom pro-

računa, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot
nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
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Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za
namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine
smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v
proračunu predvidena za posamezne namene.

7. člen
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotav-

ljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za izdatke zaposlenim,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za blago in storitve,
– sredstva za investicijske odhodke,
– sredstva za druge odhodke.

8. člen
Sredstva za delo uporabnikov se uporabnikom med

letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akon-
tacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob
upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.

9. člen
Sredstva za plače se uporabnikom zagotavljajo meseč-

no glede na število zasedenih delovnih mest, koeficientov
za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest
oziroma funkcij, osnove za obračun plač, ki jih določi Vlada
Republike Slovenije, delovno dobo in uspešnost oziroma
dodatno obremenjenost.

Kot sredstva za druge izdatke zaposlenim se dodeljuje-
jo sredstva za prehrano med delom, prevoz na delo, regres
za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, pridobitev
šolske izobrazbe in druge namene po merilih, ki jih določi
župan.

10. člen
Sredstva za materialne stroške, investicijske izdatke,

druge odhodke in amortizacijo se določijo v okviru potreb in
možnosti občinskega proračuna.

Koriščenje sredstev, ki v tem odloku niso opredeljena
in ovrednotena po konkretnih nalogah, je možno koristiti le
po predhodnem soglasju občinskega sveta.

11. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje

ali pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali zma-
njša obseg sredstev za delovanje uporabnika.

Če se med letom ustanovi nov uporabnik, se sredstva
za njegovo delo zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve.

Če se uporabnik med letom ukine, se neporabljena
sredstva za njegovo delovanje prenesejo v tekočo proračun-
sko rezervo, oziroma na uporabnika, ki prevzame naloge
ukinjenega uporabnika.

Župan je dolžan izvajati proračun v vseh postavkah
skladno s sprejetim proračunom. V primeru nujnih nalog, ki
bi nastale tekom leta in v proračunu niso predvidene, mora o
tem predhodno sklepati občinski svet.

12. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov:

1. uporabijo sredstva rezerve občine,
2. najame posojilo največ do 5% sprejetega proraču-

na, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju kratkoročnih posojil iz 2. točke prejšnjega

odstavka odloča občinski svet.

13. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgo-

voren župan občine.

14. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča:
– uporabi sredstev rezerv Občine Prebold,
– uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve za fi-

nanciranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali
zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev,

– začasni vezavi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi
ohranitve njihove realne vrednosti,

– o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj po-
sameznega področja.

O porabi sredstev iz prejšnjega odstavka in realizaciji
proračuna, župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.

15. člen
Uporabniki so dolžni občinski upravi predložiti predra-

čune in finančne načrte za leto 2002 najpozneje v 30 dneh
po uveljavitvi tega odloka. Zaključne račune za leto 2001 pa
najpozneje do 31. marca 2002.

16. člen
Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papir-

jev ali z najetjem posojil.

17. člen
Občina se lahko zadolžuje le za investicije, ki jih potrdi

občinski svet.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi spre-

jetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministrstva,
pristojnega za finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o
zadolževanju.

18. člen
Občina se lahko zadolži le v obsegu, ki ne presega

10% zagotovljene porabe občine v letu pred letom zadolže-
vanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu
odplačila ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.

Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži
za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za
odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10%
realiziranih prihodkov v letu pred zadolževanjem, če odplači-
lo glavnice in obresti v posameznem letu ne preseže 3%
realiziranih prihodkov.

19. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
soglasju iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet.

20. člen
Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti

javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je,
vendar največ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem
se daje poroštvo.

O dajanju poroštev iz prejšnjega odstavka odloča ob-
činski svet.

21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002.
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Št. 403-02-/02/2001-01
Prebold, dne 20. decembra 2001.

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

166. Sklep o začasnem financiranju proračuna
Občine Prebold za leto 2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razla-
ga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US in 70/00,
100/00 - sklep) in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) je župan Občine
Prebold, dne 20. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračuna

Občine Prebold za leto 2002

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Prebold za leto 2002

se financiranje funkcij Občine Prebold ter njihovih nalog in
drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na
podlagi proračuna Občine Prebold za leto 2001 in za iste
programe kot v letu 2001.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerno s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2001.

3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2002.

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2001.

5. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od

1. 1. 2002 do sprejetja proračuna Občine Prebold za leto
2002 oziroma največ en mesec, to je do 31. 1. 2002.

Z odločitvijo o začasnem financiranju Občine Prebold
za leto 2002 župan obvesti občinski svet ter nadzorni od-
bor.

6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se

od 1. januarja 2002.

Št. 403-04/01/2001-02
Prebold, dne 20. decembra 2001.

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

167. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča v Občini Prebold

Na podlagi drugega odstavka 4. člena odloka o pov-
prečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stav-
bnega zemljišča v Občini Prebold (Uradni list RS, št.
22/00) in 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list
RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 28. seji
dne 20. 12. 2001 sprejel

S K L E P

o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča

v Občini Prebold

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine, zmanjšana za stroške komunalnega urejanja zem-
ljišča in za vrednost stavbnega zemljišča, znaša na območju
Občine Prebold na dan 31. 12. 2001 153.294,15 SIT/m2.

2. člen
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče znaša 1 odsto-

tek od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske povr-
šine.

3. člen
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stav-

bno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča se valorizirajo med letom v skladu z
indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih
storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec izračunava in objavlja
Združenje za gradbeništvo in IGM pri Gospodarski zbornici
Slovenije.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 423-07/01/2001-01
Prebold, dne 20. decembra 2001.

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

168. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) ter 15. in 110 . člena statuta
Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet
občine Prebold na 28. seji dne 20. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča na območju Občine Prebold za leto 2002
znaša 0,0636 SIT.
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II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in se uporablja od 1. 1. 2002 do določitve nove vrednosti
točke.

Št. 423-06/07/2001-01
Prebold, dne 20. decembra 2001.

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

ROGAŠOVCI

169. Odlok o javnem redu in miru v Občini Rogašovci

Na podlagi 21. in 65. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 3., 25. in 241. člena
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85,
47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93,
35/97, 87/97 in 73/98), 17. člena zakona o ravnanju z
odpadki (Uradni list RS, št. 8/78 in 29/86), 19. in
20. člena zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in
bivalnem prostoru (Uradni list SRS, št. 15/76 in 29/86),
uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list
RS, št. 45/95) ter 17. člen statuta Občine Rogašovci (Ura-
dni list RS, št. 66/99) je Občinski svet občine Rogašovci na
seji dne 23. 11. 2001 sprejel

O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Rogašovci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje

javnega reda in miru občanov in premoženja, zdravja in
čistoče, zunanjega videza naselij in zelenih površin, ravna-
nje z opuščenimi vozili, čas trajanja javnih prireditev, varova-
nja pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju, ter način
plakatiranja v občini Rogašovci.

2. člen
Določbe tega odloka veljajo za vse fizične in pravne

osebe, ki se nahajajo v občini Rogašovci. Vse fizične in
pravne osebe so dolžne urediti svoje življenje in delo tako,
da ne vznemirjajo, ovirajo ali motijo drugih pri delu, razvedri-
lu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja in premože-
nja, da spoštujejo splošna moralna in etična načela, skrbijo
za privlačen in primeren videz svojega kraja in da ne opušča-
jo ali opravljajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna ali
prepovedana.

3. člen
Za prekrške storjene po tem odloku so neposredno

odgovorne osebe, ki jih same storijo, za prekrške mladolet-
nih oseb in otrok pa starši, skrbniki, rejniki, ki jim je zaupana
vzgoja, varstvo in oskrba mladoletnih oseb ali otrok.

II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

4. člen
Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi za-

kona o javnih shodih in javnih prireditvah (Uradni list SRS, št.
20/73, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90).

Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu
ali javni prireditvi je odgovoren vodja shoda oziroma priredi-
tve, ki ga določi organizator, v gostinskem lokalu pa poslo-
vodja ali druga odgovorna oseba, oziroma zasebni gostinec.

Oseba, ki je odgovorna oseba za vzdrževanje javnega
reda in miru je dolžna storiti naslednje:

1. poskrbeti za red in disciplino ter za varnost na prire-
ditvenem prostoru oziroma v javnem lokalu;

2. poskrbeti, da odstranijo osebe, ki ogrožajo javni red
in mir, motijo, žalijo ali nadlegujejo občane;

3. zaključiti prireditev ob uri, ki jo je navedel v posebni
odločbi ali potrdilu o priglasitvi prireditve, oziroma zapreti in
izprazniti javni lokal po izteku obratovalnega časa;

4. poskrbeti, da se mladina do 15. leta starosti po 22.
uri brez spremstva staršev ne zadržuje na prireditvenem
prostoru ali javnem lokalu;

5. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih prireditev in
javnih shodov ter drugih javnih lokalov parkirajo svoja vozila
tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev v
cestnem prometu ali poskrbeti za varnost parkiranih vozil;

6. po končani prireditvi prostor očistiti in ga vzpostaviti
v prvotno stanje;

7. zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog, ki izhaja-
jo iz odločbe o priglasitvi prireditve ali potrdila o priglasitvi
javnega shoda ali javne prireditve.

5. člen
V času med 22. in 6. uro je prepovedano uporabljati

glasbila in zvočne naprave na javnih mesti.
Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko upo-

rabljajo zvočne naprave in glasbila z dovoljenjem pristojne-
ga upravnega organa, po predhodnem soglasju občinske-
ga upravnega organa na javnih prireditvah ter gostinskih
lokalih.

6. člen
Za zagotovitev javnega reda in miru je prepovedano:
1. točiti in prodajati alkoholne pijače pred 7. uro ter

točiti alkoholne pijače osebam, pri katerih zunanji znaki
kažejo, da so pod vplivom alkohola;

2. popivati v prodajalnah ali na drugih javnih krajih, ki
niso določeni za točenje alkoholnih pijač;

3. točiti alkoholne pijače mladoletnim osebam, ali sku-
pini v kateri se ta nahaja;

4. kaditi v javnih prostorih in lokalih, kjer je to z napi-
som ali znakom prepovedano;

5. prenočevati na javnih površinah, avtobusnih posta-
jah, v zapuščenih avtomobilih in v drugih neprimernih pro-
storih;

6. kampirati na javnih površinah, razen če to dovoli
pristojen občinski organ;

7. puščati motorna vozila v pogonu v strjenih naseljih
več kot tri minute brez opravičenega razloga;

8. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug način
trošiti pitno vodo iz vodovodnih zajetij v času, ko je trošenje v
ta namen omejeno:

9. v strjenem naselju v času od 22. do 6. ure, ob
nedeljah in praznikih pa ves dan opravljati dela in dejavnosti,
ki povzročajo hrup. Kmetijska sezonska dela so pri tem
izvzeta;
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10. parkirati ali postavljati motorna in druga vozila, pri-
kolice in druge delovne stroje na hišnih dohodih, garažnih
dovozih, na zelenice in drugih površinah, ki niso namenjene
za parkiranje, ali na javnih prostorih in površinah, kjer bi to
lahko oviralo dostop intervencijskim vozilom;

11. ovirati promet na javnem prostoru z odlaganjem
kuriva ali drugega materiala več kot 12 ur, kolikor pa tako
odlaganje povzroča nevarnost, je začasno deponirani mate-
rial potrebno odstraniti takoj;

12. z močnimi poki, s petjem, vpitjem, popivanjem,
uporabo zvočnih naprav ali glasbil ali povzročanja drugega
hrupa motiti nočni počitek občanov;

13. odlagati les ali drugi material na javno površino, na
kanalizacijo ali vodovodno omrežje ali drugo površino ali
objekt za splošno uporabo:

14. parkirati prevozna sredstva, puščati kontejnerje in
posode za smeti na površinah, kjer bi ovirale promet in
pešce:

15. vstopiti brez dovoljenja v prostore ali do objekta,
kamor je vstop prepovedan z vidno označbo, ali če je ta kraj
kako drugače zavarovala uradna oseba;

16. motiti, ovirati ali ogrožati organizirane sprehode,
javne shode, zborovanja, povorke, sestanke ali druge javne
prireditve;

17. po stanovanjih ali na javnih krajih vznemirjati, motiti
ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov proti njihovi
volji;

18. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati
ali kako drugače onesnažiti napisne table, žive meje, javna
(opozorilna) znamenja, spomenike, prometne znake, napra-
ve za javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi, ograje,
smetnjake, stojala za kolesa, turistična znamenja in druge
naprave ali predmete za splošno rabo ter prepovedana hoja,
vožnja in kolesarjenje po javnih zelenicah in zasebnih kmetij-
skih površinah;

19. imeti živali, ki s hrupom, smradom ali kako drugače
motijo okolico in so nevarne za okolico;

20. puščati nevarne živali brez nadzora, brez nagob-
čnika, brez hrane, vode in jih puščati v nemogočih razme-
rah;

21. voditi pse in druge živali v javne lokale razen psov,
ki vodijo slepe;

22. voziti prevozna sredstva brez glušnikov ali z nepri-
mernimi glušniki in vozila, ki povzročajo čezmeren hrup;

23. metati pirotehnična in druga eksplozivna sredstva
na mestih, kjer bi to lahko ogrozilo varnost občanov in
njihovo premoženje;

24. zadrževati se na prireditvenem prostoru po konča-
ni prireditvi ali v gostinskem lokalu po končanem obratoval-
nem času;

25. s kakršnim koli ravnanjem motiti telefonske pove-
zave, televizijske in radijske kanale;

26. na izven za to določenega prostora reklamirati in
prodajati pornografski tisk;

27. s svojim obnašanjem izzivati prepire, nerede in
pretepe;

28. prodaja prepovedanih opojnih drog;
29. izvajati politično, versko, komercialno ali kakršno-

koli drugo kampanjo izven namena, časa in prostora, kot
določajo ustrezni pozitivni predpisi.

7. člen
Kartanje in hazardiranje z namenom pridobivanja mate-

rialnih koristi na območju Občine Rogašovci ni dovoljeno.
Kartanje ali igranje drugih iger lahko prepove v svojem lokalu
tudi lastnik ali zasebni gostinec.

Prepoved mora biti objavljena na vidnem mestu v pro-
storu.

III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA

8. člen
Zaradi varstva ljudi in premoženja je prepovedano:
1. namerno odstraniti ali poškodovati stvari, objekte in

površine, ki so javnega pomena;
2. nepooblaščenim osebam nositi na javnih shodih,

prireditvah in javnih lokalih orožje ali predmete s katerim se
lahko prizadene telesna poškodba;

3. sežigati travo, listje in druge odpadke na krajih, kjer
je možnost, da se zaneti požar ter kuriti ogenj na prostem v
vetrovnem vremenu in kadar pooblaščeni organi javno obja-
vijo povečano ali zelo veliko požarno ogroženost;

4. sežigati gume, odpadno olje, tekstilne odpadke iz
umetnih mas in krmo v naravnem okolju ali zaprtih kuriščih;

5. kuriti na prostem in z dimom onesnaževati življenjski
prostor;

6. odmetavati cigaretne ogorke in odlagati vroči pepel
na krajih, kjer je možnost, da se zaneti požar;

7. imeti nepokriti oziroma nezavarovan vodnjak, jamo,
jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost padca;

8. sankati, smučati, drsati, kotalkati ali rolkati ter žogati
se na javnih prometnih površinah;

9. opremljati ograje ob javnih cestah in poteh z bodečo
žico in drugimi nevarnimi predmeti;

10. organizirati tekmovanja ali treninge v streljanju z
orožjem izven za to določenih strelišč brez dovoljenja pri-
stojnega organa oziroma streljati ali loviti s strelnim orožjem,
orožjem na tetivo, zračnim orožjem v naselju oziroma na
krajih, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi, domačih živali in
premoženja;

11. puščati psa brez nadzora, popadljivega psa brez
nagobčnika oziroma imeti psa, ki s svojim lajanjem pretirano
moti in vznemirja okolico ter opuščati opozorila “HUD PES”,
če je pri hiši pes;

12. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali;
13. puščati živali na javnih krajih, prometnih površinah

v okolici šol brez nadzorstva, ali puščati domače živali brez
hrane, vode in zaščite pred slabim vremenom;

14. v strjenih naseljih ljubiteljsko ali intenzivno rediti
živali, ki bi ogrozile javni red in mir ali zdravje ljudi brez
privoljenja sosedov - mejašev in inšpekcijskih služb;

15. brez dovoljenja lastnika oziroma upravljavca ali upo-
rabnika uničevati, trgati ali pobirati sadje, poljščine in vrtne
pridelke, kopati zemljo, pesek ali kamenje, sekati ali podirati
les in ga odvažati ter spreminjati vodotoke;

16. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali
umazati ljudi in pročelja stavb ter prislanjati predmete ali
stvari na stene hiš, izložbena okna ali kamor koli, kjer to
lahko povzroči škodo, ovira promet ali kvari videz okolja;

17. puščati predšolske otroke brez nadzora na ulicah,
cestah in drugih prometnih površinah;

18. imeti ob javnih cestah nasip, ograjo, živo mejo
ali druge rastline in predmete v stanju, ki ovira ali ogroža
prometno varnost občanov, posega v cestno telo ali kvari
zunanji videz kraja ter spodkopavati javne poti ali kakor
koli poškodovati oziroma z zemeljskimi deli povzročiti dr-
senje tal;

19. ovirati promet na pločnikih in drugih javnih poteh s
kurivom ali drugimi predmeti dalj časa kot je to potrebno;

20. dostavljati in razkladati hlodovino v naselju daljšo
kot en meter;

21. vleči hlodovino po lokalnih cestah in javnih poteh;
22. odlagati hlodovino in druge predmete v obcestne

jarke oziroma če se začasno odloži je potrebno poskrbeti za
nemoten pretok meteorskih voda;
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23. prosjačiti, preprodajati ali vsiljevati kakršne koli
predmete ali storitve po stanovanjih ali javnih krajih ter na-
dlegovati občane s širjenjem in vsiljevanje idej in naukov po
stanovanjih ali javnih krajih;

24. imeti ali gojiti, rediti divjad v ograjenem prostoru
brez soglasja sosedov - mejašev in pristojne lovske družine;

25. rediti golobe izven golobnjaka, ki mora biti redno
čiščen in vsaj dvakrat letno razkužen;

26. metati sneg na vozišče iz pločnikov ali dvorišč pri
čiščenju snega;

Vsako rejo iz 14., 24. in 25. točke prvega odstavka
tega člena je potrebno prijaviti pristojni veterinarski službi
oziroma veterinarski inšpekciji, ki izda ustrezno dovoljenje.

9. člen
Zaradi varstva ljudi in premoženja mora lastnik ali uprav-

ljavec:
1. odstraniti objekte, ki ne služijo več svojemu namenu

kvarijo videz kraja;
2. obnoviti ali odstraniti objekte, ki kvarijo videz ali ogro-

žajo varnost ljudi in premoženja in so še zmeraj v uporabi;
3. odstraniti ali znižati objekte, predmete, rastlinje ob

cestah, ki zmanjšujejo preglednost;
4. odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, pri

katerih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo var-
nost mimoidočih ali premoženja.

IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE

10. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi in od-

padke v naravno okolje, to je v potoke, na travnike, ulice,
pločnike, ceste, dvorišča, gozdove ali na druge prostore, ki
niso za to določeni. Za to je odgovoren tudi lastnik zemlji-
šča;

2. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem, živalim, to je
spuščati odplake, fekalije ali gnojnico v potoke, v opuščene
vodnjake, na javne poti in v odkrite cestne jarke, kakor tudi
na območje objektov s preskrbo s pitno vodo;

3. pustiti greznice in odtočne kanale odprte ali slabo
zaprte in spuščati odplake iz greznice po površini in opustiti
pravočasno praznjenje;

4. polivati cestišče z odpadnim oljem ali drugim zdravju
in okolju škodljivim sredstvom;

5. prati vozila, delovne stroje s priključki in druge pred-
mete na bregovih in strugah vodotokov in na zbirnih in
zaščitenih področjih vodnih virov;

6. prevažati kadavre, kosti, kože, fekalije in ostale od-
padke v vozilih, ki niso zaprta ali drugače ustrezno zaščitena
in z opustitvijo tega na kakršenkoli način onesnažujejo oko-
lje;

7. na športnih igriščih, parkiriščih, avtobusnih postaja-
liščih in drugih javnih prostorih zanemarjati red in čistočo;

8. voditi živali, razen službenih psov in psov za slepe v
trgovske, gostinske in druge javne lokale, otroška igrišča,
na zelenice in pokopališča;

9. puščati iztrebke domačih živali, katere je lastnik
dolžan takoj odstraniti iz javnih površin;

10. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki bi
povzročile zamašitev le-teh;

11. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih povr-
šinah nameščene smetnjake in puščati pokrove smetnjakov
odprte;

12. iztepati, izlivati ali metati z balkonov in oken karkoli,
kar bi povzročilo nesnago ali ogrozilo zdravje in varnost ljudi;

13. prevažati razsipni tovor po vozišču tako, da se
raznaša po vozišču in okolici;

14. povzročati ali razširjati smrad, plin ali prah ter zane-
marjati osebno čistočo in snago v stanovanju ali v delavnici,
da to moti okolico ali lahko škoduje zdravju;

15. vzrejati domače živali (razen psov in mačk) v urba-
nih naseljih kot so stanovanjski bloki in strjene stanovanjske
hiše, razen obstoječih kmetij;

16. škropiti sadno drevje in trto v strjenem naselju
tako, da ogroža zdravje ljudi;

17. v sušnem obdobju gnojiti z gnojnico ali gnojevko,
razen če gre za takojšen podor ter gnojiti vrtove, sadovnjake
in travnike z gnojnico ali drugimi smrdljivimi snovmi tako, da
to moti občane;

18. puščati neočiščeno cestišče pri delu, ki posega v
javno cesto.

V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN ZELENIH
POVRŠIN

11. člen
Zaradi varstva zunanjega videza naselij in zelenih kme-

tijskih površin je prepovedano:
1. postavljati šotore, bivalne avtobuse ali avtomobilske

prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti na zemljiščih, ki
niso za to določena oziroma brez dovoljenja pristojnega
organa po predhodnem soglasju lastnika ali upravljavca zem-
ljišča;

2. pisati, risati ali na kakšen drug način zamazati zidove
hiš in drugih stavb, ograje in prometne signalizacije;

3. parkirati ali pustiti vozilo na zelenici, travniku in dru-
gih kmetijskih zemljiščih;

4. hoditi ali voziti v naseljenih krajih izven urejenih poti,
lomiti drevje, grmičevje in trgati cvetje;

5. kositi zelenice v naselju ob času, ki je neprimeren in
s tem motiti in vznemirjati prebivalce in okolico;

6. imeti neočiščene, neobdelane zarasle urbane in
kmetijske površine. Kolikor lastnik tega pravočasno ne stori,
mora dovoliti, da to stori nekdo drug, stroške nosi lastnik
zemljišča.

12. člen
Lastniki in porabniki stanovanjskih in drugih zgradb,

lastniki ter najemniki stanovanj in drugih zgradb so dolžni
pred objektom in na pripadajočih funkcionalnih zemljiščih:

1. oskrbeti, da so na objektih nameščeni in vzdrževani
žlebovi in odtoki meteornih voda, snegobrani in podobne
naprave;

2. odstraniti s pločnikov, z dohodov in dovozov k hišam
s kanalizacijskih jaškov ali hidrantov snega, ki je ponoči
zapadel, najkasneje do 8. ure zjutraj, podnevi pa sproti
tako, da je možen dostop;

3. dnevno odstranjevati s streh in žlebov ledene sveče;
4. ob poledici posipati pločnike ob hišah in drugih

zgradbah s soljo, peskom ali žagovino;
5. posekati drevje, veje, grmovje in živo mejo, ki ovira

promet vozil in pešcev na javnih krajih.

13. člen
Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil,

kmetijskih strojev in druge mehanizacije morajo tako očistiti
javno cesto, ki so jo onesnažili z vožnjo, obračanjem teh
vozil in strojev na koncu njiv in drugih kmetijskih in gozdnih
površin oziroma cesto, ki so jo onesnažili s hlevskim gno-
jem, prstjo ali blatom.
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Vzdrževalci oziroma upravljavci cest so dolžni zaradi
varnosti prometa in čistoče stalno izvajati košnjo trave in
posek vejevja ob vseh cestah in javnih poteh, pravočasno z
asfaltnih površin odstraniti pesek, ki so ga posipali zaradi
poledice. Enako velja tudi za druge snovi, ki bi lahko vplivale
na varnost prometa in čistočo površin.

14. člen
Izložbena okna morajo biti čista in estetsko urejena,

reklamni in javni napisi morajo biti estetsko oblikovani in
vzdrževani ter ne smejo ovirati dostopa.

Vsak stanovanjski in poslovni objekt mora biti opravljen
s hišno številko na vidnem mestu.

15. člen
Občinski svet občine Rogašovci določi ob katerih pri-

ložnostih in katere zastave se izobešajo na javnih mestih v
Občini Rogašovci. Na stavbi, kjer je sedež Občine Rogašov-
ci in občinske uprave, je stalno izobešena državna in občin-
ska zastava.

VI. RAVNANJE Z OPUŠČENIMI VOZILI

16. člen
Opuščeno vozilo je vozilo, s katerega so odstranjene

registrske tablice ali je brez veljavne registracije ali je huje
poškodovano in nihče ne skrbi zanj, na parkirnem prostoru,
pločniku, zeleni površini ali na drugi površini, katere lastnik
je pravna ali fizična oseba in ni lastnik vozila.

17. člen
Pristojni občinski organ v postopku odstranjevanja opu-

ščenega vozila najprej opozori lastnika vozila. To pomeni,
da je lastnik opuščenega vozila dolžan v roku 8 dni odstraniti
vozilo z javne površine.

Če v določenem roku lastnik ne odstrani opuščenega
vozila, izda pristojni občinski organ odločbo o odstranitvi na
stroške lastnika vozila.

Če ni možno ugotoviti lastnika opuščenega vozila, odre-
di pristojni občinski organ odstranitev vozila na stroške pro-
računa občine, vozilo pa postane last Občine Rogašovci.

VII. PLAKATIRANJE IN POSTAVLJANJE PANOJEV

18. člen
Nameščanje plakatov, oglasov in podobnih objav je

dovoljeno na plakatnih mestih in objektih v posameznih va-
seh, ki jih določi in potrdi občinski svet in morajo biti za ta
namen posebej urejena. Organizacije, društva, fizične in
pravne osebe imajo lahko svoja plakatna mesta, ki morajo
biti urejena okolju primerno in postavljena v soglasju Občin-
skega sveta občine Rogašovci.

VIII. KAZENSKA DOLOČBA

19. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 SIT se kaznuje

fizična in odgovorna oseba, če krši posamezne člene tega
odloka.

Z denarno kaznijo od 50.000 do 300.000 SIT se
kaznuje pravna oseba, če krši posamezen člen tega odloka.

Zoper fizično, odgovorno in pravno osebo se lahko
uvede postopek pri sodniku za prekrške Murska Sobota.

Postopek o prekršku po tem odloku lahko predlagajo:
policija, upravni organi, inšpekcijske in druge upravne slu-
žbe, občinske službe (komunalni redar ali drugi pooblašče-
nec, ki ga določi župan in potrdi občinski svet), vsak s
svojega področja pristojnosti ter oškodovanec.

Z denarno kaznijo do 5.000 SIT se lahko na kraju
samem kaznuje posameznik, ki krši posamezne člene po
tem odloku. Kršitelju se izda potrdilo o vplačilu.

IX. KONČNI DOLOČBI

20. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o

javnem redu in miru Občine Murska Sobota (Uradne objave,
št. 29/97, 15/87, 10/89 in 19/90).

21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 015 03-4/01-4
Rogašovci, dne 23. novembra 2001.

Župan
Občine Rogašovci

Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

SVETA ANA

170. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Sveta Ana

Na podlagi 3., 4., 7. in 35. člena zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 26.
člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95, 20/95, 73/95, 39/96,
70/97, 10/98 in 74/98), 3. in 25. člena zakona o prekr-
ških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in
Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter 6. in
15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št.
13/99) je Občinski svet občine Sveta Ana na 23. redni seji
dne 15. 12. 2001 sprejel

O D L O K
o oskrbi s pitno vodo na območju

Občine Sveta Ana

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa splošne pogoje oskrbe s pitno vodo iz

vodovodov, gospodarjenje z napravami in objekti ter pravi-
ce, dolžnosti in odgovornosti upravljavcev in uporabnikov v
zvezi z dobavo in odjemom pitne vode na območju Občine
Sveta Ana (v nadaljevanju: občina).

2. člen
Vodovodno omrežje je vsako vodovodno omrežje s

pripadajočimi objekti in napravami, ki preskrbuje uporabni-
ke s pitno vodo. Vodovodna omrežja delimo glede na la-
stništvo na javna ter zasebna vodovodna omrežja.
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Javni vodovod je vodovodno omrežje s pripadajočimi
objekti in napravami, ki zagotavlja oskrbo z vodo:

– najmanj petih gospodinjstev ali več kot dvajsetih
ljudi,

– javnih objektov,
– objektov za proizvodnjo in promet z živili,
– je v lasti občine.

3. člen
Uporabnik pitne vode je vsaka fizična ali pravna oseba,

ki uporablja vodo iz vodovodnega omrežja.

4. člen
Vodooskrba v Občini Sveta Ana se lahko zagotavlja

pod pogoji, ki so določeni s tem odlokom.
Upravljavec vseh objektov in naprav javnega vodovoda

je javno podjetje Mariborski vodovod d.d., ki izvaja oskrbo s
pitno vodo v skladu s sprejetim odlokom o lokalnih gospo-
darskih javnih službah v Občini Sveta Ana.

Ostala vodovodna omrežja, ki niso v lasti občine in
oskrbujejo z vodo vsaj pet gospodinjstev, so lahko v uprav-
ljanju posameznih vodnih odborov. Vodne odbore sestavlja-
jo trije predstavniki uporabnikov vodovodnega omrežja in jih
imenujejo lastniki.

Če gre za vodovodno omrežje, ki preskrbuje največ
štiri gospodinjstva uporabnikov pitne vode in ne preskrbuje
javnega objekta ali objekta za proizvodnjo in promet z živili,
je lahko upravljavec vodni odbor ali fizična oseba, ki ga
oziroma jo s sklepom o upravljanju lastne oskrbe s pitno
vodo pooblasti župan občine.

5. člen
Sklep o upravljanju vodovodnih omrežij za oskrbo s pit-

no vodo iz tretjega in četrtega odstavka 4. člena tega odloka
izda župan, če upravljavec izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima lastninsko ali služnostno pravico na zemljišču, na
katerem je zajetje in drugi objekti, in po katerem poteka
cevovod,

– razpolaga z rezultati analize vode, ki jo opravi poobla-
ščena organizacija in morajo biti v skladu s pravilnikom o
zdravstveni ustreznosti pitne vode in ne smejo biti starejši od
šestih mesecev,

– se obvezuje, da bo zdravstveno ustreznost pitne vo-
de redno kontroliral preko pooblaščene organizacije. Vodni
odbor ali fizična oseba iz tretjega in četrtega odstavka 4.
člena, ki si pridobi sklep župana za rabo vode, mora skrbeti,
da mu pooblaščena organizacija opravi kontrolo oziroma
analizo pitne vode na stroške uporabnikov po potrebi, ven-
dar najmanj enkrat letno.

II. NAPRAVE UPORABNIKOV IN UPRAVLJALCEV

6. člen
Objekti in naprave uporabnikov so:
1. interno vodovodno in hidrantno (požarno) omrežje,

ki ga od javnega ločuje merilno mesto ali s pogodbo dogo-
vorjeno mesto,

2. vodovodni priključek:
– spojna cev med sekundarnim oziroma primarnim

omrežjem in obračunskim vodomerom, vključno s priključni-
mi ventili in pripadajočo garnituro,

– obračunski vodomer s pripadajočim ventilom pred
njim in nepovratnim ventilom za njim,

3. vodomerni jašek ali niša,
4. interni hidranti, interni vodomeri, naprave za reduci-

ranje in dviganje tlaka vode, vodni zbiralniki za sanitarno,

požarno in industrijsko vodo, naprave za ogrevanje, mehča-
nje, dezinfekcijo vode in drugi objekti in naprave, ki so
nameščeni za obračunskim vodomerom ali za pogodbeno
dogovorjenim mestom.

Te naprave in objekti so last oziroma osnovno sredstvo
uporabnika, ki z njimi upravlja in razpolaga.

7. člen
Objekti in naprave upravljavca so:
a) primarno omrežje:
– zajetje,
– vodnjaki,
– črpališče,
– vodohrani, razbremenilniki, odzračniki,
– naprave za prečiščevanje vode,
– transportni cevovodi od zajetij do sekundarnega vo-

dovodnega omrežja in vodohrama,
– tranzitni cevovodi med posameznimi naselji;
b) sekundarno omrežje in naprave:
– omrežje in naprave za neposredno priključevanje upo-

rabnikov,
– omrežje in naprave za preprečevanje požarov (javno

hidrantno omrežje),
– črpališča in naprave za dviganje ali reduciranje tlaka

vode na sekundarnem omrežju.

8. člen
Upravljavec javnega vodovoda je dolžan voditi kataster

vodovodnega omrežja, register vodovodnih priključkov in
hidrantnih mest.

9. člen
Naprave in objekti upravljavca se glede na namen deli-

jo na:
– naprave in objekte skupne rabe,
– naprave in objekte individualne rabe.
Naprave in objekti skupne rabe so objekti in naprave za

oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi, vsi ostali pa so
objekti in naprave individualne rabe.

Stroški vzdrževanja, obratovanja in amortizacija naprav
in objektov skupne rabe se krijejo iz sredstev pridobljenih s
prodajo vode in proračuna občine.

III. PRIKLJUČITEV NA VODOVODNO OMREŽJE

10. člen
Pred priključitvijo na vodovodno omrežje si mora vlaga-

telj zahteve za priključitev, (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj),
pridobiti soglasje upravljavca vodovodnega omrežja, ki pri-
ključitev tudi izvede. Upravljavec lahko izda soglasje k:

– prostorsko izvedbenim aktom,
– lokacijski dokumentaciji,
– projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– vlogi za začasni priključek.
Vlagatelj predloži k vlogi za pridobitev soglasja in pred

priključitvijo naslednjo dokumentacijo:
a) za soglasje k lokacijski dokumentaciji:
– lokacijsko dokumentacijo,
– situacijo z vrisanim objektom v ustreznem merilu,
– opis specifičnosti gradnje in namembnost objekta s

predvideno potrošnjo vode;
b) za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega

dovoljenja:
– pravnomočno lokacijsko dovoljenje,
– situacijo z vrisanim objektom v ustreznem merilu,
– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih

bo potekal priključek;
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c) soglasje za priključek, če ni bilo v takem smislu že
izdano v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja -
(pred priključitvijo):

– pravnomočno gradbeno dovoljenje,
– situacijo z vrisanim objektom v ustreznem merilu,
– soglasje za prekop cestišča in križanja z drugimi

komunalnimi vodi,
– soglasje lastnikov oziroma uporabnikov parcel, pre-

ko katerih bo potekal priključek,
d) soglasje za začasni priključek:
– situacijo z vrisanim objektom v ustreznem merilu,
– dovoljenje upravnega organa o postavitvi začasnega

objekta,
– opis predvidene porabe vode.
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe, ki so bile

zgrajene pred 1967. letom se uporablja c) točka tega člena,
pravnomočno gradbeno dovoljenje pa se predloži, če je bilo
izdano.

Kolikor gre za postopek pridobivanja gradbenega do-
voljenja po upravnem postopku za enotno dovoljenje za
gradnjo, potem soglasje pod točko a) nadomesti tisto, ki je
vpisano pod točko b).

11. člen
Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej,

objekt pa lahko ima tudi več priključkov.
Upravljavec javnega vodovoda je dolžan dopustiti pri-

ključitev v obliki in po postopku, ki je podrobneje opredeljen
v tehničnem pravilniku (MUV, št. 11/01) o tehnični izvedbi
in uporabi vodovodnih objektov in naprav, če je vlagatelj
izpolnil vse pogoje soglasij, poravnal vse obveznosti in pla-
čal priključnino za priključitev, ki jo s splošnim aktom določi
Občinski svet občine Sveta Ana.

12. člen
Za priključitev obstoječe zgradbe na javni vodovod mo-

ra vlagatelj od upravljavca pridobiti soglasje za priključitev na
javni vodovod.

Upravljavec javnega vodovoda je dolžan dopustiti pri-
ključitev na javni vodovod, če vlagatelj vloži zahtevek in to
dopuščajo razpoložljive kapacitete vodnih virov in vodovo-
dnega omrežja ter tehnični pogoji.

Upravljavec je dolžan izvesti vodovodni priključek naj-
kasneje v tridesetih dneh, če je vlagatelj izpolnil vse pogoje
določene s soglasji. Stroški izvedbe priključka bremenijo
vlagatelja.

V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključkov,
je upravljavec dolžan vlagatelja pisno seznaniti o razmerah in
pogojih, pod katerimi bo priključitev možna.

Po priključitvi se vlagatelj vpiše v evidenco uporabnikov.

13. člen
Uporabnik je dolžan zgraditi priključek v skladu z veljav-

nimi zdravstveno-tehničnimi predpisi ter tehničnim pravilni-
kom. Prostor, kjer je zgrajen vodomer, mora biti vedno
dostopen delavcu upravljavca.

14. člen
Vodovodni priključek je del objekta in je last uporabni-

ka. Priključek je lahko stalen ali začasen.

15. člen
V primeru, da na območju, na katerem želi vlagatelj

pridobiti vodovodni priključek, obstaja kanalizacijsko omre-
žje, sme upravljavec izdati soglasje le, če lokacijska doku-
mentacija oziroma zazidalni načrt obravnavata priključek na
kanalizacijsko omrežje.

Na območjih, kjer je zgrajen javni vodovod in obstajajo
tehnični pogoji za priključitev ter to zahtevajo določila pravil-
nika o zdravstveni ustreznosti pitne vode, je za vse objekte
obvezna priključitev in uporaba javnega vodovoda v skladu s
soglasjem upravljavca.

16. člen
Spremembo dimenzije priključka, trase, merilnega me-

sta priključka, izvedbo dodatnega priključka ali ukinitev pri-
ključka in zahtevo za povečan odvzem pitne vode, se obrav-
nava na enak način kot za nov vodovodni priključek.

O plačilu priključnine, za primere naštete v prvem od-
stavku tega člena, odloči občinska uprava.

17. člen
Uporabnik ne sme dovoliti priključitve objektov drugih

lastnikov na svojo interno vodovodno instalacijo ali na svoj
vodovodni priključek brez soglasja upravljavca.

18. člen
Na trasi vodovodnega omrežja ni dovoljeno postavljati,

graditi ali zasajati ničesar brez predhodnega soglasja uprav-
ljavca.

19. člen
Gradnjo objektov in naprav vodovodnega omrežja, ki je

v lasti in upravljanju občine, lahko izvaja za to usposobljen
izvajalec, razen neposredne priključitve uporabnika na vo-
dovodno omrežje, ki jo lahko izvede le upravljavec.

20. člen
Upravljavec omenjeno gradnjo objektov in naprav vo-

dovodnega omrežja obvezno nadzira.
Vsa dela na vodovodnem omrežju in vodovodnih pri-

ključkih izvaja in nadzira upravljavec oziroma od upravljavca
pooblaščen izvajalec.

IV. MERITVE PORABE IN OBRAČUN PORABLJENE VODE

21. člen
Količina porabljene vode iz vodovodnega omrežja se

meri z obračunskimi vodomeri. S porabniki vode upravlja-
vec sklene pogodbo o meritvi dobavljene vode in plačilnih
pogojih.

V primerih, kadar meritev ni možna, se določi pavšalni
odjem.

Za pavšalni odjem pri porabi pitne vode v gospodinj-
stvu se za enoto vzame 4–9 m3 na osebo na mesec, vendar
to velja le za obstoječe vodovodne sisteme.

22. člen
Obračunski vodomer namesti upravljavec vodovodne-

ga omrežja za vsak objekt.
Tip, velikost in mesto namestitve določi upravljavec

samostojno skladno s projektom in določili tehničnega pra-
vilnika. Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali poprav-
ljati obračunskega vodomera, niti odstraniti plombe.

Stroški nabave in namestitve vodomera bremenijo upo-
rabnika. Stroške kontrole, popravila in zamenjave vodome-
rov plača uporabnik upravljavcu vodovoda z vzdrževalnino-
števčnino, ki je odvisna od dimenzije oziroma velikosti pri-
ključka, kar pa se natančneje opredeli v pravilniku.

Upravljavec vzdržuje obračunske vodomere in skrbi za
njihove redne preglede.
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Vsak obračunski vodomer mora biti pregledan in veljav-
no žigosan s strani pristojnega organa v skladu z veljavno
zakonodajo.

23. člen
Vodomeri na interni napeljavi, ki so nameščeni za obra-

čunskim vodomerom, služijo le interni porazdelitvi stroškov.
Upravljavec vodovoda teh vodomerov ne vzdržuje in tudi ne
uporablja za obračun vode. Osnova za obračun je stanje
obračunskega vodomera na dan odčitka.

24. člen
Stroške okvar, ki so nastali na priključku ali vodomeru

po krivdi lastnika objekta ali uporabnika, bremenijo upora-
bnika.

25. člen
Uporabnik ima poleg rednih pregledov vodomera pravi-

co zahtevati izredno kontrolo točnosti obračunskega vodo-
mera.

Če se ugotovi, da je točnost vodomera izven dopustnih
meja, nosi stroške preizkusa upravljavec vodovoda, v nas-
protnem primeru pa uporabnik.

26. člen
Količina porabljene vode se meri v kubičnih metrih po

odčitku na obračunskem vodomeru.
V primeru, da upravljavec ugotovi, da je obračunski

vodomer v okvari ali da iz drugega razloga ni mogoče odčita-
ti vodomera, se obračuna povprečna poraba vode na osnovi
zadnjega obračunskega obdobja.

27. člen
Upravljavec mesečno zaračunava porabljeno vodo v

obliki akontacije, ki jo določi na osnovi povprečne porabe
vode v zadnjem obračunskem obdobju.

Upravljavec praviloma opravi odčitke obračunskih vo-
domerov dvakrat letno in opravi obračun porabljene vode za
vsakega uporabnika.

Upravljavec je dolžan objaviti spremembo cene vode
na krajevno običajen način. Če se spremeni cena vode,
upravljavec obračuna porabljeno vodo, vendar ne odčita
vodomerov, temveč se stanje vodomera na dan uveljavitve
cene vode izračuna iz povprečne porabe vode v preteklem
obračunskem obdobju. Kolikor uporabnik sam odčita in javi
stanje vodomera, se za obračun uporabi javljeno stanje vo-
domera.

28. člen
Na osnovi predvidene ali dejansko porabljene količine

vode in veljavne cene, ki jo sprejme Občinski svet občine
Sveta Ana, upravljavec na podlagi računa zaračuna upora-
bniku vodarino.

Cena m3 vode se določa skladno s predpisi o oblikova-
nju cen komunalnih storitev.

29. člen
Uporabnik je dolžan račun poravnati v predpisanem

roku od datuma izstavitve računa. V primeru, da uporabnik
ne poravna vodarine v določenem roku po prejemu računa,
ga je upravljavec dolžan opomniti. V opominu mora določiti
dodaten rok za plačilo in opozoriti uporabnika na posledice
neplačila.

Uporabnik, ki se s prejetim računom ne strinja, lahko v
osmih dneh od prejema računa pri upravljavcu vloži pisni
ugovor. Ugovor na račun ne zadrži plačila.

Upravljavec je dolžan na ugovor uporabnika pisno od-
govoriti v roku enega meseca in v tem roku ne sme prekiniti
dobave vode.

Če uporabnik zamudi s plačilom, mu upravljavec zara-
čuna zakonsko veljavne zamudne obresti.

V. OMEJITVE IN PREKINITVE DOBAVE VODE

30. člen
Upravljavec ima pravico brez povračila škode prekiniti

dobavo vode za čas izvedbe planiranih vzdrževalnih del ali
čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in napravah
vodovodnega omrežja, vendar mora pred prekinitvijo obve-
stiti uporabnike neposredno ali preko sredstev javnega ob-
veščanja.

31. člen
Upravljavec lahko brez objave prekine dobavo vode v

naslednjih primerih:
1. če priključek na vodovodno omrežje ni izveden v

skladu s soglasjem upravljavca ali je izveden brez soglasja
upravljavca,

2. če interna instalacija in druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in upora-
bnik ne izboljša stanje v določenem roku, ki ga postavi
upravljavec,

3. če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli pri-
ključitev drugega uporabnika na svojo interno instalacijo in
če razširi svojo lastno napeljavo,

4. če uporabnik onemogoči delavcu upravljavca odči-
tavanje ali zamenjavo vodomera ali pregled priključka,

5. če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani
plombo na vodomeru, hidrantnih ventilih ali kako drugače
spremeni izvedbo priključka,

6. če uporabnik ne poravna stroškov po izdanem raču-
nu niti po prejemu opomina pred prekinitvijo dobave vode v
roku, ki je na njem naveden,

7. če uporabnik z odvodom odpadne vode povzroča
nevarnost za zdravstveno ustreznost pitne vode.

Dobava se prekine za čas, dokler ni odpravljen vzrok
prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in po-
novne priključitve.

Uporabnik ne sme prekiniti dobave vode do lastnega
ali do sosedovega objekta brez soglasja upravljavca.

32. člen
V primeru pomanjkanja pitne vode v omrežju lahko

župan Občine Sveta Ana izda sklep o varčevanju s pitno
vodo v dogovoru z upravljalcem, v katerem določi stopnjo
varčevanja in posamezne prepovedi za uporabo vode.
Upravljavec in uporabniki so dolžni upoštevati določila tega
sklepa.

VI. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCEV IN UPORABNIKOV

33. člen
Upravljavec ima pri preskrbi z vodo naslednje obvezno-

sti:
1. skrbi za normalno obratovanje objektov in naprav,
2. redno vzdržuje vse objekte in naprave, ki so v pri-

stojnosti upravljalca,
3. vzdržuje in obnavlja vodovodne priključke na stro-

ške uporabnika,
4. redno vzdržuje obračunske vodomere in skrbi za

njihove redne preglede skladno z veljavnimi predpisi,
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5. vodi kataster objektov in naprav javnega vodovoda,
6. izdaja soglasja za priključitev in omogoča priključitev

na vodovodno omrežje,
7. kontrolira ustreznost interne instalacije pred priklo-

pom na vodovodno omrežje,
8. sistematično pregleduje vodovodno omrežje s ci-

ljem odkrivanja morebitnih nepravilnosti,
9. ravna skladno z določbami tehničnega pravilnika,
10. skrbi za brezhibnost in vzdrževanje požarnega

omrežja in hidrantov,
11. redno zagotavlja kontrolo kakovosti pitne vode skla-

dno z veljavnimi predpisi,
12. izvrši pregled interne instalacije in opravi kontrolo

kvalitete pitne vode, če je podan utemeljen sum, da je voda
neustrezna,

13. redno odčituje vodomere in skrbi za obračun po-
rabljene vode,

14. organizira dobavo vode v primeru višje sile, ko je
oskrba motena.

34. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
1. redno vzdržujejo vodovodno instalacijo, vodomerni

jašek ali nišo in interno hidrantno omrežje,
2. upravljavcu omogočajo pregled interne vodovodne

instalacije in internega omrežja,
3. omogočajo upravljavcu dostop do obračunskega vo-

domera,
4. ščitijo obračunski vodomer pred zmrzovanjem in fi-

zičnimi poškodbami,
5. pisno obvestijo upravljavca o lastninski spremembi

priključka na javni vodovod,
6. redno plačujejo prejete račune za oskrbo s pitno

vodo,
7. takoj javljajo vse okvare in nepravilnosti na vodovo-

dnem omrežju,
8. upoštevajo varčevalne in ostale ukrepe v primeru

višje sile ali ob prekinitvi dobave vode.

35. člen
Investitor del mora pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest,

ulic ter pri izvajanju drugih del vzpostaviti vodovodno omre-
žje in naprave v prvotno stanje. Vsa dela se opravijo pod
nadzorom upravljavca.

Upravljavci drugih omrežij in naprav morajo pri opravlja-
nju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostane
vodovodno omrežje ter naprave nepoškodovane.

V primeru poškodbe vodovodnega omrežja, morajo
povzročitelji poškodbe na svoje stroške naročiti popravilo
pri upravljavcu. Poravnati morajo tudi povzročeno škodo.

36. člen
Lastnik vodovodnega omrežja je dolžan upravljavcu po-

vrniti stroške odprave posledic na vodovodnem omrežju, ki
so nastali kot posledica višje sile.

37. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka oprav-

ljajo pristojne inšpekcijske službe, strokovni nadzor pa obči-
na oziroma od nje pooblaščeni strokovni delavci.

VII. ODJEM VODE IZ HIDRANTOV

38. člen
Hidranti na vodovodnem omrežju služijo požarni varno-

sti in morajo biti vedno dostopni ter v brezhibnem stanju.

39. člen
Brez soglasja upravljavca vodovodnega omrežja smejo

iz hidrantov odvzemati vodo le gasilci za gašenje požarov in
odstranjevanje posledic drugih elementarnih nesreč, razen
v primeru suše.

Uporabnik hidranta mora po odvzemu vode pustiti hi-
drant v brezhibnem stanju. V nasprotnem primeru trpi vse
posledice in stroške, ki nastanejo zaradi okvare hidranta.

VIII. KAZENSKI DOLOČBI

40. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 150.000 SIT se

kaznuje uporabnik javnega vodovoda:
– če se kot uporabnik priključi na vodovodno omrežje

pred ali mimo obračunskega vodomera,
– če kot uporabnik ne prijavi okvare na vodovodnem

priključku,
– če kot uporabnik onemogoča delavcem upravljavca

preglede in odčitavanje obračunskega vodomera,
– če kot uporabnik sam brez privolitve upravljavca od-

strani plombe na vodovodnih objektih,
– če kot uporabnik v primeru pomanjkanja vode troši

vodo v nasprotju z navodilom o racionalni rabi vode,
– če se ne priključi in ne uporablja javnega vodovoda v

skladu z določili 15. člena odloka,
– če ne upošteva določil 33. člena odloka.

41. člen
Z denarno kaznijo do 200.000 SIT se kaznuje upravlja-

vec vodovoda, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo do
90.000 SIT v primeru:

– če ne skrbi za redno vzdrževanje in delovanje vodo-
vodnih naprav in objektov,

– ne zagotavlja zdravstvene ustreznosti pitne vode,
– ne upošteva določil 32. člena odloka.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

42. člen
Upravljavec in uporabniki vodovodnega omrežja, ki

je v lasti občine, se morajo zahtevam tega odloka prilago-
diti najkasneje v roku enega leta po začetku veljave tega
odloka.

43. člen
Upravljavec v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega

odloka sprejme tehnični pravilnik, ki podrobneje opredeli
tehnične normative in navodila za gradnjo, priključevanje,
uporabo in vzdrževanje javnega vodovoda, na katerega po-
da soglasje Občinski svet občine Sveta Ana.

44. člen
Občina postopoma prenese vodovodno omrežje s pri-

padajočimi objekti, ki je v lasti ali upravljanju občine v uprav-
ljanje upravljavcu, ki že upravlja z vodovodnim sistemom v
občini. Pred prenosom v upravljanje upravljavcu je potrebno
izpolniti zahtevane tehnične pogoje pravilnika upravljavca.

45. člen
Stroške prenosa vodovodnega omrežja s pripadajočimi

objekti z uskladitvijo s pravilnikom upravljalca se razdeli na
Občino Sveta Ana in uporabnika v razmerju:

– občina financira stroške prenosa na primarnem in
sekundarnem omrežju;
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– uporabnik financira stroške: izgradnje jaška (če je
potreben), stroške vodomera z opremo, montažo vodomera
in zemeljska dela (izkopi, preboj zidu in drugo).

46. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 35205-014/01
Sveta Ana, dne 15. decembra 2001.

Župan
Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.

171. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih
odpadnih in padavinskih voda na območju
Občine Sveta Ana

Na podlagi 7. člena zakona o gospodarskih javnih slu-
žbah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 3. člena odloka o načinu
opravljanja gospodarskih javnih služb v Občini Sveta Ana
(Uradni list RS, št. 63/00), 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni
list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93) ter 15. člena statuta
Občine Sveta Ana, je Občinski svet občine Sveta Ana na
23. redni seji, dne 15. 12. 2001 sprejel

O D L O K
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih

in padavinskih voda na območju
Občine Sveta Ana

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa pogoje in način odvajanja in čiščenja

odpadnih ter padavinskih voda, gospodarjenje z objekti in
napravami, kateri služijo za odvajanje in čiščenje odpadne
vode, katera nastaja v gospodinjstvih, industrijskih in pri
drugih uporabnikih, odvajanje padavinske vode iz naselij,
katera so priključena na javno kanalizacijsko omrežje in
obveznosti in pravice upravljalca in uporabnikov teh objek-
tov in naprav.

2. člen
Gospodarska javna služba iz 1. člena tega odloka ob-

sega:
1. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,

kjer obstajajo sistemi javne kanalizacije,
2. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,

kjer ni sistemov javne kanalizacije,
3. odvajanje padavinskih voda v meteorno in javno ka-

nalizacijo,
4. odvajanje industrijskih odpadnih voda v sisteme jav-

ne kanalizacije,
5. čiščenje komunalnih odpadnih voda.

3. člen
V skladu s 35. členom zakona o gospodarskih službah

gospodarsko javne službo odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Sveta

Ana izvaja javno podjetje Nigrad d.d., Maribor (v nadaljeva-
nju besedila: upravljalec).

4. člen
Za uporabnika javne kanalizacije se šteje vsaka fizič-

na in pravna oseba, ki odvaja odpadne vode v javno kanali-
zacijo. Za naprave, s katerimi upravlja in razpolaga upora-
bnik in so njegova last, štejejo objekti in naprave navedene
v 6. členu tega odloka, ne glede na dolžino in profil, do
priključka na javno kanalizacijo, z vsemi objekti in naprava-
mi v zgradbah in na zemljiščih.

5. člen
Javna kanalizacija je celotno kanalizacijsko omrežje s

pripadajočimi objekti in napravami, ki služijo odvajanju in
čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter je v
upravljanju in vzdrževanju upravljalca.

II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV
IN UPRAVLJALCA

1. Objekti in naprave uporabnika

6. člen
Objekti in naprave uporabnika so:
– kanalizacijski priključek,
– interna kanalizacija,
– začasne naprave in objekti za predčiščenje odpa-

dnih voda (lokalne čistilne naprave, greznice, gnojnične ja-
me), za čas do priključitve na javno kanalizacijo.

Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena vzdr-
žuje uporabnik na svoje stroške.

Uporabnik je dolžan s temi napravami in objekti gospo-
dariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne
in padavinske vode ter, da voda pred iztekom v javno kanali-
zacijo izpolnjuje zahtevane pogoje uredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda in virov onesnaževanja
(Uradni list RS, št. 35/96).

7. člen
Kanalizacijski priključek poteka od mesta priključitve

na javno kanalizacijo do prvega revizijskega jaška in mora
biti vedno dostopen upravljalcu zaradi nadzora.

Izgradnjo kanalizacijskega priključka financira upora-
bnik in je njegova last.

8. člen
Interna kanalizacija je kanalizacija v zgradbi in na zem-

ljišču uporabnika do prvega jaška na kanalizacijskem pri-
ključku.

2. Objekti in naprave upravljalca

9. člen
Objekti in naprave upravljalca so:
a) sekundarno omrežje in naprave:
– kanalizacija mešanega in ločenega sistema za ne-

posredno priključevanje porabnikov na posameznem ob-
močju (v stanovanjskih, industrijskih, turističnih in manjših
naseljih),

– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode na sekundarnem omrežju,

– naprave za čiščenje odpadne vode v posameznem
območju (stanovanjskem, industrijskem, turističnem in manjših
naseljih);
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b) primarno omrežje in naprave:
– kanalski vodi za odvajanje odpadnih in padavinskih

voda iz dveh ali večstanovanjskih ali drugih območjih v uredi-
tvenem območju naselja (industrijskih območjih, turističnih
območjih, manjših naseljih),

– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode iz več stanovanjskih in drugih območij v ureditvenem
območju naselja (industrijskih območjih, turističnih obmo-
čjih, manjših naseljih),

– naprave za čiščenje odpadnih voda za več stanovanj-
skih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja (in-
dustrijskih območjih, turističnih območjih, manjših naseljih);

c) magistralno omrežje in naprave:
Magistralno omrežje in naprave, ki zajema omrežje in

naprave, ki so regijskega ali medregijskega pomena, in si-
cer:

– kanalski vodi za odvajanje odpadnih in padavinskih
voda,

– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih
voda na magistralnem omrežju,

– centralne čistilne naprave.

10. člen
Upravljalec je dolžan voditi kataster kanalizacijskega

omrežja, ki mora vsebovati seznam in lego objektov in na-
prav iz 9. člena tega odloka ter register kanalskih priključ-
kov.

III. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO

11. člen
Pri graditvi objektov javne kanalizacije je obvezna soča-

sna priključitev in uporaba kanalizacijskega omrežja.
Objekte, ki še niso priključeni, je treba priključiti na

javno kanalizacijo v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega
odloka.

12. člen
Uporabnik mora ob priključitvi na javno kanalizacijo

opustiti greznice in upravljalcu omogočiti nadzor nad kanal-
skim priključkom in revizijskim jaškom.

13. člen
Upravljalec je dolžan dopustiti priključitev na javno ka-

nalizacijo, če uporabnik vloži zahtevo in to dopuščajo zmo-
gljivosti in tehnična izvedba javne kanalizacije.

Če priključitev ni možna, mora upravljalec o tem obve-
stiti uporabnika.

14. člen
Upravljalec izdaja soglasja k:
– prostorskim izvedbenim aktom,
– lokacijski dokumentaciji,
– na projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– za priključitev na javno kanalizacijo,
– za pridobitev uporabnega dovoljenja.
Upravljalec sodeluje pri tehničnih pregledih novo zgra-

jenih objektov in naprav javne kanalizacije.

15. člen
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz

prejšnjega člena ali pred priključitvijo objekta naslednjo do-
kumentacijo:

a) za soglasja k lokacijski dokumentaciji:
– lokacijsko dokumentacijo,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali

1:500,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s

predvideno potrošnjo vode in karakteristike onesnaževanja;
b) za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega

dovoljenja:
– pravnomočno lokacijsko dovoljenje,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali

1:500,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s pro-

jektom za priključitev na javni vodovod,
– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih

bo potekal priključek, last uporabnika, oziroma sodna odlo-
čitev, ki nadomesti soglasje,

– izračun biokemijske obremenitve,
– opis tehnološkega postopka s podatki o odpadnih in

nevarnih snoveh v proizvodnji.
c) soglasja za priključitev, če ni bilo že izdano v postop-

ku za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o

legalnosti gradnje (zemljiškoknjižni izpisek z navedbo, da je
bil objekt zgrajen pred letom 1967),

– katastrski načrt (mapna kopija),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1: 1000 ali

1:500,
– načrt strojne (vodovodne) napeljave,
– soglasje za prekop cestišča,
– soglasje lastnikov oziroma uporabnikov parcel, pre-

ko katerih bo potekal priključek, oziroma sodno odločitev, ki
nadomesti soglasje,

– projekt interne kanalizacije in kanalizacijskega pri-
ključka.

Za pridobitev soglasja za obstoječe objekte se postopa
kot je opisano pod točko c) tega člena. Pravnomočno grad-
beno dovoljenje pa se predloži, če je bilo izdano.

16. člen
Priključek na javno kanalizacijo se izvede praviloma za

vsak objekt posebej.
Uporabnik je dolžan s temi napravami in objekti gospo-

dariti tako, da je omogočeno normalno odvajanje odpadne
in padavinske vode ter, da voda pred iztekom v javno kanali-
zacijo izpolnjuje zahtevane pogoje.

17. člen
Upravljalec je dolžan dovoliti priključitev na javno kana-

lizacijo, ko je uporabnik izpolnil vse pogoje, določene s
soglasji, ko je poravnal vse obveznosti in predložil vso potre-
bno dokumentacijo.

18. člen
Vsa dela pri graditvi objektov javne kanalizacije in pri-

ključkov nadzira upravljalec.
Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede pod nad-

zorom upravljalca le izvajalec, ki je samo za to usposobljen.
Upravljalec po priključitvi vpiše uporabnika javne kana-

lizacije v evidenco uporabnikov in mu izda potrdilo o priklju-
čitvi.

Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoče le v
primeru rušenja priključenega objekta. Priključek objekta
odjavi uporabnik objekta, ki objekt ruši, najkasneje 14 dni
pred ukinitvijo priključka. Upravljalec po odjavi zbriše upora-
bnika iz evidence uporabnikov.



Uradni list Republike Slovenije Št. 3 / 15. 1. 2002 / Stran 341

IV. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE
KANALIZACIJE V UPRAVLJANJE

19. člen
Investitor graditve objektov kanalizacije mora po kon-

čani gradnji prenesti objekte in naprave v upravljanje in
gospodarjenje upravljalcu.

Za prevzem objektov in naprav javne kanalizacije v
upravljanje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

– kanalizacijska mreža in naprave, ki se predajajo mo-
rajo imeti vso potrebno dokumentacijo (uporabno dovolje-
nje, kataster, evidenco priključkov, evidenco osnovnih sred-
stev in njihove vrednosti, urejena lastninska - razmerja itd.),

– izdelan mora biti sanacijski program, razvoj kanaliza-
cijskega sistema, ki se prevzema in izdelan predračun,

– izračunana in sprejeta mora biti cena odvajanja odpa-
dne in padavinske vode, ki upravljalcu omogoča nemoteno
upravljanje obstoječih in prevzetih objektov in naprav javne
kanalizacije,

– postopek prevzema mora biti izveden dokumentirano
z zapisniki o primopredaji: (dokumentacije, evidence, knji-
govodski podatki, blagajniški podatki, listine o lastništvu,
podaki o terjatvah in dolgovih in ostalih poslovnih zadev),

– prevzem mora potrditi organ upravljanja upravljalca.
Investitor graditve objektov javne kanalizacije je dolžan

poleg objektov in naprav izročiti vso tehnično dokumentaci-
jo, uporabno dovoljenje, soglasje in kataster komunalnih
naprav z evidenco priključkov. Upravljalcu mora biti s ceno
odvajanja odpadne in padavinske vode ali na drug način
zagotovljeno pokrivanje stroškov obratovanja.

V. MERITVE ODVODA PORABLJENE VODE IN ČIŠČENJE
ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA

20. člen
Upravljalec v soglasju za kanalski priključek določi upo-

rabniku obveznosti v zvezi z izvajanjem periodičnih meritev
količin in kakovosti odpadne vode.

21. člen
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda,

plačujejo odvedeno vodo v enaki količini izraženo v m3 in po
stopnji onesnaženja v enakih razdobjih kot za porabljeno
vodo, skladno z določili odloka o oskrbi z vodo.

22. člen
Če upravljalec ali uporabnik ugotovita, da je obračun-

ski vodomer v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe
ali, če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega
vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba
v zadnjem, na osnovi odčitkov v obračunanem obdobju. Če
ni bilo nobenega obračuna in vgradnja vodomera ni mogo-
ča, se določi poraba na osnovi dejansko izmerjenega odto-
ka odpadne vode. Obračun na podlagi standardov se izve-
de, če ni mogoče izvesti kontrole porabe vode na podlagi
meritev.

23. člen
Kadar upravljalec ugotovi, da stopnja onesnaženosti

odpadne vode, ki jo uporabnik priključka odvaja v javno
kanalizacijo, presega dovoljene meje ali da vsebuje snovi,
katerih ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo, lahko upo-
rabnik zahteva od lastnika priključka izvedbo meritev odpa-
dnih voda na priključku.

Meritve, ki so določene v soglasju, izvaja uporabnik
sam če je za to pooblaščen izvajalec. Upravljalec predpiše

način vzorčevanja, pogostnost meritev in analizne parame-
tre. Meritve, ki so osnova za izračun kanalščine in meritve
stopnje onesnaženosti in kvalitete odpadne vode, ki so
potrebne zaradi ugotavljanja sprejemljivosti sestave odpa-
dnih voda izvaja upravljalec. Stroške meritev v primeru
ugotovitve neustreznosti kvalitete odpadnih voda nosi la-
stnik priključka.

24. člen
Upravljalec lahko zmanjša pogostnost in obseg meri-

tev, ki so določene v soglasju, če uporabnik dokaže, da je
kakovost odpadne vode na priključku v javno kanalizacijo
ustrezna, vendar ne na manj kot vsakih šest mesecev.

O rezultatih meritev je uporabnik dolžan obveščati
upravljalca najmanj enkrat letno oziroma do 31. 1. tekočega
leta za preteklo leto.

25. člen
Upravljalec določi način merjenja količine, stopnje one-

snaženosti in pogostost meritev odpadne vode.
Merilno mesto je objekt na priključku uporabnika, ter

služi nadzoru in kontroli odpadnih vod posameznega upora-
bnika. Izvedeno mora biti v skladu z internimi predpisi in
tehničnim pravilnikom upravljalca javne kanalizacije.

Uporabnik mora upravljalcu v potrditev predložiti pro-
jekt za izvedbo merilnega mesta.

Uporabnik mora v roku osmih dni po izgradnji merilne-
ga mesta, pisno zaprositi upravljalca za nadzorni pregled
merilnega mesta.

Uporabnik mora voditi obratni dnevnik merilnega me-
sta.

Uporabnik mora upravljalcu dovoliti dostop do merilne-
ga mesta in mu omogočiti pregled obratnega dnevnika,
odvzem vzorcev odpadne vode za določitev kvalitete odpa-
dne vode in meritve količine odpadne vode ter pregled
delovanja merilnih naprav.

26. člen
Kadar upravljalec presodi, da uporabnik iz tehničnih

razlogov ne more zgraditi merilnega mesta ali bi bila gradnja
merilnega mesta nesorazmerno draga, lahko upravljalec
predvidi druge načine za določitev količine in kvalitete odpa-
dne vode.

27. člen
Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljalca o vseh

spremembah kvalitete in količin odpadne vode, ki so trajnej-
šega značaja.

28. člen
Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljalca o nevar-

nih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare tehno-
loške opreme, malomarnosti ali višje sile odtekle v javno
kanalizacijo.

29. člen
Vse stroške za meritev odpadne in padavinske vode

plača uporabnik javne kanalizacije.

30. člen
V primeru, da se na objektu oziroma na nepremičnini

priključeni na omrežje upravljalca, nahaja več uporabnikov
le-ti določijo z medsebojnim sporazumom deleže po kateri
plačujejo prispevek za odvajanje in čiščenje odpadnih vod.

O tem so dolžni pisno obvestiti upravljalca kanalizacij-
skega sistema.
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VI. INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE

31. člen
V javno kanalizacijo se smejo spuščati samo tiste odpa-

dne vode, ki so določene v soglasju za kanalski priključek.
Količina in lastnost industrijske odpadne vode mora biti

v skladu z uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št.
35/96).

32. člen
Uporabniki so dolžni sproti pisno obveščati upravljalca

o rezultatih emisijskega monitoringa svojih odpadnih vod. V
ta namen mu redno dostavljajo poročila o preizkušanju in
meritvah količine svojih odpadnih vod.

33. člen
Uporabnik uveljavlja takšne ukrepe in tehnične rešitve,

ki zmanjšujejo količino in izboljšujejo kvaliteto odpadne vo-
de, ki odteka v javno kanalizacijo.

Če so potrebni dodatni postopki čiščenja, mora upora-
bnik predložiti upravljalcu tudi tehnološki projekt sanacije,
izdelan v skladu s 66. členom zakona o varstvu okolja in
ponovno zaprositi za izdajo soglasja za kanalski priključek.

VII. ODVAJANJE ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
NA OBMOČJIH, KJER NI SISTEMOV JAVNEGA

KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

34. člen
Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanaliza-

cije, je obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje od-
plak (greznice, čistilne naprave).

Za gradnjo greznice si mora investitor pridobiti ustrez-
no dovoljenje. K temu dovoljenju mora izdati soglasje tudi
pristojna občinska služba.

35. člen
Padavinske vode ne smejo biti odvedene v greznico.

Speljati jih je potrebno v meteorno kanalizacijo, obcestni
jarek ali ponikovalnico.

Uporabniki morajo zagotoviti redno čiščenje in vzdrže-
vanje objektov za čiščenje odplak. Praznjenje objektov se
opravlja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. Na obmo-
čju varovalnega pasu podtalnice in mineralnih voda, lahko
objekte prazni le posebej za to pooblaščena organizacija, ki
opravlja gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja
odpadnih voda.

Pooblaščena organizacija vodi register objektov za či-
ščenje odplak.

Za končno dispozicijo vsebine objektov za čiščenje
odplak, si mora izvajalec oziroma lastnik pridobiti dovoljenje
pristojnega organa, razen če se vsebina objektov za čišče-
nje odplak prazni na komunalno čistilno napravo. V tem
primeru se postopek določi s pravilnikom o delovanju čistil-
ne naprave.

36. člen
Odpadne vode se v nobenem primeru ne smejo odva-

jati na območje varstvenih pasov podtalnice in mineralnih
voda.

37. člen
Za zbiranje odpadne vode in živalskih iztrebkov iz hle-

vov je uporabnik dolžan zgraditi gnojišče in gnojiščno jamo

ali zbiralnik za gnojevko. Gnojišča morajo biti zgrajena tako,
da gnojevka ne sme odtekati v javno kanalizacijo, v površin-
ske vode ali v podtalnico.

VIII. UPORABA JAVNE KANALIZACIJE

38. člen
Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti

odpadne vode, ki vsebuje škodljive ali nevarne snovi, dolo-
čene z uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpa-
dnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).

Če za določeno škodljivo snov ali za vrsto odpadne
vode, pristojni minister ni sprejel standarda, se uporabljajo
standardi ali smernice, ki veljajo v Evropski uniji.

39. člen
Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti

odpadno vodo, ki vsebuje snovi v takšnih koncentracijah, ki
bi lahko:

– povzročila požar ali nevarnost eksplozije,
– povzročila korozijo ali kako drugače poškodovale

kanal, naprave, opremo in ogrožale zdravje zaposlenega
osebja,

– povzročala ovire v kanalih ali kako drugače motile
delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi,

– stalno ali občasno vplivala na delovanje javne kanali-
zacije,

– povzročala ogrevanje odpadne vode preko predpisa-
ne temperature,

– zavirala tehnološke postopke na čistilni napravi,
– povzročala onesnaževanje z radioaktivnimi snovmi,
– vsebovala drugo snov, ki se po predpisu šteje za

nevarno in škodljivo snov in katere, koncentracija je nad
dovoljeno koncentracijo.

IX. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNIH
IN PADAVINSKIH VODA

40. člen
Upravljalec lahko na stroške uporabnika brez opozorila

prekine odvajanje odpadne in padavinske vode v naslednjih
primerih:

1. če odpadna voda uporabnika ogroža zdravje obča-
nov in varno obratovanje javne kanalizacije,

2. če odpadna voda prekorači dovoljene količine ma-
ščob, kislin, trdnih predmetov, radioaktivnih, strupenih, gor-
ljivih, eksplozivnih, abrazivnih, korozivnih in drugih škodljivih
snovi, ki lahko same ali skupaj z drugimi snovmi ogrožajo
nemoteno delovanje omrežja in naprav,

3. če niso izpolnjeni pogoji soglasja za priključitev ali
pa je v nasprotju z njim,

4. če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti iz tega odlo-
ka,

5. če uporabnik ne poravnava računov za kanalščino.
Prav tako uporabnik ne sme odvajati v javno kanalizaci-

jo mešanega, fekalnega ali meteornega tipa, drenažne ozi-
roma podtalne ali površinske vode.

Odvajanje odpadne in padavinske vode se prekine za
čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora
plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve.

Uporabnik je dolžan poravnati nastalo škodo na objek-
tih in napravah javne kanalizacije, če je le-ta nastala zaradi
kvalitete uporabnikovih voda.
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41. člen
Upravljalec ima pravico za krajši čas prekiniti odvajanje

odpadne in padavinske vode zaradi vzdrževalnih del na ob-
jektih in napravah javne kanalizacije, vendar mora o času
trajanja prekinitve pravočasno obvestiti uporabnike, preko
sredstev javnega obveščanja ali neposredno.

V primeru intervencije na objektih in napravah, lahko
upravljalec takoj prekine odvajanje odpadne in padavinske
vode, vendar mora o tem nemudoma obvestiti uporabnike.

42. člen
V primeru višje sile, kot so potres, požar, izpad električ-

ne energije, velike okvare, poplave povezane z nalivi, vdori
in izlitje škodljivih snovi v kanalizacijo, ima upravljalec pravi-
co brez povračila škode prekiniti odvajanje odpadnih in pa-
davinskih voda.O tem mora obvestiti uporabnike in postopa-
ti skladno s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.

X. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA
IN UPORABNIKOV

43. člen
Zaščita vodonosnih območij in vodovodov je primarna

pravica in dolžnost uporabnikov in upravljalca.

44. člen
Upravljalec ima pri odvajanju odpadne in padavinske

vode naslednje obveznosti:
1. skrbi za normalno vzdrževanje in obratovanje objek-

tov in naprav javne kanalizacije in čistilnih naprav, ki so v
njegovem upravljanju,

2. ravna skladno z določbami tega odloka ter z njimi
seznanja uporabnike,

3. pri uporabnikih redno kontrolira sestav odpadne vo-
de, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za predčišče-
nje tehnološke odpadne vode ter pregleduje dnevnik obra-
tovanja le-teh,

4. obvešča uporabnike o prekinitvah odvajanja odpa-
dne in padavinske vode, preko sredstev javnega obveščanja
ali neposredno,

5. vodi kataster objektov in naprav javne kanalizacije
ter redno usklajuje kataster pri zbirnem katastru geodetske
uprave,

6. skrbi za meritve in obračun odvedene vode oziroma
vode, ki jo uporabniki sami načrpajo,

7. izdaja soglasja in omogoča priključitev na javno ka-
nalizacijo,

8. organizira odvajanje odpadne vode v primernih višje
sile in ob nastopu višje sile pravočasno poroča občinskim
organom,

9. sistematično pregleduje objekte in naprave javne
kanalizacije ter kanalizacijskih priključkov,

10. nadzira gradnjo objektov in naprav javne kanaliza-
cije ter kanalizacijskih priključkov,

11. dolžan je pisno obvestiti uporabnika o vsaki spre-
membi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo,

12. kontrolira nivoje olj in maščob v napravah za njiho-
vo odstranjevanje,

13. kontrolira vodotesnost kanalov in bazenov.
Uporabniki imajo pri odvajanju in čiščenju komunalnih

in odpadnih voda naslednje pravice in obveznosti:
1. zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije, skla-

dno s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem uprav-
ljalca,

2. omogočiti upravljalcu pregled in sestavo odpadne
vode v vsakem času tudi izven obratovalnega časa. Kolikor

obstaja sum, da lastnik interne kanalizacije le-te ne vzdržuje
v skladu s pravilnikom upravljalca o vzdrževanju interne ka-
nalizacije, upravljalec poda pisno prijavo na pristojni inšpek-
cijski organ,

3. redno vzdržujejo interno kanalizacijo, z vsemi objek-
ti in napravami, priključek, interne čistilne naprave in vodijo
dnevnik obratovanja posamezne interne čistilne naprave,

4. redno kontrolirajo sestavo odpadne tehnološke vo-
de in rezultate na zahtevo posreduje upravljalcu,

5. pravočasno opozarjajo na ugotovljene pomanjkljivo-
sti na javni kanalizaciji,

6. obveščajo upravljalca o vseh spremembah pogojev
za priključitev,

7. redno plačujejo odvajanje odpadne vode na podlagi
izdanih računov,

8. odvajajo odpadno vodo, ki ne prekoračuje mejnih
koncentracij določene v strokovnem navodilu o tem, katere
snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o dopustnih
temperaturah vode,

9. dolžni so prijaviti upravljalcu vsako spremembo koli-
čine in kvalitete odpadne in padavinske vode,

10. dolžni so spremeniti priključek v primeru spremem-
be pogojev odvajanja odpadne ali padavinske vode,

11. uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo odpa-
dno tehnološko vodo, morajo najmanj štirikrat letno oziroma
o vseh spremembah predložiti upravljalcu analizo odpadne
vode, izdelano v skladu s strokovnim navodilom o tem,
katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o
dopustnih temperaturah vode,

12. odpadno vodo, ki ni primerna za izpust v javno
kanalizacijo, ni dovoljeno pred spuščanjem v javno kanaliza-
cijo redčiti z onesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno)
da bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti,

13. če naprava za čiščenje ne dosega predpisanih
učinkov, morajo uporabniki pisno obvestiti upravljalca o spre-
membah načina obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi
dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili dosega-
nje zahtevanih učinkov čiščenja.

Uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo
brez soglasja upravljalca.

Uporabniki ne smejo prekiniti odvoda odpadne vode
drugemu uporabniku.

45. člen
Izvajalci del, kateri izvajajo vzdrževalna ali druga dela na

cestah, ulicah in trgih ter s svojimi deli posegajo v in na
območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in
objektov, ki so potrebni za odvodnjavanje in čiščenje odpa-
dnih in padavinskih voda, si morajo predhodno pridobiti
soglasje upravljalca.

Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji
cest, ulic in drugih prometnih javnih površin vzpostaviti na
kanalizacijskem omrežju naprave v prvotno stanje.

Upravljalci drugih objektov in naprav (vodovod, elek-
tro omrežje, toplovod, plinovod, telefonsko omrežje, itd...)
morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah
zagotoviti, da so kanalizacijsko omrežje in naprave nepo-
škodovane.

XI. VIRI FINANCIRANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

46. člen
Viri financiranja gospodarske javne službe iz 2. člena

tega odloka so:
– kanalščina,
– cena čiščenja odpadnih padavinskih voda,
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– sredstva proračuna,
– lastna sredstva občanov,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– različne dotacije in subvencije,
– priključnine,
– takse,
– druga sredstva, namenjena za izgradnjo in delovanje

sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in
padavinskih voda.

47. člen
Kanalščino so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odva-

jajo odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje, ne glede
na oskrbovalni vodni vir. Kanalščino so dolžni plačevati tudi
tisti uporabniki, ki odvajajo odpadne vode v odprte vodotoke
ali ponikovalnice na območjih, kjer je izgrajeno javno kanali-
zacijsko omrežje, ne glede na oskrbovalni vodni vir.

Stroške čiščenja odpadnih voda so dolžni plačevati vsi
uporabniki, ki preko javnega kanalizacijskega omrežja odva-
jajo odpadne vode do naprav za čiščenje odpadnih komu-
nalnih voda.

48. člen
Višino kanalščine in cene čiščenja odpadnih voda na

predlog upravljalca in v skladu z veljavnimi predpisi o dolo-
čanju cen komunalnih storitev, določi Občinski svet občine
Sveta Ana na predlog in strokovno utemeljitev upravljalca.

49. člen
Občinski svet občine Sveta Ana lahko z odloki določi

obveznost plačevanja taks, ki se namensko uporabljajo za
investicije v objekte in naprave za odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih voda. V odloku, s katerimi se taksa
uvede, mora biti določen način pobiranja in višina takse.

50. člen
Porabniki so dolžni plačevati kanalščino in stroške či-

ščenja odpadnih in padavinskih voda na podlagi izstavljene-
ga računa upravljalca.

Če je v objektu več uporabnikov, se račun za odvede-
no vodo izstavi upravniku objekta. Če ta ni določen, se
račun izstavi ustreznemu organu ali zastopniku lastnikov sta-
novanj, ki sam opravi razdelitev na posamezne porabnike.

XII. KAZENSKA DOLOČBA

51. člen
Z denarno kaznijo od 150.000 SIT do 360.000 SIT se

kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik:
– če ravna v nasprotju s 6. členom,
– če ravna v nasprotju z 10. členom,
– če ravna v nasprotju z 11. členom,
– če ravna v nasprotju z 12. členom,
– če ravna v nasprotju s 16. členom,
– če ravna v nasprotju z 18. členom,
– če ravna v nasprotju z 19. členom,
– če ravna v nasprotju z 21. členom,
– če ravna v nasprotju s 25. členom,
– če ravna v nasprotju s 27. členom,
– če ravna v nasprotju z 28. členom,
– če ravna v nasprotju z 31. členom,
– če ravna v nasprotju z 32. členom,
– če ravna v nasprotju s 33. členom,
– če ravna v nasprotju s 34. členom,
– če ravna v nasprotju s 35. členom,
– če ravna v nasprotju s 36. členom,

– če ravna v nasprotju s 37. členom,
– če ravna v nasprotju z 38. členom,
– če ravna v nasprotju z 42. členom,
– če ravna v nasprotju s 43. členom,
– če ravna v nasprotju s 45. členom.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT do 90.000 SIT se kaznu-

je posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če se po
izgradnji novega kanalizacijskega omrežja v skladu z 11. čle-
nom ne priključi na javno kanalizacijsko omrežje.

XIII. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

52. člen
Za natančnejše določbe o izvajanju javne gospodarske

službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in pada-
vinskih voda se uporabljajo določila pravilnika, ki ga izda
upravljalec in začne veljati, ko da na njega soglasje Občinski
svet občine Sveta Ana.

53. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

54. člen
Z upravljalcem in izvajalcem gospodarske javne službe

odvajanja in čiščenja komunalnih in drugih odpadnih voda
na območju Občine Sveta Ana se sklene ustrezna koncesij-
ska pogodba o izvajanju javne službe in o prenosu sredstev
v upravljanje v šestih mesecih od začetka veljavnosti tega
odloka.

Upravljalec uskladi doslej veljavne pravilnike z določba-
mi tega odloka v enem letu od začetka veljavnosti tega
odloka.

55. člen
Izvedba priključkov, pogoje in način priključitve in pla-

čilo prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje in
čistilno napravo se opredeli s posebnim odlokom, ki ga
sprejme občinski svet najkasneje v 6 mesecih od uveljavitev
tega odloka.

56. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 32403-002/01
Sveta Ana, dne 15. decembra 2001.

Župan
Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

172. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb v letu 2002

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 32. in 33. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 94. člena
statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št.
29/00) je župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 31. 12.
2001 sprejel
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S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb

v letu 2002

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

za leto 2002 se financiranje funkcij Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih
namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2001 in za iste programe kot v
letu 2001.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2001.
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja

največ tri mesece, to je do 31. 3. 2002.

4. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega finan-

ciranja bodo sestavni del proračuna občine za leto 2002.

5. člen
Župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je zadolžen za

tekoče usklajevanje potreb in možnosti oziroma za realizaci-
jo določil tega sklepa za dosego normalnega poslovanja
porabnikov proračunskih sredstev v času začasnega financi-
ranja.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002 dalje.

Št. 41410-00001/2002
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 31. decembra 2001.

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Slavko Mihalič l. r.

VOJNIK

173. Odlok o javnem redu in miru v Občini Vojnik

Na podlagi 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni
list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list
RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97), zakona o zdrav-
stvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, 82/94), zakona o
varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) in
18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98)
je Občinski svet občine Vojnik na 25. seji dne 29. 10.
2001 sprejel

O D L O K
o javnem redu in miru

v Občini Vojnik

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za varstvo:
– javnega reda in miru,
– ljudi in premoženja,
– zdravja in čistoče,
– okolja.
Prav tako so predpisane kazenske določbe v primeru

kršitve odloka.

2. člen
Določbe odloka veljajo za vse fizične in pravne osebe v

Občini Vojnik. Občani, ki stalno ali začasno prebivajo na
njenem območju, kakor tudi osebe ki niso njeni občani, so
dolžni uravnavati svoje življenje in delo tako, da ne motijo,
vznemirjajo ali ovirajo drugih pri njihovem delu, razvedrilu ali
počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja,
spoštujejo javno moralo, skrbijo za privlačen videz v občini
in da ne opuščajo ali opravljajo dejanj, ki so po tem odloku
obvezna ali prepovedana.

3. člen
Za prekrške storjene po tem odloku, so neposredno

odgovorne osebe, ki jih same storijo.
Za prekrške, ki jih storijo mladoletne osebe, so odgo-

vorni starši oziroma skrbniki ali rejniki.

II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

4. člen
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu

in javni prireditvi, ki morajo potekati v skladu z zakonodajo,
je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi
organizator, v gostinskem lokalu pa poslovodja ali druga
odgovorna oseba ali zasebni gostinec.

Taka oseba je dolžna:
1. poskrbeti za red, čistočo in disciplino ter za varnost

na prireditvenem prostoru oziroma javnem lokalu;
2. poskrbeti, da se vinjenim osebam ne daje ali toči

alkoholnih pijač;
3. poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni

red in mir, motijo, nadlegujejo ali žalijo goste;
4. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v aktu o

priglasitvi prireditve oziroma zapreti in izprazniti lokal po
izteku obratovalnega časa;

5. poskrbeti, da se mladina do 16. leta starosti po 22.
uri, brez spremstva staršev, ne zadržuje na prireditvenem
prostoru ali v javnem lokalu;

6. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in jav-
nih prireditev parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo
ali ogrožajo udeležencev v cestnem prometu;

7. zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz dovo-
ljenja o dovolitvi prireditve, z upoštevanjem predhodnega
mnenja občine.

5. člen
Za zagotovitev javnega reda in miru je prepovedano:
1. točiti ali prodajati alkoholne pijače pred 7. uro ter

točiti v javnih lokalih in prireditvenem prostoru alkoholne
pijače osebam, pri katerih zunanji znaki kažejo, da so pod
vplivom alkohola;

2. točiti alkoholne pijače mladim, mlajšim od 15 let;
3. kaditi v javnih prostorih in lokalih, kjer je kajenje

prepovedano;
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4. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben
način trošiti vodo iz vodovodnega omrežja v času, ko je
trošenje za te namene omejeno;

5. puščati motorna vozila, z delujočimi motorji ali ogre-
vati motorje v stanovanjski soseski več kot tri minute; razen v
zimskem času;

6. ustavitev in parkiranje motornega vozila na delu ce-
ste, kjer bi bil prost prehod na cesti širok manj kot 3 m ali na
mestu, na katerem bi vozilo zakrivalo postavljeni prometni
znak;

7. v stanovanjski soseski opravljati dela in dejavnosti,
ki povzročajo prekomeren hrup, v času od 22. do 6. ure, ob
nedeljah in praznikih pa ves dan, razen za kmetijska opravi-
la;

8. motiti ali ovirati oziroma ogrožati organizirane spre-
vode, javne shode, zborovanja, sestanke ali druge javne
prireditve;

9. po stanovanjskih in na javnih krajih vznemirjati, motiti
ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov zoper njihovo
voljo ali nadlegovati občane s prodajo predmetov brez akvi-
ziterskega pooblastila gospodarske družbe;

10. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati
ali kako drugače onesnažiti napisne table, javna opozorilna
znamenja in obvestila, spomenike, prometne znake, napra-
ve za javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi, ograje,
posode za odpadke in druge naprave ali predmete za splo-
šno rabo;

11. voziti prevozna sredstva brez naprave za dušenje
zvoka v izpušni cevi in vozila, ki povzročajo čezmeren hrup;

12. metati petarde in druga pirotehnična in eksploziv-
na sredstva na mestih, kjer to ogroža varnost občanov;

13. nositi v gostinske lokale nevarne predmete;
14. izzivati pretepe, nerede in prepire na javnih krajih;
15. puščati oziroma odlagati poškodovana, pokvarje-

na, nevozna vozila in kosovne odpadke na javnem prostoru
ali zelenici, kmetijski površini, gozdni površini ali na drugi
površini, katere lastnik je pravna ali fizična oseba.

6. člen
Kartanje ali druge igre v javnem lokalu ali drugem jav-

nem mestu lahko prepove pristojni organ občine, če ugoto-
vi, da je taka prepoved potrebna za izboljšanje razmer na
področju javnega reda in miru v občini.

III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA

7. člen
Z namenom, da se zavaruje ljudi in njihovo premože-

nje, je prepovedano:
1. puščati pse brez nadzora in voditi popadljivega psa

brez nagobčnika oziroma psa, ki s svojim lajanjem pretirano
moti in vznemirja okolico ter opuščati opozorilo »Hud pes«,
če je pri hiši tak pes;

2. namerno dražiti, plašiti in ščuvati živali;
3. opremljati ograje ob javnih cestah in poteh z bodečo

žico ali steklenimi drobci;
4. puščati ograjo ali živo mejo ob javnih poteh v takem

stanju, da ovira ali ogroža prometno varnost občanov;
5. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih površi-

nah brez nadzorstva ali puščati domače živali brez hrane,
vode in zaščite pred slabim vremenom;

6. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo,
jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost padca;

7. odstraniti ali poškodovati stvari, objekte in površine,
ki so javnega pomena;

8. sežigati travo, listje in druge odpadke na kraju, kjer
je možnost, da se zaneti požar ter kuriti ogenj na prostem v
vetrovnem vremenu in kadar se javno objavi povečana ali
velika nevarnost požarov;

9. odmetavati cigaretne in druge ogorke ter odlagati
pepel na kraju, kjer je možnost, da se zaneti požar;

10. na javnih in zasebnih površinah trgati cvetje, sekati
ali poškodovati drevje, okrasno grmičevje, živo mejo, ki je
splošne koristi ali okras okolja, pobirati sadje, poljske in
vrtne pridelke;

11. metati kamenje ali druge predmete in streljati, kjer
je lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja.

8. člen
Zaradi varstva ljudi in premoženja mora lastnik ali uprav-

ljavec:
1. odstraniti objekte, ki ne služijo več svojemu namenu

in kvarijo videz naselja;
2. odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah, ki

zmanjšujejo preglednost;
3. odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, pri ka-

terih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo varnost
mimoidočih ali njihovo premoženje.

IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE

9. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. škropiti sadno drevje in trto tako, da je ogroženo

zdravje ljudi in nevarno za zastrupitev čebel - fitofarmacevt-
ska sredstva ne smejo priti v neposreden stik s človekom in
se ne smejo razpršiti na sosednje kulture, objekte oziroma
parcele, za to je potrebno predhodno obvestiti sosede pred
vsakim škropljenjem, o uporabljenem sredstvu in omogočiti
dostop do navodila o uporabi sredstva še 48 ur po škroplje-
nju;

2. voditi pse na potrebo v naravno okolje, lastnike psov
se zavezuje, da pospravijo pasje iztrebke;

3. metati, puščati ali odlagati odpadke, razne snovi in
predmete v naravno okolje, to je na prostor ob cestah, na
travnike, gozdove ali na druge prostore, ki niso za to določe-
ni. Če ne ukrepa za zaščito varstva, je odgovoren tudi lastnik
takega zemljišča;

4. onesnažiti vodo namenjeno ljudem in živalim, to je
spuščati odpadke, fekalije ali gnojnico v potoke, v opušče-
ne vodnjake, na javne poti in v odkrite cestne jarke ter na
območje objektov za preskrbo s pitno vodo;

5. polivati makadamsko cestišče z odpadnim oljem ali
drugimi okolju in zdravju škodljivimi snovmi, izlivati v kanali-
zacijo odpadna olja, kisline in druge za okolje škodljive
snovi;

6. pustiti greznice in odtočne kanale odprte ali slabo
zaprte in puščati odplake iz greznice po površini in opustiti
pravočasno praznjenje;

7. prati motorna vozila, delovne stroje s priključki in
druge predmete na bregovih in strugah vodotokov ter na
zbirnih in zaščitenih območjih vodnih virov;

8. voditi živali razen službenih psov in psov vodičev
slepih, v trgovske, gostinske in druge javne lokale, na otro-
ška igrišča ter na pokopališče;

9. na športnih igriščih in drugih javnih prostorih zane-
marjati red in čistočo (vključiti dežurstvo).
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V. VARSTVO OKOLJA

10. člen
Zaradi varstva okolja je prepovedano:
1. pisati, risati ali na kakršenkoli drug način umazati

zidove hiš in drugih stavb, ograj in podobno;
2. postavljati šotore, bivalne avtobuse ali avtomobilske

prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti na zemljiščih, ki
niso določena za taborjenje oziroma brez ustreznega dovo-
ljenja;

3. opuščati primerno urejenost nezazidanih parcel v sta-
novanjskih soseskah, kot je pravočasna košnja in podobno.

11. člen
Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil,

kmetijskih strojev in druge mehanizacije, morajo takoj očisti-
ti javno cesto, ki so jo onesnažili s prstjo, blatom ali hlevskim
gnojem, pri vožnji ali obračanju.

12. člen
Izložbena okna morajo biti čista in estetsko urejena,

prav tako reklamni in javni napisi, ki ne smejo ovirati dostopa
in preglednosti.

Vsak stanovanjski in poslovni objekt mora biti oprem-
ljen s hišno številko na vidnem mestu.

VI. NADZOR

13. člen
Nadzor nad izvrševanjem tega odloka opravljajo občin-

ski redarji in osebe, ki jih pooblasti župan. Ti organi lahko
izvedejo kazni in odredijo ukrepe za odpravo ugotovljenih
nepravilnosti ter predlagajo uvedbo postopka o prekršku.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

14. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT se

kaznuje posameznik, ki krši naslednje določbe tega odloka:
– 5. in 6. člen – varstvo javnega reda in miru,
– 8. in 9. člen – varstvo ljudi in premoženja,
– 10. člen – varstvo zdravja in čistoče,
– 11., 12. in 13. člen – varstvo okolja.
Prav tako se z navedenim kaznuje odgovorni posamez-

nik, ki krši omenjene člene tega odloka, v zvezi z drugim
odstavkom 3. člena tega odloka.

15. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 SIT do 200.000 SIT se

kaznuje pravna oseba, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti, krši določbe omenjenih členov, ki so navedeni v
prvem odstavku 15. člena.

Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 SIT se kaznuje
za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna
oseba pravne osebe.

16. člen
Denarna kazen se izreče za vsak storjeni prekršek. O

plačani denarni kazni se izda potrdilo.
Če storilec denarne kazni ne plača, se mu izda plačilni

nalog (položnica).
Višina kazni iz 14. in 15. člena se zniža za 50%, če

kršitelj plača kazen takoj ali v 8 dneh.
Storilec lahko kazen plača ali vloži ugovor na organ, ki

je izdal nalog.
Celoten postopek se vodi v skladu z zakonodajo.

VIII. KONČNA DOLOČBA

17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 856 – 09/2001 - 2
Vojnik, dne 29. oktobra 2001.

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l. r.

ZAVRČ

174. Sklep začasnem financiranju Občine Zavrč v
letu 2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00), 32. in 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 70/99) in 92. člena statuta
Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) je župan Občine
Zavrč dne 15. 12. 2001 sprejel

S K L E P
začasnem financiranju Občine Zavrč

v letu 2002

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Zavrč za leto 2002,

vendar najdalj do 31. 3. 2002, se financiranje funkcij Obči-
ne Zavrč in njenih nalog ter drugih s predpisi določenih
namenih začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine
Zavrč za leto 2001 in za iste programe kot v letu 2001.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.

3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega fi-

nanciranja so sestavni del občinskega proračuna za leto
2002.

4. člen
Župan Občine Zavrč skrbi za tekoče usklajevanje aktiv-

nosti v zvezi z realizacijo določil 1. in 2. člena tega sklepa za
dosego normalnega poslovanja uporabnikov proračunskih
sredstev.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1.
2002.

Št. 403-02-1/2001
Zavrč, dne 15. decembra 2001.

Župan
Občine Zavrč

Miran Vuk l. r.
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ŽIRI

175. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2002

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 12/99, 59/99, 70/00, in
100/00) in zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 56/98, 89/99), 29. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena
statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) je
Občinski svet občine Žiri na 18. redni seji dne 20. 12.
2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Žiri za leto 2002

1. člen
S proračunom Občine Žiri za leto 2002 se zagotavljajo

sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zako-
ni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Občina Žiri.

2. člen
Proračun sestavljajo spološni del in posebni del – načrt

razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bi-
lanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb ter račun financiranja. S proračunskimi postavkami je
opredeljena osnovna struktura proračuna po namenih. Pri-
hodki in odhodki režijskega obrata in stanovanjskega sklada
se skladno z zakonom vključijo v proračun.

3. člen
Proračun Občine Žiri za leto 2002 obsega:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 605,996.000
II. Skupaj odhodki 617,896.000
III. Proračunski presežek (I.-II.) – 11,900.000

A) Račun finančnih terjatev in naložb
I. Prjeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev –
II. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev 2,100.000
III. Prejeta minus dana posojila in sprem.

kapit. deležev (IV.-V.) – 2,100.000
IV. Skupni presežek (I.+IV.)-(II.+V.) -14,000.000

A) Račun financiranja
I. Zadolževanje 20,000.000
II. Odplačilo dolga 6,000.000
III. Neto zadolževanje (VIII.-IX.) 14,000.000
IV. Povečanje/zmanjšanje sredstev

na računih (I.+IV.+VIII.+II.-V.-IX.) –

4. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obvezno-

sti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostne možnosti
proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se krat-
koročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih pre-
jemkov.

5. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski

prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v

proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega na-
črta in proračuna.

6. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sred-

stev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega podro-
čja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se
smejo uporabljati za namene opredeljene s proračunom.
Sredstva za plače in prispevke ter za plačilo blaga in storitev
se proračunskim porabnikom med letom dodeljujejo pravilo-
ma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost
uporabnikovih obveznosti in likvidnost proračuna.

7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skr-

bi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim
pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom.
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega po-
oblaščena oseba.

8. člen
Župan je pooblaščen, da:
– v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev

spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene,
če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so
bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 10%,

– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve,
– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna in obvesti

občinski svet ter predlaga ustrezne ukrepe,
– začasno zadrži izvrševanje proračuna.

9. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo

pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so
najmanj 30 dni in največ 90 dni od dneva prejema računa.
Plačilni rok začne teči z dnem, ko neposredni in posredni
porabnik prejme listino, ki je podlaga za plačilo.

10. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dol-

žni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga in
naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naro-
čilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov
za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni upora-
bniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upošte-
vati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki
ga izda župan.

11. člen
Prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni

pristojnim organom občinske uprave predložiti program del
in finančni načrt za leto 2002, ki je usklajen s proračunom v
30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posre-
dovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev
po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji
ekonomske klasifikacije za preteklo leto.

12. člen
Občina Žiri v letu 2002 črpa drugi del kredita Stano-

vanjskega sklada RS za odkup devetih neprofitnih stanovanj
v PSC v višini 20,000.000 SIT.

13. člen
Sredstva razporejena v času začasnega financiranja do

uveljavitve tega odloka so sestavni del proračuna za leto
2002.
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14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002.

Št. 400-165/01
Žiri, dne 29. decembra 2001.

Župan
Občine Žiri

Bojan Starman l. r.

176. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
stavbnih zemljišč za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 12/99, 59/99,
70/00, in 100/00) in 15. člena odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč (UVG, št. 13/00) je Občinski svet
občine Žiri na 18. redni seji dne 20. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

stavbnih zemljišč za leto 2002

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnih zemljišč na območju Občine Žiri za leto 2002 znaša
0,9629.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in se uporablja

od 1. 1. 2002.

Št. 0250- 49/01
Žiri, dne 23. decembra 2001.

Župan
Občine Žiri

Bojan Starman l. r.

VLADA
86. Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri de-

lu na začasnih in premičnih gradbiščih 141
87. Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in re-

ševanja 178
88. Sklep o znesku takse za obremenjevanje okolja

zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin 188

MINISTRSTVA
89. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano či-

sto premijo prostovoljnega dodatnega zavarova-
nja za mesec december 2001 188

90. Pravilnik o dovoljenju za promet z zdravilom za
uporabo v veterinarski medicini 188

BANKA SLOVENIJE
91. Navodilo za izvajanje sklepa o pogojih in načinu

opravljanja plačilnega prometa s tujino 247

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
92. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo PRO-

JECT 4, Student’s book, učbenik za pouk angle-
ščine v 8. razredu osemletne osnovne šole 284

93. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo PRO-
JECT 4, Workbook, delovni zvezek za pouk an-
gleščine v 8. razredu osemletne osnovne šole 284

94. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo AT-
LAS SVETA ZA OSNOVNO ŠOLO 284

95. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo LA-
TINŠČINA ZA VSAKOGAR, učbenik za latinščino
v osnovni šoli 284

VSEBINA

96. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo LA-
TINŠČINA ZA VSAKOGAR, delovni zvezek za la-
tinščino v osnovni šoli 285

97. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo LA-
TINSKE BESEDE ZA RAZVEDRILO, vaje za latin-
ščino v osnovni šoli 285

98. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo AZ
ÉN ÁBÉCÉM, učbenik za književnost pri pouku
madžarščine kot materinščine v 1. razredu dvoje-
zične osnovne šole na narodno in jezikovno me-
šanem območju v Prekmurju 285

99. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo EL-
SÕ OLVASÓKÖNYVEM, učbenik za književnost
pri pouku madžarščine kot materinščine v 1. raz-
redu dvojezične osnovne šole na narodno in jezi-
kovno mešanem območju v Prekmurju 286

100. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
OLVASÁSFÜZET, delovni zvezek za književnost
pri pouku madžarščine kot materinščine v 1. raz-
redu dvojezične osnovne šole na narodno in jezi-
kovno mešanem območju v Prekmurju 286

101. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo HÉT-
SZÍNVARÁZS OLVASÓKÖNYV, berilo za književ-
nost pri pouku madžarščine kot materinščine v
2. razredu dvojezične osnovne šole na narodno
in jezikovno mešanem območju v Prekmurju 286

102. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo HÉT-
SZÍNVARÁZS MUNKAFÜZET, delovni zvezek za
književnost pri pouku madžarščine kot materinšči-
ne v 2. razredu dvojezične osnovne šole na naro-
dno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju 286

StranStran
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103. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
NYELVTAN-HELYESÍRÁS MUNKÁLTATÓ
TANKÖNYV, delovni zvezek za jezik pri pouku
madžarščine kot materinščine v 2. razredu dvo-
jezične osnovne šole na narodno in jezikovno me-
šanem območju v Prekmurju 287

104. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo HÉT-
SZÍNVILÁG OLVASÓKÖNYV, berilo za jezik pri po-
uku madžarščine kot materinščine v 3. razredu
dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno
mešanem območju v Prekmurju 287

105. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo HÉT-
SZÍNVIRÁG MUNKAFÜZET, delovni zvezek za
književnost pri pouku madžarščine kot materin-
ščine v 3. razredu dvoježične osnovne šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v Prek-
murju 287

106. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
NYELVTAN-HELYESÍRÁS MUNKATANKÖNYV,
delovni zvezek za jezik pri pouku madžarščine kot
materinščine v 3. razredu dvojezične osnovne šo-
le na narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju 288

107. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo FO-
GALMAZÁS MUNKAFÜZET, delovni zvezek za je-
zik pri pouku madžarščine kot materinščine v 3.
razredu dvoježične osnovne šole na narodno in
jezikovno mešanem območju v Prekmurju 288

108. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo HÉT-
SZÍNVILÁG OLVASÓKÖNYV, berilo za književnost
pri pouku madžarščine kot materinščine v 4. raz-
redu dvoježične osnovne šole na narodno in jezi-
kovno mešanem območju v Prekmurju 288

109. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo HÉT-
SZÍNVILÁG MUNKAFÜZET, delovni zvezek za
književnost pri pouku madžarščine kot materin-
ščine v 4. razredu dvojezične osnovne šole na
narodno in jezikovno mešanem območju v Prek-
murju 289

110. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo FO-
GALMAZÁS MUNKAFÜZET 4, delovni zvezek za
jezik pri pouku madžarščine kot materinščine v
4. razredu dvojezične osnovne šole na narodno
in jezikovno mešanem območju v Prekmurju 289

111. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
NYELVTAN – HELYESÍRÁSI MUNKATANKÖNYV
4, delovni zvezek za jezik pri pouku madžarščine
kot materinščine v 4. razredu dvojezične osnov-
ne šole na narodno in jezikovno mešanem ob-
močju v Prekmurju 289

112. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GLAS-
BA 1, ZAPOJMO, ZAIGRAJMO IN ZAPLEŠIMO,
Delovni učbenik s fonogramom za pouk glasbe-
ne vzgoje v 1. razredu devetletne osnovne šole 289

113. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GLAS-
BA 1, ZAPOJMO, ZAIGRAJMO IN ZAPLEŠIMO,
Priročnik za učitelje glasbene vzgoje v 1. razredu
devetletne osnovne šole 290

114. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GE-
OGRAFIJA 7, učbenik za geografijo v 7. razredu
devetletne osnovne šole 290

115. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo DR-
ŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA, učbenik za po-
uk državljanske vzgoje in etike v 7. razredu devet-
letne osnovne šole 290

116. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo UNO
DUE TRE, SCOPRILA DA TE, Matematica per la
prima classe dell scoula elementare novennale,
parte prima e seconda, delovni učbenik za mate-
matiko v 1. razredu devetletne osnovne šole na
narodno in jezikovno mešanem območju sloven-

ske Istre, EN DVA TRI ODKRIJ JO TI, delovni uč-
benik za matematiko v 1. razredu osnovne šole
(naslov izvirnika) 291

117. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo EGY
KETTÕ HÁROM, FELFEDEZTED, LÁTOD, Ma-
tematika a kilencosztáõyos kétnyelvõ általános
iskola 1. osztálya számára 1., 2. rész, delovni uč-
benik za matematiko v 1. razredu dvojezične de-
vetletne osnovne šole na narodno in jezikovno me-
šanem območju v Prekmurju 291

118. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo FINO
A CENTO CON ALLEGRIA, Matematica per la se-
conda classe della scuola elementare novenna-
le, parte prima e seconda, 1. zvezek, delovni zve-
zek za matematiko v 2. razredu devetletne osnov-
ne šole na narodno in jezikovno mešanem ob-
močju slovenske Istre, DO STO ZANIMIVO BO,
1. ZVEZEK, delovni zvezek za pouk matematike
v 2. razredu devetletne osnovne šole (naslov iz-
virnika) 291

119. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo FINO
A CENTO CON ALLEGRIA, Matematica per la se-
conda classe della scuola elementare novenna-
le, parte prima e seconda, 2. zvezek, delovni zve-
zek za matematiko v 2. razredu devetletne osnov-
ne šole na narodno in jezikovno mešanem ob-
močju slovenske Istre, DO STO ZANIMIVO BO,
2. ZVEZEK, delovni zvezek za pouk matematike
v 2. razredu devetletne osnovne šole (naslov iz-
virnika) 292

120. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SZÁ-
ZIG SZÁMOLNI JÓ, Matematika kilencosztályos
kétnyelvõ általános iskola 2. osztálya számára
1. del, rész, delovni zvezek za matematiko v
2. razredu dvojezične devetletne osnovne šole
na narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju 292

121. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo DUE
PER TRE, LO IMPARI CON ME, Matematica per
la terza classe della scuola elementare novenna-
le, prima parte, delovni zvezek za matematiko v
3. razredu devetletne osnovne šole na narodno
in jezikovno mešanem območju slovenske Istre,
DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI, delovni zvezek za
pouk matematike v 3 razredu devetletne osnov-
ne šole (naslov izvirnika) 293

122. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SZÁ-
ZIG SZÁMOLNI JÓ, Matematika kilencosztályos
kétnyelvõ általános iskola 2. osztálya számára
2. del, rész, delovni zvezek za matematiko v
2. razredu dvojezične devetletne osnovne šole
na narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju 293

123. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo AZ
EGYSZEREGYET TUDJUK MIND, Matematika a
kilencosztályos kétnyelvõ általános iskola
3. osztálya számára 1. del, rész, delovni zvezek
za matematiko v 3. razredu dvojezične devetlet-
ne osnovne šole na narodno in jezikovno meša-
nem območju v Prekmurju 293

124. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo IO E
L’AMBIENTE, Conoscenza dell’ambiente per la
classe prima, parte prima e seconda, delovni uč-
benik za spoznavanje okolja v 1. razredu devet-
letne osnovne šole na narodno in jezikovno me-
šanem območju slovenske Istre, OKOLJE IN JAZ,
delovni učbenik za spoznavanje okolja v 1. razre-
du devetletne osnovne šole (naslov izvirnika) 294

125. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo A
KÖRNYEZET ÉS ÉN, Környezetismeret a
kilencosztályos kétnyelvõ általános iskola
1. osztálya számára 1., 2. rész, delovni učbenik

Stran Stran



Uradni list Republike Slovenije Št. 3 / 15. 1. 2002 / Stran 351

za spoznavanje okolja v 1. razredu dvojezične de-
vetletne osnovne šole na narodno in jezikovno me-
šanem območju v Prekmurju 294

126. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo IO E
L’AMBIENTE 2, Conoscenza dell’ ambiente per
la classe seconda, libro di testo, učbenik za spoz-
navanje okolja v 2. razredu devetletne osnovne
šole na narodno in jezikovno mešanem območju
slovenske Istre, OKOLJE IN JAZ 2, učbenik za
spoznavanje okolja v 2. razredu devetletne osnov-
ne šole (naslov izvirnika) 294

127. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo IO E
L’AMBIENTE 2, Conoscenza dell’ ambiente per
la classe seconda, quaderno attivo, delovni zve-
zek za spoznavanje okolja v 2. razredu devetlet-
ne osnovne šole na narodno in jezikovno meša-
nem območju slovenske Istre, OKOLJE IN JAZ
2, delovni zvezek za spoznavanje okolja v 2. raz-
redu devetletne osnovne šole (naslov izvirnika) 295

128. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo A
KÖRNYEZET ÉS ÉN 2, Környezetismeret a
kilencosztályos kétnyelvü általános iskola
2. osztálya számára, tankönyv, učbenik za spoz-
navanje okolja v 2. razredu dvojezične devetlet-
ne osnovne šole na narodno in jezikovno meša-
nem območju v Prekmurju 295

129. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo A
KÖRNYEZET ÉS ÉN 2, Környezetismeret a
kilencosztályos kétnyelvü általános iskola
2. osztálya számára, munkafüzet, delovni zvezek
za spoznavanje okolja v 2. razredu dvojezične de-
vetletne osnovne šole na narodno in jezikovno me-
šanem območju v Prekmurju 295

130. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo IO E
L’AMBIENTE 3, Conoscenza dell’ ambiente per
la classe terza, libro di testo, učbenik za spozna-
vanje okolja v 3. razredu devetletne osnovne šo-
le na narodno in jezikovno mešanem območju slo-
venske Istre, OKOLJE IN JAZ 3, učbenik za spoz-
navanje okolja v 3. razredu devetletne osnovne
šole (naslov izvirnika) 296

131. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo IO E
L’AMBIENTE 3, Conoscenza dell’ ambiente per
la classe terza, quaderno attivo, delovni zvezek
za spoznavanje okolja v 3. razredu devetletne
osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem
območju slovenske Istre, OKOLJE IN JAZ 3, de-
lovni zvezek za spoznavanje okolja v 3. razredu
devetletne osnovne šole (naslov izvirnika) 296

132. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo A
KÖRNYEZET ÉS ÉN 3, Környezetismeret a
kilencosztályos kétnyelvü általános iskola
3. osztálya számára, tankönyv, učbenik za spoz-
navanje okolja v 3. razredu dvojezične devetlet-
ne osnovne šole na narodno in jezikovno meša-
nem območju v Prekmurju 297

133. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo A
KÖRNYEZET ÉS ÉN 3, Környezetismeret a
kilencosztályos kétnyelvü általános iskola
3. osztálya számára, munkafüzet, delovni zvezek
za spoznavanje okolja v 3. razredu dvojezične de-
vetletne osnovne šole na narodno in jezikovno me-
šanem območju v Prekmurju 297

134. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ZE-
NE 1, énekeljünk, zenéljünk és táncoljunk, A
kilencosztályos kétnyelvõ általános iskola
1. osztálya számára, delovni učbenik za glasbe-
no vzgojo v 1. razredu dvojezične devetletne
osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem
območju v Prekmurju 297

135. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole GEO-
GRAFSKE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE, učbenik
za geografijo 298

136. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole GEO-
GRAFSKE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE, delovni
zvezek za geografijo 298

137. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole REGI-
ONALNA GEOGRAFIJA SVETA, učbenik za geo-
grafijo 298

138. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole REGI-
ONALNA GEOGRAFIJA SVETA, delovni zvezek
za geografijo 298

139. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole BIO-
LOGIJA ČLOVEKA, učbenik za biologijo v 4. let-
niku gimnazij 299

140. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole OR-
GANSKA KEMIJA ZA GIMNAZIJE, učbenik za po-
uk kemije v gimnaziji 299

141. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole IRO-
DALOM 1, učbenik za književnost pri pouku mad-
žarščine v 1. letniku srednje šole na narodno in
jezikovno mešanem območju v Prekmurju 299

142. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole IRO-
DALOM 2, učbenik za književnost pri pouku mad-
žarščine v 2. letniku srednje šole na narodno in
jezikovno mešanem območju v Prekmurju 300

143. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole IRO-
DALOM 3, učbenik za književnost pri pouku mad-
žarščine v 3. letniku srednje šole na narodno in
jezikovno mešanem območju v Prekmurju 300

144. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole IRO-
DALOM 4, učbenik za književnost pri pouku mad-
žarščine v 4. letniku srednje šole 300

145. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole IRO-
DALMI SZÖVEGGYÕJTEMÉNY ÉRETTSÉ-
GIZÕKNEK 1, A MAGYAR KÖLTÉSZET ÉVSZÁ-
ZADAIBÓL, berilo za književnost pri pouku mad-
žarščine v 1. letniku srednje šole na narodno in
jezikovno mešanem območju v Prekmurju 300

146. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole IRO-
DALMI SZÖVEGGYÕJTEMÉNY ÉRETTSÉ-
GIZÕKNEK 2, A MAGYAR SZÉPPRÓZÁBÓL ÉS
VERSES NAGYEPIKÁBÓL, berilo za književnost
pri pouku madžarščine v 2. letniku srednje šole
na narodno in jezikovno mešanem območju v
Prekmurju 301

147. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole IRO-
DALMI SZÖVEGGYÕJTEMÉNY ÉRETTSÉ-
GIZÕKNEK 3, A MAGYAR DRÁMA – ÉS ESSZÉ-
IRODALOMBÓL, berilo za književnost pri pouku
madžarščine v 3. letniku srednje šole na naro-
dno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju 301

148. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole IRO-
DALMI SZÖVEGGYÕJTEMÉNY ÉRETTSÉ-
GIZÕKNEK 4, A VILÁGIRODALOM ÉVEZREDE-
IBÕL, berilo za književnost pri pouku madžaršči-
ne v 4. letniku srednje šole na narodno in jezi-
kovno mešanem območju v Prekmurju 301

149. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
MAGYAR NYELV 9. OSZTÁLYNAK, učbenik za
jezik pri pouku madžarščine v 1. letniku srednje
šole na narodno in jezikovno mešanem območju
v Prekmurju 302

150. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
MAGYAR NYELV 10. OSZTÁLYNAK, učbenik za
jezik pri pouku madžarščine v 2. letniku srednje
šole na narodno in jezikovno mešanem območju
v Prekmurju 302
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151. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
MAGYAR NYELV 11. OSZTÁLYNAK, učbenik za
jezik pri pouku madžarščine v 3. letniku srednje
šole na narodno in jezikovno mešanem območju
v Prekmurju 302

152. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
MAGYAR NYELV 12. OSZTÁLYNAK, učbenik za
jezik pri pouku madžarščine v 4. letniku srednje
šole na narodno in jezikovno mešanem območju
v Prekmurju 303

153. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKA
SLOVNICA IN JEZIKOVNA VADNICA, učno sred-
stvo za slovenščino 303

154. Spremembe pravil o prirejanju nagradne igre
“Vzemite račun” 303

OBČINE
CERKVENJAK

155. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Cerkvenjak 304

MURSKA SOBOTA
156. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne slu-

žbe ravnanja s komunalnimi odpadki 308

ODRANCI
157. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Obči-

no Odranci 316
158. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v

letu 2002 324

OSILNICA
159. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-

računu Občine Osilnica za leto 2001 325

PIVKA
160. Odlok o dopolnitvah odloka o nadomestilu za upo-

rabo stavbnega zemljišča 326
161. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Ob-

čine Pivka za leto 2002 326

POLZELA
162. Sklep o začasnem financiranju Občine Polzela v

letu 2002 327
163. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih

stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
na območju Občine Polzela 327

164. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča 328

PREBOLD
165. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2002 328
166. Sklep o začasnem financiranju proračuna Obči-

ne Prebold za leto 2002 330
167. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih

stroških komunalnega urejanja stavbnega zemlji-
šča v Občini Prebold 330

168. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča 330

ROGAŠOVCI
169. Odlok o javnem redu in miru v Občini Rogašovci 331

SVETA ANA
170. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine

Sveta Ana 334
171. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpa-

dnih in padavinskih voda na območju Občine Sve-
ta Ana 339

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
172. Sklep o začasnem financiranju proračunskih po-

treb v letu 2002 344

VOJNIK
173. Odlok o javnem redu in miru v Občini Vojnik 345

ZAVRČ
174. Sklep začasnem financiranju Občine Zavrč v letu

2002 347

ŽIRI
175. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2002 348
176. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila

stavbnih zemljišč za leto 2002 349

MEDNARODNE POGODBE
1. Uredba o ratifikaciji Administrativnega sporazu-

ma o izvajanju Konvencije med Republiko Slove-
nijo in Italijansko republiko o socialni varnosti 1

– Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih po-
godb 12
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