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DRŽAVNI ZBOR
1174.

Odlok o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 163. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 14. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 in 64/01 –
ZPKSMS) ter sedme alinee drugega odstavka 48. člena in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. 3.
2002 sprejel

ODLOK
o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča
Republike Slovenije
Za sodnico Ustavnega sodišča Republike Slovenije se
izvoli mag. Marija Krisper Kramberger.
Funkcijo ustavne sodnice začne izvrševati 25. maja
2002.

Cena 1540 SIT

Št. 001-23-1/02
Ljubljana, dne 27. marca 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

VLADA
1176.

1175.

Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov
za eno prosto mesto sodnika ustavnega sodišča

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. in prvega in drugega odstavka 163. člena Ustave Republike Slovenije ter 9. in 12. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 15/94) objavljam

POZIV
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno
prosto mesto sodnika ustavnega sodišča
Po obvestilu predsednice ustavnega sodišča izteče
mandat dvema sodnikoma ustavnega sodišča 24. maja

Leto XII

2002. Državni zbor je na seji 26. marca 2002 izvolil sodnico na eno prosto mesto. Zato objavljam poziv za zbiranje
predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto sodnika
ustavnega sodišča.
Po zakonu je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in
je star najmanj 40 let.
Predloge za možne kandidate za sodnika ustavnega
sodišča je treba poslati v roku 30 dni po objavi poziva v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Predlogi morajo biti obrazloženi, priložene morajo biti
listine o izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev in pisno
soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen
sprejeti.
Predloge je treba poslati Uradu predsednika Republike
Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana.

Št. 700-03/89-1/27
Ljubljana, dne 26. marca 2002.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

ISSN 1318-0576

Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in
glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob
svetovnem prvenstvu v nogometu/KorejaJaponska, 2002

Na podlagi 5. člena zakona o priložnostnih kovancih
(Uradni list RS, št. 7/93) in v skladu z uredbo o določitvi
dogodkov, ob katerih se v letu 2002 izdajajo priložnostni
kovanci (Uradni list RS, št. 13/02) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih
znamenjih priložnostnih kovancev ob svetovnem
prvenstvu v nogometu/Koreja-Japonska, 2002
1. člen
Republika Slovenija izda priložnostne kovance ob svetovnem prvenstvu v nogometu/Koreja-Japonska, 2002, v
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obsegu in z glavnimi znamenji ter drugimi značilnostmi, kot
je določeno s to uredbo.
2. člen
Ob svetovnem prvenstvu v nogometu/Koreja-Japonska, 2002, izda Republika Slovenija:
– priložnostne zlatnike z nominalno vrednostjo 20.000
tolarjev, v količini 1.500 kovancev in v skupni nominalni
vrednosti 30,000.000 tolarjev;
– priložnostne srebrnike z nominalno vrednostjo 2.500
tolarjev, v količini 2.500 kovancev in v skupni nominalni
vrednosti 6,250.000 tolarjev;
– priložnostne bi-metalne kovance z nominalno vrednostjo 500 tolarjev, v količini 500.000 kovancev in v skupni vrednosti 250,000.000 tolarjev.
O morebitnem dodatnem kovanju bo Vlada Republike
Slovenije sprejela posebno uredbo.
3. člen
Priložnostni zlatniki bodo izdelani iz zlata čistine
900/1000 v posebni tehniki z ravnimi površinami visokega
sijaja in matiranimi reliefnimi površinami priložnostnega motiva.
Zlatniki bodo imeli težo 7 gramov in premer 24 milimetrov. Pri vsakem posameznem zlatniku je dovoljen odmik pri
teži do ± 1‰ in pri premeru do ± 0,1 milimetra.
4. člen
Priložnostni srebrniki bodo izdelani iz srebra čistine
925/1000 v posebni tehniki z ravnimi površinami visokega
sijaja in matiranimi reliefnimi površinami priložnostnega motiva.
Srebrniki bodo imeli težo 15 gramov in premer 32
milimetrov. Pri vsakem posameznem srebrniku je dovoljen
odmik pri teži do ± 1% in pri premeru do ± 0,1 milimetra.
5. člen
Priložnostni bi-metalni kovanci bodo sestavljeni iz jedra
(zlitina: 75% baker in 25% nikelj) in iz oboda (zlitina: 78%
baker, 20% cink, 2% nikelj).
Kovanci bodo imeli težo 9 gramov in premer 28 milimetrov (od tega jedro 18 milimetrov). Pri vsakem posameznem
kovancu je dopusten odmik pri teži do ± 2% in pri premeru
do ± 0,1 milimetra.
6. člen
Videz zlatnikov, srebrnikov in priložnostnih tečajnih kovancev iz 3., 4. in 5. člena te uredbe bo naslednji:
– sprednja stran:
»Obzorje« razdeli kovanec na dva dela. Na zgornji polovici kovanca je motiv sonca z žarki in na levi strani letnica
»2002«. Na spodnji polovici je človeška figura – nogometaš, ki bo udaril žogo. Ob spodnjem robu kovanca je polkrožno napis: »SVETOVNO PRVENSTVO V NOGOMETU«.
– hrbtna stran:
Na levem delu kovanca je polkrožni napis: »REPUBLIKA SLOVENIJA«. Besedi loči v osrednjem delu kovanca s
številko izpisana nominalna vrednost: »20000«, »2500« oziroma »500«. Na desnem delu je pokončno postavljena beseda: »TOLARJEV«, pod njo pa letnica kovanja “2002”.
7. člen
Priložnostni kovanci, izdani na podlagi te uredbe, so
po obodu nazobčani.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 448-00/2001-4
Ljubljana, dne 22. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1177.

Uredba o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj morskega in sladkovodnega
ribištva za leto 2002

Na podlagi 135. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje
in razvoj morskega in sladkovodnega ribištva
za leto 2002
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa ukrepe za uresničevanje Programa
razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva za obdobje
2000-2002 na področju ohranjanja in razvoja morskega in
sladkovodnega ribištva, upravičence, pogoje in postopke
pridobivanja sredstev za izvajanje teh ukrepov ter nadzor
nad izvajanjem določb te uredbe.
2. člen
(način pridobitve)
Sredstva po tej uredbi se lahko pridobijo na podlagi
pisnih vlog upravičencev, na podlagi javnega razpisa ali na
podlagi letnega programa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. člen
(pisne vloge upravičencev)
Za posodobitev predelave morskih rib v skladu z veterinarsko-sanitarnimi predpisi se sredstva iz proračunske postavke 1859 na podlagi pisnih vlog upravičencev namenijo
za naslednje namene:
– znižanja stroškov, večja konkurenčna sposobnost ter
dvig kakovosti in
– spodbujanje in usposobitev za izvozno naravnanost.
Upravičenci do sredstev za namene iz prejšnjega odstavka so pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti ribištva in imajo
sedež oziroma prebivališče v Republiki Sloveniji.
Pogoji za pridobitev sredstev za namene iz prvega odstavka tega člena:
– predložitev programa upravičenca, ki ga odobri minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu: minister),
– program upravičenca mora biti predhodno potrjen s
strani Veterinarske uprave Republike Slovenije, da ustreza
veterinarsko-sanitarnim predpisom,
– predložitev dokazil (računi v izvirniku) o že opravljenih
delih oziroma nakupu materiala ter opreme oziroma dokazil

Uradni list Republike Slovenije
o zagotovljenem lastnem deležu sredstev do višine predvidene podpore (do 25%).
Višina sredstev za namene iz prvega odstavka tega
člena znaša do 25% predračunske vrednosti odobrenega
programa.
4. člen
(letni program ministrstva)
Za raziskave v ribištvu, monitoring in selekcijo sladkovodnih rib se sredstva iz proračunske postavke 2553 na
podlagi letnega programa ministrstva uporabljajo za naslednje namene:
– izvajanje monitoringa ribolovnih fondov v morju,
– izvajanje selekcije sladkovodnih rib,
– vzpostavitev evidence ribogojnic v Republiki Sloveniji.
Upravičenca do sredstev za namene iz prejšnjega odstavka sta:
– Nacionalni inštitut za biologijo v Ljubljani;
– Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta – Oddelek
zootehnika, Domžale.
Pogoji za pridobitev sredstev za namene iz prvega odstavka tega člena:
– predložitev predloga letnega programa strokovnih
del, ki ga potrdi minister.
Višina podpore za namene iz prvega odstavka tega
člena znaša do 100% sprejetega programa strokovnih del.
5. člen
(javni razpis)
Za podporo razvoju sladkovodnega ribogojstva in predelavo rib se sredstva iz proračunske postavke 1449 na
podlagi javnega razpisa dodelijo za naslednje namene:
– podpora izgradnje novih zmogljivosti za vzrejo sladkovodnih rib za trg,
– podpora izgradnje in ureditve objektov za predelavo
sladkovodnih rib za trg v skladu z veterinarsko sanitarnimi
predpisi.
Upravičenci do sredstev za namene iz prejšnjega odstavka so fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost
ribištva in imajo prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji.
Pogoji za pridobitev sredstev za namene iz prvega odstavka tega člena:
– predložitev programa novogradnje ali ureditve objekta (investicijski program) in dokončnega gradbenega oziroma enotnega dovoljenja za gradnjo objekta za vzrejo sladkovodnih rib za trg ali za predelavo sladkovodnih rib oziroma
pravnomočne odločbe o dovolitvi priglašenih del, če gre za
obnovo oziroma ureditev obstoječega objekta;
-predložitev dokazila (računi v izvirniku) o že opravljenih
delih oziroma nakupu opreme do višine predvidene podpore (do 25%).
Podrobnejši pogoji za pridobitev sredstev se določijo v
javnem razpisu za namene iz prvega odstavka tega člena.
Razpisna dokumentacija je na razpolago na ministrstvu.
Višina podpore za namene iz prvega odstavka tega
člena znaša do 25% predračunske vrednosti predloženega
investicijskega programa.
6. člen
(vloga)
Vlogo za pridobitev sredstev po tej uredbi sestavljajo:
obrazci »podatki o subjektu« in obrazci za posamezne namene, ki so sestavni del te uredbe, ter ustrezna dokazila o
izpolnjevanju pogojev iz 3., 4. in 5. člena te uredbe.
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Vloge za pridobitev sredstev za namene iz 3. člena te
uredbe morajo upravičenci poslati do 30. 9. 2002. Vloge za
pridobitev sredstev za namene iz 4. člena te uredbe morata
upravičenca poslati do 30. 4. 2002.
Vloge se pošljejo priporočeno na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, s
pripisom »subvencijska vloga«. Kopije vlog z vsemi dokumenti morajo upravičenci hraniti še najmanj pet let po njihovi
odobritvi.
7. člen
(komisija)
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev za posamezen namen iz 5. člena te uredbe vodi komisija, ki jo
imenuje minister.
Komisija pregleda prispele vloge in jih oceni. O pregledu in oceni vlog sestavi komisija zapisnik, ki mora vsebovati
zlasti:
– kraj, dan in uro pregledovanja in ocenitve vlog,
– imena članov komisije,
– seznam prispelih vlog,
– seznam vlog, ki so prispele prepozno,
– seznam nepopolnih in neutemeljenih vlog,
– seznam upravičencev do sredstev po tej uredbi in
predlagane višine sredstev, ki naj se dodelijo za posamezen
namen.
8. člen
(odločanje)
O vlogah odloča minister.
9. člen
(pogodbe)
Ministrstvo z upravičenci iz 3., 4. in 5. člena te uredbe
sklene pogodbe, s katerimi se natančneje uredijo način in
pogoji koriščenja pridobljenih sredstev.
10. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravlja inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je za kateri
koli namen pridobitve sredstev po tej uredbi navajal neresnične podatke, se sredstev ne dodeli oziroma je upravičenec dolžan vrniti vsa neupravičeno pridobljena in nenamensko uporabljena sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila upravičencu
do dneva vračila.
V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec ne more
pridobiti intervencijskih sredstev ministrstva za dobo dveh
let, o čemer odloči minister z odločbo. Ta rok prične teči z
dnem dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-08/2001-2
Ljubljana, dne 22. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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1178.

Uredba o spremembi uredbe o pravilih za
opravljanje tehničnega in finančnega nadzora
nad izvajanjem programa postopnega zapiranja
Rudnika Trbovlje - Hrastnik

Uradni list Republike Slovenije

2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-18/2001-2
Ljubljana, dne 22. marca 2002.

Na podlagi četrtega odstavka 8. člena zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje – Hrastnik in razvojnem
prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 61/00) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o pravilih za opravljanje
tehničnega in finančnega nadzora nad
izvajanjem programa postopnega zapiranja
Rudnika Trbovlje - Hrastnik
1. člen
V uredbi o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik (Uradni list RS, št. 34/01)
se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Sestavni del storitev nadzora je tudi zaključno poročilo
ob zaključku programskega obdobja zapiranja, ki ga pripravi
izvajalec storitev nadzora. Izvajalec storitev nadzora je dolžan najkasneje do 1. maja tekočega leta pripraviti in posredovati Vladi Republike Slovenije v sprejem tudi poročilo o
izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in ostalimi aktivnostmi za
preteklo poslovno leto.«

Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1179.

Sklep o uskladitvi preživnin in uskladitvi višine
nadomestila preživnin

Na podlagi prvega in drugega odstavka 132. člena
zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list
SRS, št. 15/76, 30/86, 20/88 – popr., 1/89, 14/89 in
Uradni list RS, št. 13/94, 82/94, 29/95, 26/99, 60/99 –
odl. US, 70/00 in 64/01) in petega odstavka 21.d člena
zakona o Jamstvenem in preživninskem skladu Republike
Slovenije (Uradni list RS, 25/97, 10/98, 41/99, 53/99 in
22/00) je Vlada Republike Slovenije na 133. dopisni seji
dne 27. marca 2002 sprejela

SKLEP
o uskladitvi preživnin in uskladitvi višine
nadomestila preživnin

Uradni list Republike Slovenije
1
Preživnine, določene s sodno odločbo, in preživnine,
določene z dogovorom iz 130. člena zakona o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih, ki so že bile valorizirane s 1.
junijem 2001, se s 1. aprilom 2002 povečajo za 9,2%.
2
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu februarju 2001, se s 1. aprilom 2002 povečajo za 9,2%.
3
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu marcu
2001, se s 1. aprilom 2002 povečajo za 8,2%.
4
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu aprilu
2001, se s 1. aprilom 2002 povečajo za 8,0%.
5
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu maju
2001, se s 1. aprilom 2002 povečajo za 6,5%.
6
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu juniju
2001, se s 1. aprilom 2002 povečajo za 6,6%.

Št.

1180.

Sklep o določitvi izhodiščnih cen strojnih in
prevoznih storitev vodnogospodarske javne
službe v letu 2002

Na podlagi 5. člena odloka o cenah za obračunavanje
del in nalog vodnogospodarske javne službe (Uradni list RS,
št. 57/97, 38/99 in 20/02) je Vlada Republike Slovenije
na 132. dopisni seji dne 22. marca 2002 sprejela

SKLEP
o določitvi izhodiščnih cen strojnih in prevoznih
storitev vodnogospodarske javne službe
v letu 2002
I
Izhodiščne cene strojnih in prevoznih storitev v letu
2002 so določene v prilogah I, II in III in so sestavni del tega
sklepa.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 389-14/2002-1
Ljubljana, dne 22. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije

7
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu juliju
2001, se s 1. aprilom 2002 povečajo za 6,2%.
8
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu avgustu 2001, se s 1. aprilom 2002 povečajo za 4,8%.
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dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Priloga I. STROJNE STORITVE NA URO
Tip stroja

9
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu septembru 2001, se s 1. aprilom 2002 povečajo za 4,8%.
10
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu oktobru 2001, se s 1. aprilom 2002 povečajo za 3,3%.
11
Višina nadomestil preživnin se s 1. aprilom 2002 poveča za 9,2%, tako da znaša:
– za otroka do 6. leta starosti 12.483 tolarjev,
– za otroka od 6. do 14. leta starosti 13.731 tolarjev,
– za otroka nad 14. letom starosti 16.227 tolarjev.
12
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 553-02/2001-2
Ljubljana, dne 27. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

stroji
transport
* Buldožer Tg 110
* Buldožer TG – 80
* Buldožer TG 140
* Bager 600 G
* Bager 800 G
Mini bager
Bager RH 6
Bager RH 5
Bager RH 5 s hidr. klad.
Bager RH City
Bager Case Poclan
Bager vrvaž E 304
* Rovokopač MF 865
Rovokopač MF 965
Rovokopač skip 51
Valjar Bomag
Valjar Bomag
Pajek Komo M 170
Pajek Komo 60 N
Motorna žaga
Vibro plošča
Vibro nabijač
Pervibrator in agregat
Črpalka 10.000 l
Črpalka 300 l

Moč motorja

Obračun
ura

Efektivna
ura

KW

Sit

% ob. ure

4.358
4.056
5.221
5.200
6.240
5.200
7.592
6.448
7.498
5.616
6.240
6.032
4.191
4.638
3.983
2.132
5.616
6.271
5.200
2.184
2.236
2.090
2.080
2.278
842

1,20
1,15
5.229
4.867
6.265
6.240
7.488
6.240
9.110
7.738
8.998
6.739
7.488
7.238
5.029
5.566
4.780
2.558
6.739
7.525
6.240
2.621
2.683
2.508
2.496
2.733
1.011

80
70
107
68
105
38
106
70
70
49
126
75
60
67
60
8,8
52
62,5
49,3
2,2
7
5,5
5,6
36
4

* Obvezna uporaba v vodnogospodarskih normativih
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Tip stroja
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Moč motorja

Obračun
ura

Efektivna
ura

KW

Sit

% ob. ure

848
728
1.591
2.392
3.588
4.160
3.328
4.784
1.924
2.288

1.017
874
1.909
2.870
4.306
4.992
3.994
5.741
2.309
2.746

Bet. m.300 l – agreg.
Elekt. agregat WFN
Obrezovalnik
Kompresor Maco
Traktor – košnja do 5m
Traktor košnja – nad 5 m
Traktor – priklj. vitl
Traktor – priklj. škarje
Čoln
Čoln z motorjem

5,6
5,6
2,9
18,5
75
75
75
75
–
3

Koeficient za preračun obračunske ure v efektivno uro
v višini 1,20
Obračunska ura stroja za obračun del, ki se izvajajo v
režiji.
Priloga II. TRANSPORTNA SREDSTVA
Vozilo

Kamion
Kamion
Kamion
Kamion
Prikolica za premike

Tip

Obr. ura

Ef. ura

1,5 t
5,0 t
8,0 t
16,0 t
–

3.605
5.068
5.382
7.002
2.508

4.146
5.828
6.189
8.052
2.760

Priloga III. TRANSPORTNE RAZDALJE
Material

Sipki mat.

Kamen nad 30

Cena na ton / uro

564,13

676,96

Teža / m 3

1,60

2,00

SIT/m3

SIT/m3

Razdalja
km

1
1,5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Čas vožnje
ur

0,35
0,40
0,44
0,53
0,62
0,71
0,79
0,87
0,94
1,02
1,09
1,15
1,21
1,28
1,35
1,42
1,48
1,54
1,60
1,66
1,72
1,77
1,83
1,89
1,95
2,01
2,10
2,14

316
361
397
479
560
641
713
785
849
921
983
1038
1092
1156
1218
1282
1336
1390
1444
1499
1553
1598
1652
1705
1760
1814
1896
1931

473
541
596
718
840
961
1069
1177
1273
1381
1475
1557
1638
1734
1828
1923
2003
2085
2166
2248
2329
2397
2478
2558
2640
2721
2843
2897

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

2,19
2,24
2,29
2,34
2,39
2,44
2,49
2,54
2,59
2,64
2,69
2,74
2,79
2,83
2,88
2,93
2,98
3,03
3,07
3,11
3,16
3,21
3,26
3,31
3,39
3,43
3,47
3,51
3,55
3,59
3,63
3,67
3,71
3,76
3,81
3,86
3,91
3,95
3,99
4,03
4,07
4,11
4,15
4,20
4,25
4,30
4,34
4,38
4,42
4,46
4,50
4,54
4,58
4,63
4,68
4,72
4,76
4,80
4,84
4,88
4,92
4,96
5,00
5,04
5,08
5,12

1977
2022
2067
2112
2157
2203
2248
2293
2338
2383
2428
2474
2518
2554
2600
2645
2690
2735
2771
2807
2852
2898
2943
2689
2754
2786
2818
2852
2884
2917
2949
2981
3014
3055
3095
3136
3177
3209
3242
3274
3306
3339
3371
3412
3453
3493
3526
3558
3591
3623
3655
3688
3720
3761
3802
3834
3867
3899
3931
3965
3997
4030
4062
4094
4127
4159

2966
3033
3101
3168
3235
3304
3372
3439
3506
3574
3641
3710
3778
3831
3900
3967
4035
4102
4157
4210
4278
4347
4414
4033
4130
4179
4228
4278
4326
4375
4423
4472
4521
4582
4643
4704
4765
4814
4862
4911
4960
5008
5057
5118
5179
5240
5289
5337
5386
5435
5483
5532
5580
5641
5703
5751
5800
5848
5897
5947
5996
6044
6093
6141
6190
6239
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94
95
96
97
98
99
100

5,16
5,20
5,26
5,28
5,32
5,36
5,40

Št.

4191
4224
4273
4290
4322
4355
4387

6287
6336
6410
6435
6483
6532
6580

– koeficient za preračun obračunske ure v efektivno
uro prevoza v višini do 1,15
– 20% povečanje cene za prevoze kamnitih agregatov
– 10% zmanjšanje cene za prevoze v razdalji nad 50
kilometrov.

1181.

Odločba o imenovanju na funkcijo državne
pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na
zunanjem oddelku v Kranju

Na podlagi drugega odstavka 29. člena zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 20/97) in petega
odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in
30/01) je Vlada Republike Slovenije po predhodnem mnenju generalnega državnega pravobranilca na predlog ministra za pravosodje št. 111-44/01 z dne 28. 1. na 65. seji
dne 7. 3. 2002 sprejela naslednjo

ODLOČBO
Ivanka Jerala, rojena 12. 2. 1961, se s 1. 2. 2002
imenuje na funkcijo državne pravobranilke na Državnem
pravobranilstvu na zunanjem oddelku v Kranju, za dobo
osmih let.
Št. 116-2/02
Ljubljana, dne 7. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
1182.

Odredba o začasnem zavarovanju fosilnih
vretenčarjev pri Kozini

Na podlagi 50. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99 in 31/00) izdaja minister za okolje in
prostor

ODREDBO
o začasnem zavarovanju fosilnih vretenčarjev
pri Kozini
1. člen
Z namenom ohranitve ostankov fosilnih vretenčarjev se
začasno zavaruje območje nahajališča teh fosilnih vreten-
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čarjev in iz narave že odvzetih vzorcev kamnin z ostanki
fosilnih vretenčarjev.
2. člen
Ta odredba določa obseg zavarovanega območja, obvezna pravila ravnanja na zavarovanem območju ter pri varstvu iz narave že odvzetih vzorcev kamnin z ostanki fosilnih
vretenčarjev.
3. člen
(1) Zavarovano območje se nahaja v katastrski občini
Hrpelje na parceli številka 2657/3, ter obsega usek med
profiloma P387 in P382 trase Avtocesta Kozina-Klanec.
(2) Meja zavarovanega območja je določena na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:2880 ter na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000.
(3) Načrta iz prejšnjega odstavka, na katerih je zarisana
meja zavarovanega območja, sta na vpogled na Ministrstvu
za okolje in prostor.
4. člen
(1) Na zavarovanem območju se v obstoječem stanju
varuje profil.
(2) Na zavarovanem območju je prepovedano:
1. odkopavati, odnašati ali gospodarsko izkoriščati
kamnine, minerale ali fosile,
2. odkopavati ali zasipavati teren ali kako drugače spreminjati relief,
3. graditi ali postavljati objekte ali naprave,
4. minirati ali povzročati vibracije in
5. odmetavati ali odlagati odpadke.
(3) Minister, pristojen za ohranjanje narave, lahko dovoli izvajanje posegov iz prve, druge in tretje točke prejšnjega odstavka z namenom učno-vzgojnega in znanstvenoraziskovalnega dela. V dovoljenju se določijo podrobnejši pogoji ter pravila ravnanja pri takih posegih.
(4) Na zavarovanem območju se lahko izvede fizična
zaščita nahajališča ob upoštevanju predpisov, ki urejajo posege v prostor ter pogojev, določenih v naravovarstvenem
soglasju.
5. člen
Vzorci kamnin z ostanki fosilnih vretenčarjev, ki so bili
odnešeni iz narave, se nahajajo na Paleontološkemu inštitutu ZRC-SAZU, ki mora zagotoviti njihovo strokovno varstvo
in hrambo ter omogočiti njihovo uporabo v učno-vzgojni,
muzejski in znanstvenoraziskovalni dejavnosti.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem določb te odredbe opravljajo
inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave in naravovarstveni
nadzorniki.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS in velja dve leti.
Št. 354-06-15/99
Ljubljana, dne 14. marca 2002.
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.
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1183.

Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o plinskih napravah

Uradni list Republike Slovenije

1185.

Program imunoprofilakse in kemoprofilakse za
leto 2002

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah in o
ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 in
54/00) izdaja ministrica za gospodarstvo

Na podlagi prvega odstavka 25. člena zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95), minister za zdravje
izdaja

ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah odredbe
o plinskih napravah

PROGRAM
imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 2002

1. člen
V odredbi o plinskih napravah (Uradni list RS, št.
105/00) se spremeni tretja alinea četrtega odstavka 2.
člena tako, da se glasi:
‘’– se uporablja za predviden namen.”
2. člen
Drugi odstavek točke 1.2 Priloge 1 se spremeni tako,
da se glasi:
‘’Navodila in opozorila morajo biti v slovenskem jeziku
ter v uradnih jezikih držav, kamor so izdelki namenjeni.”
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-80/2002
Ljubljana, dne 21. marca 2002.
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo

1184.

Sklep o veljavnosti prvega dodatka k četrti izdaji
Evropske farmakopeje

Na podlagi prvega odstavka 10. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99,
70/00 in 7/02) izdaja minister za zdravje

SKLEP
o veljavnosti prvega dodatka k četrti izdaji
Evropske farmakopeje
1
V skladu z “Resolucijo AP-CSP (01) 3”, ki jo je sprejel
Svet Evrope, Odbor za splošno zdravstveno varstvo (Delni
sporazum) (CD-P-SP) dne 9. julija 2001, začne 1. aprila
2002 v Republiki Sloveniji veljati prvi dodatek (Supplement
4.1) k četrti izdaji Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia Fourth Edition), ki ga je založila Evropska direkcija za kakovost zdravil (European Directorate for the Quality
of Medicines) pri Svetu Evrope v Strasbourgu.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 9256-020/02
Ljubljana, dne 15. marca 2002.
Minister
za zdravje
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

I
Program imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto
2002 opredeljuje naslednje programe:
1. program imunoprofilakse za predšolske otroke;
2. program imunoprofilakse za učence, dijake in študente;
3. program imunoprofilakse za nabornike in vojake na
služenju vojaškega roka;
4. program imunoprofilakse za osebe, ki so pri opravljanju dela izpostavljene nalezljivim boleznim;
5. program imunoprofilakse za druge skupine prebivalstva;
6. program imunoprofilakse in kemoprofilakse za potnike v mednarodnem prometu;
7. program kemoprofilakse proti določenim nalezljivim
boleznim;
8. program imunoprofilakse in kemoprofilakse za prebivalstvo v primeru bioterorizma.
1. Program imunoprofilakse za leto 2002 za predšolske otroke
1. CEPLJENJE PROTI:
tuberkulozi
davici
tetanusu
oslovskemu kašlju
otroški paralizi
haemophilusu influenzae (tip b)
ošpicam
mumpsu
rdečkam
CEPLJENJE V PRIMERU INDIKACIJE PROTI:
tifusu
hepatitisu A
meningokoknemu meningitisu
pnevmokoku
noricam
klopnemu meningoencefalitisu
gripi
2. CEPLJENJE IN SEROPROFILAKSA V PRIMERU
INDIKACIJE PROTI:
hepatitisu B
steklini
tetanusu
1. CEPLJENJE
1.1.Cepljenje proti tuberkulozi
Cepljenje se opravi z 1 odmerkom BCG cepiva.
Cepljenje je obvezno za otroke v prvem letu starosti.
Cepljenje novorojenčkov se opravi v porodnišnici, cepljenje otrok, rojenih izven porodnišnic, mora biti opravljeno
do dopolnjenih 2 mesecev starosti.
Otroci, ki niso bili cepljeni niti v porodnišnici niti do
dopolnjenih 2 mesecev starosti, morajo biti cepljeni do dopolnjenega 1 leta starosti.

Uradni list Republike Slovenije
Cepljenje otrok v prvem letu starosti se opravi brez
predhodnega tuberkulinskega testa.
1.2. Cepljenje proti davici, tetanusu in oslovskemu
kašlju
Cepljenje se opravi s kombiniranim acelularnim cepivom proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju.
1.2.1. Bazično cepljenje je obvezno:
– za otroke, rojene v letu 2001 od dopolnjenih treh
mesecev starosti dalje;
– za otroke, rojene v letu 2002, ko dopolnijo 3 mesece starosti.
V obeh primerih mora biti cepljenje končano do dopolnjenih 12 mesecev starosti.
– za zamudnike, če še niso bili cepljeni ali ni dokazov o
opravljenem cepljenju.
Daje se 3 odmerke cepiva v presledku 1 do 3 mesecev.
Obvezniki, ki niso prejeli predpisanih odmerkov cepiva, prejmejo manjkajoče odmerke.
Otrokom, ki ne smejo biti cepljeni proti oslovskemu
kašlju, se daje 2 odmerka cepiva proti davici in tetanusu v
presledku 1 do 3 mesecev.
1.2.2. Revakcinacija – ponovno cepljenje proti davici,
tetanusu in oslovskemu kašlju je obvezno za otroke, ki so že
bili bazično cepljeni, in sicer 1 leto od dneva končanega
popolnega cepljenja in za zamudnike, ki so bili popolno
cepljeni, niso pa bili revakcinirani.
Otroke, ki ne smejo biti revakcinirani proti oslovskemu
kašlju, se revakcinira s cepivom proti davici in tetanusu 1
leto od dneva popolnega cepljenja.
Revakcinira se z 1 odmerkom cepiva.
Bazično cepljenje in revakcinacijo proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju se lahko opravi sočasno s cepljenjem proti otroški paralizi in haemophilusu influenzae tip b.
1.3. Cepljenje proti otroški paralizi
Bazično cepljenje proti otroški paralizi se opravi z živim
oralnim ali mrtvim parenteralnim cepivom.
1.3.1.Bazično cepljenje je obvezno:
– za otroke, rojene v letu 2001 od dopolnjenih 3 mesecev starosti dalje;
– za otroke, rojene v letu 2002, ko dopolnijo 3 mesece starosti.
V obeh primerih mora biti cepljenje končano do dopolnjenih 12 mesecev starosti:
– za zamudnike, če še niso bili cepljeni ali ni dokazov o
opravljenem cepljenju.
Daje se 3 odmerke cepiva v presledku najmanj enega
meseca.
Obvezniki, ki niso prejeli predpisanih odmerkov cepiva, prejmejo samo manjkajoče odmerke.
Izjemoma se cepi tudi otroke, mlajše od 3 mesecev.
Indikacijo za morebitno predčasno cepljenje postavi IVZ.
1.3.2. Revakcinacija – ponovno cepljenje je obvezno
za otroke, ki so že bili bazično cepljeni z živim ali mrtvim
cepivom, in sicer 1 leto po končanem popolnem cepljenju
in za zamudnike, ki so bili popolno cepljeni, niso pa bili
revakcinirani.
Daje se 1 odmerek živega ali mrtvega cepiva.
Bazično cepljenje in revakcinacijo proti otroški paralizi
se lahko opravi sočasno s cepljenjem proti davici, tetanusu
in oslovskemu kašlju ter haemophilusu influenzae (tip b).
1.4.Cepljenje proti haemophilusu influenzae (tip b)
Cepljenje se opravi s cepivom proti hemophilusu influenzae tip b (v nadaljevanju: Hib).

Št.
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1.4.1. Bazično cepljenje je obvezno:
– za otroke, rojene v letu 2001 od dopolnjenih treh
mesecev starosti dalje;
– za otroke, rojene v letu 2002, ko dopolnijo 3 mesece starosti.
V obeh primerih mora biti cepljenje končano do dopolnjenih 12 mesecev starosti.
Daje se 3 odmerke cepiva v presledku 1 do 3 mesecev:
– za zamudnike, če še niso bili cepljeni ali niso bili
popolno cepljeni ali ni dokazov o opravljenem cepljenju.
Daje se število odmerkov glede na otrokovo starost.
Otrokom v starosti 6 do 12 mesecev se daje 2 odmerka
cepiva v presledku enega meseca, otrokom v starosti nad
12 mesecev pa le 1 odmerek.
1.4.2. Revakcinacija – ponovno cepljenje proti Hib je
obvezna za otroke, ki so že bili bazično cepljeni, in sicer 1
leto od dneva končanega popolnega cepljenja (z dvema ali
tremi odmerki cepiva) in za zamudnike, ki so bili popolno
cepljeni, niso pa bili revakcinirani.
Revakcinira se z enim odmerkom cepiva.
Bazično cepljenje in revakcinacija proti Hib se lahko
opravi sočasno s cepljenjem proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju ter otroški paralizi.
1.5. Cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam
Cepljenje se opravi s kombiniranim živim atenuiranim
cepivom proti ošpicam, mumpsu in rdečkam.
1.5.1. Bazično cepljenje je obvezno za otroke, rojene
leta 2001 od dopolnjenih 12 mesecev dalje in mora biti
opravljeno najpozneje do dopolnjenih 18 mesecev starosti.
Če bo otrok obiskoval vzgojno varstveno organizacijo pred
dopolnitvijo 12 mesecev, mora opraviti cepljenje pred vstopom v kolektiv. Cepijo se otroci od dopolnjenih 10 mesecev
starosti.
Daje se 1 odmerek cepiva.
1.5.2. Cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam je
obvezno tudi za otroke, četudi so bili cepljeni, če so za to
epidemiološke indikacije, ki jih postavi IVZ.
Daje se 1 odmerek cepiva.
1.6 Cepljenje proti ošpicam
Cepljenje se opravi z monovalentnim, živim, atenuiranim cepivom proti ošpicam.
Če IVZ oceni, da obstajajo epidemiološke indikacije za
cepljenje proti ošpicam, je obvezno cepljenje tudi za otroke
od 6 do 12 mesecev starosti.
Ti otroci morajo biti ponovno cepljeni v obdobju od 15
do 24 mesecev starosti.
Daje se 1 odmerek cepiva.
1.7.Cepljenje proti tifusu
Cepljenje se opravi s cepivom proti tifusu.
1.7.1. Cepljenje je obvezno za otroke starejše od dveh
let, ki živijo v skupnem gospodinjstvu s klicenoscem trebušnega tifusa.
1.7.2. Cepljenje je obvezno tudi, če obstajajo epidemiološke indikacije za cepljenje, ki jih postavi IVZ.
Bazično cepljenje se opravi z 1 odmerkom cepiva.
Revakcinacija se opravi z 1 odmerkom cepiva po treh
letih.
1.8.Cepljenje proti hepatitisu A
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu A, ki je
pripravljeno za otroke.
1.8.1. Indikacijo za cepljenje hemofilikov, otrok s kroničnim jetrnim obolenjem, HIV/aids, pred transplantacijo
organov, kostnega mozga, postavi zdravnik specialist.
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1.8.2. Cepljenje je obvezno tudi, če obstajajo epidemiološke indikacije za cepljenje, ki jih postavi IVZ.
Cepljenje se opravi skladno z navodili proizvajalca.
1.9. Cepljenje proti meningokoknemu meningitisu
Cepljenje otrok se opravi s cepivom za ustrezno starostno skupino.
Cepljenje se opravi z 1 odmerkom cepiva proti meningokoknemu meningitisu, katerega sestava ustreza značilnostim povzročiteljev, ki krožijo.
1.9.1. Indikacijo za cepljenje otrok s pomanjkanjem
komplementa in otrok z anatomsko in funkcionalno asplenijo, postavi zdravnik specialist.
1.9.2.Cepljenje je obvezno tudi za otroke, če obstajajo
epidemiološke indikacije za cepljenje, ki jih postavi IVZ ter
določi tudi obveznike za cepljenje.
1.10 Cepljenje proti pnevmokoku
Cepljenje otrok se opravi s cepivom za ustrezno starostno skupino.
Indikacijo za cepljenje otrok proti pnevmokoku postavi
zdravnik specialist. Cepljenje je priporočljivo za otroke, ki
imajo kronične bolezni obtočil, dihal, jeter, sečil, mišično
skeletnega in vezivnega sistema, nekatere maligne neoplazme, sladkorno bolezen, nekatere bolezni krvi in krvotvornih
organov, anatomsko ali funkcionalno asplenijo, likvorfistulo,
pred ali po presaditvi kostnega mozga ali notranjih organov
ter bolezni, ki slabijo imunski odziv.
Bazično cepljenje se opravi z 1 odmerkom cepiva.
Revakcinacijo se opravlja z 1 odmerkom cepiva skladno z navodilom proizvajalca.
1.11. Cepljenje proti noricam
Cepljenje se opravi z živim, atenuiranim cepivom proti
noricam.
Cepljenje je priporočljivo za otroke starejše od 12 mesecev, ki so v remisiji akutne levkemije in za otroke, ki
prejemajo visoke odmerke kortikosteroidov zaradi bolezni
ledvic, težke astme ali drugih bolezni. Otrok nekaj časa pred
in po cepljenju ne sme prejemati kemoterapije in/ali visokih
odmerkov kortikosteroidov. Indikacijo za cepljenje in optimalen čas cepljenja postavi zdravnik specialist.
Cepljenje se opravi z 1 odmerkom cepiva.
1.12. Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti klopnemu
meningoencefalitisu, ki je pripravljeno za otroke.
Cepljenje je priporočljivo za otroke za bivanje na endemskem območju.
Bazično cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu
se praviloma opravi s tremi odmerki cepiva.
Revakcinacijo se opravi z 1 odmerkom cepiva po treh
do petih letih.
1.13. Cepljenje proti gripi
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti gripi, ki
vsebuje antigene, ki jih za jesensko-zimsko sezono priporoči Svetovna zdravstvena organizacija.
Cepljenje je priporočljivo za otroke, ki imajo kronične
bolezni obtočil, dihal, sečil, mišično skeletnega in vezivnega
sistema, nekatere maligne neoplazme, sladkorno bolezen,
nekatere bolezni krvi in krvotvornih organov ter bolezni, ki
slabijo imunski odziv.
Cepljenje se opravi vsako jesen s številom odmerkov
glede na starost otroka in predhodna cepljenja.
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2. CEPLJENJE IN SEROPROFILAKSA
2.1. Cepljenje in seroprofilaksa proti hepatitisu B
2.1.1. Cepljenje proti hepatitisu B
Cepljenje otrok se opravi s cepivom proti hepatitisu B,
dobljenim z genetskim inženiringom in vsebuje 10 mikrogramov proteina površinskega antigena v 0,5 ml cepiva.
Cepljenje je obvezno za:
– za novorojenčke HBsAg pozitivnih mater;
– otroke, ki nimajo niti antigena niti zaščitnih protiteles
in živijo v tesnem stiku z osebami, ki so nosilci antigena
hepatitisa B;
– otroke na hemodializnih oddelkih;
– varovance zavodov za duševno in telesno prizadete;
– hemofilike;
– otroke s kroničnim jetrnim obolenjem;
– otroke s HIV/aids.
Otroci so praviloma cepljeni s tremi odmerki cepiva.
Novorojenčki HBsAg pozitivnih mater morajo biti cepljeni takoj po rojstvu oziroma v prvih 12 urah po rojstvu po
shemi 0,1,2,12.
Novorojenčki HBsAg pozitivnih mater prejmejo hkrati s
prvim odmerkom cepiva na dve različni mesti tudi ustrezno
količino humanega imunoglobulina proti hepatitisu B.
Postekspozicijsko cepljenje proti hepatitisu B je priporočljivo za otroke, ki še niso bili cepljeni proti hepatitisu B ali
so bili cepljeni nepopolno ali ni dokazov o cepljenju, bili pa
so izpostavljeni okužbi z virusom hepatitisa B, in sicer preko
kože ali sluznice.
Izpostavljeni, ki ni bil cepljen ali ni dokazov o cepljenju
in je imunski status izvornega vzorca neznan ali pozitiven,
prejme poleg 4 odmerkov cepiva po shemi 0,1,2,12 tudi
humani imunoglobulin proti hepatitisu B. Imunoglobulin proti
hepatitisu B prejme poškodovanec na dve različni mesti
istočasno s prvim odmerkom cepiva.
Izpostavljeni, ki ni bil cepljen ali ni dokazov o cepljenju
in je imunski status izvornega vzorca negativen, prejme 4
odmerke cepiva po shemi 0,1,2,12, brez seroprofilakse.
Izpostavljeni, ki je bil predhodno popolno cepljen in
ima zaščitni nivo protiteles <10 I.E. ter je bil imunski status
izvornega vzorca neznan ali pozitiven, prejme 1 poživitveni
odmerek cepiva ter humani imunoglobulin proti hepatitisu B.
Imunoglobulin proti hepatitisu B prejme poškodovanec na
dve različni mesti istočasno s cepivom.
Izpostavljeni, ki je bil predhodno popolno cepljen in
ima zaščitni nivo protiteles <10 I.E. ter je bil imunski status
izvornega vzorca negativen, prejme 1 poživitveni odmerek
cepiva proti hepatitisu B, brez seroprofilakse.
Za izpostavljenega, ki je bil predhodno popolno cepljen in ima zaščitni nivo protiteles >10 I.E., ne glede na
imunski status izvornega vzorca, cepljenje ni potrebno.
2.1.2. Seroprofilaksa proti hepatitisu B
Seroprofilakso proti hepatitisu B se opravi z dajanjem
humanega imunoglobulina proti hepatitisu B za novorojenčke takoj po rojstvu oziroma v prvih 12 urah po rojstvu, za
poškodovane otroke pa čimprej po poškodbi, če obstaja
indikacija za seroprofilakso, in sicer na način ter v odmerku,
ki ga predpiše proizvajalec.
2.2. Cepljenje in seroprofilaksa proti steklini v primeru
nevarnosti za okužbo
2.2.1. Cepljenje proti steklini
Cepljenje proti steklini se opravi s cepivom, izdelanim
iz kulture celic z najmanjšo zaščito 2,5 I.E. na odmerek.
Cepljenje je obvezno:
– za otroka, ki ga je ugriznila ali kako drugače ranila
stekla divja ali domača žival ali žival, za katero se sumi, da je
stekla;
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– za otroka, ki ga je ugriznil ali kako drugače poškodoval pes, mačka ali druga žival, ki je ni mogoče imeti pod 10dnevno veterinarsko kontrolo;
– za otroka, ki ga je ugriznil pes, mačka ali druga žival,
ki v 10 dneh po ugrizu pokaže znake stekline, pogine, je
ubit ali se izgubi.
Cepljenje se opravi glede na težo in mesto poškodbe
skladno z navodili proizvajalca.
Za postekspozicijsko cepljenje se daje štiri odmerke
cepiva, in sicer prva dva odmerka na dan ugotovitve indikacije obojestransko v deltoidni predel, sedmi dan tretji odmerek in enaindvajseti dan četrti odmerek cepiva (0,0,7,21).
V primeru indikacije, ki jo postavi zdravnik specialist na
zavodu za zdravstveno varstvo, prejmejo poškodovani otroci
hkrati s prvima odmerkoma cepiva tudi humani imunoglobulin proti steklini.
V primeru ponovne poškodbe se glede na eventualno
predhodno cepljenje proti steklini opravi cepljenje z enim,
dvema ali tremi odmerki, skladno z navodili proizvajalca
oziroma dogovorjeno doktrino.
Hkrati z imunizacijo in seroprofilakso proti steklini se
opravi tudi cepljenje in seroprofilaksa proti tetanusu skladno
z imunizacijskim programom.
Cepljenje proti steklini opravljajo samo zavodi za zdravstveno varstvo.
2.2.2. Seroprofilaksa proti steklini
Seroprofilakso proti steklini se opravi z dajanjem 20
I.E. humanega antirabičnega imunoglobulina na kilogram
telesne teže.
Indikacijo za seroprofilakso postavi zdravnik specialist
na zavodu za zdravstveno varstvo skladno z navodilom proizvajalca.
Otrok prejme predpisani odmerek humanega antirabičnega imunoglobulina takoj po ugotovitvi indikacije istočasno
s prvima dvema odmerkoma cepiva.
Seroprofilakso proti steklini opravljajo samo zavodi za
zdravstveno varstvo.
2.3. Cepljenje in seroprofilaksa proti tetanusu v primeru nevarnosti za okužbo
Pred cepljenjem in seroprofilakso poškodovanega otroka je obvezno pridobiti dokumentacijo o predhodnih cepljenjih, nato prejme otrok le manjkajoče doze.
2.3.1. Cepljenje proti tetanusu
Popolno postekspozicijsko cepljenje je obvezno v primeru poškodbe za otroke, ki še niso bili cepljeni proti tetanusu ali če ni dokazov o cepljenju. Daje se 3 odmerke
cepiva proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju ali 2 odmerka cepiva proti davici in tetanusu ter v obeh primerih še
1 odmerek po 1 letu.
Poškodovani otroci, pri katerih je potrebno popolno
cepljenje, prejmejo istočasno s prvim odmerkom cepiva –
na dve različni mesti – tudi ustrezni odmerek humanega
antitetanusnega imunoglobulina.
Poškodovani otroci, ki so bili v preteklosti cepljeni z
enim ali dvema odmerkoma cepiva ali so bili popolno cepljeni pred več kot petimi leti, prejmejo ustrezno število odmerkov cepiva, ob indikaciji pa tudi humani imunoglobulin proti
tetanusu.
2.3.2. Seroprofilaksa proti tetanusu
Seroprofilaksa proti tetanusu se opravi z dajanjem humanega antitetaničnega imunoglobulina takoj po ugotovitvi
indikacije za postekspozicijsko cepljenje.
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3. POSEBNE DOLOČBE
3.1. Podatki o obveznikih
Zdravstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja
obvezno cepljenje, prejema od Ministrstva za notranje zadeve, Oddelek za registracijo prebivalstva, preko območnega
zavoda za zdravstveno varstvo mesečno podatke o novorojencih ter o doseljenih, odseljenih in umrlih otrocih do dopolnjenih 5 let starosti. Podatke prejema, zbira in o njih
poroča s pomočjo enotnega računalniškega programa.
3.2. Preverjanje cepilnega stanja
Cepilno stanje predšolskih otrok je potrebno preveriti
in opraviti manjkajoča cepljenja skladno s 4. točko splošnih
določb.
4. FINANCIRANJE
Obvezna cepljenja so sestavni del delovnega programa in finančnega načrta zdravstvenih zavodov oziroma zasebnih zdravnikov. Za zavarovane osebe se financira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, za upravičence
iz 7. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju pa iz državnega proračuna.
Stroške za nabavo in distribucijo cepiva, ki sodijo v
obvezno zdravstveno zavarovanje, poravna Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno IVZ.
Cepljenje proti gripi, pnevmokoknim infekcijam, hepatitisu A, meningokoknemu meningitisu in noricam se v utemeljenih in dokumentiranih primerih plača iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja skladno z navodilom, ki ga
izda minister za zdravje.
Neobvezno cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu plača uporabnik oziroma organizator bivanja na endemskem območju.
2. Program imunoprofilakse za šolsko leto
2002/03 za učence, dijake in študente
1. CEPLJENJE PROTI:
ošpicam
mumpsu
rdečkam
davici
tetanusu
otroški paralizi
hepatitisu B
CEPLJENJE V PRIMERU INDIKACIJE PROTI:
tifusu
klopnemu meningoencefalitisu
hepatitisu A
pnevmokoku
meningokoknemu meningitisu
noricam
gripi
haemophilusu influenzae (tip b)
2. CEPLJENJE IN SEROPROFILAKSA V PRIMERU
INDIKACIJE PROTI:
hepatitisu B
steklini
tetanusu
1. CEPLJENJE
1.1. Cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam
Cepljenje se opravi s kombiniranim živim atenuiranim
cepivom proti ošpicam, mumpsu in rdečkam.
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1.1.1. Revakcinacija – ponovno cepljenje (drugi odmerek cepiva) proti ošpicam, mumpsu in rdečkam je obvezno za učence, ki bodo šolskem letu 2002/03 obiskovali 1.
razred osnovne šole in za zamudnike.
Cepljenje se opravi pri sistematskem pregledu za vstop
v 1. razred osnovne šole. Če učenci iz objektivnih razlogov
niso bili cepljeni pri sistematskem pregledu za vstop v šolo,
se jih cepi v 1. razredu.
Cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam se lahko
opravi sočasno s cepljenjem proti hepatitisu B.
Če je učenec ob vstopu v šolo ali v 1. razredu prvič
cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam je obvezna revakcinacija (drugi odmerek cepiva) čez 1 mesec.
1.1.2. Cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam je
obvezno tudi za dijake in študente pred vstopom na šolanje,
če še niso bili cepljeni.
Če je dijak ali študent ob vstopu na šolanje prvič cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam je obvezna revakcinacija čez 1 mesec.
1.1.3. Ponovno cepljenje proti ošpicam, mumpsu in
rdečkam je obvezno tudi za učence, dijake in študente, ki
so bili cepljeni, če so za to epidemiološke indikacije, ki jih
postavi IVZ.
Daje se 1 odmerek ustreznega cepiva.
1.2. Cepljenje proti davici in tetanusu
Cepljenje se opravi s kombiniranim cepivom proti davici in tetanusu.
Revakcinacija - ponovno cepljenje je obvezno za učence, ki v šolskem letu 2002/03 obiskujejo 3. oziroma 7.
razred osnovne šole in za zamudnike.
Daje se 1 odmerek cepiva.
Revakcinacijo proti davici in tetanusu se v 7. razredu
lahko opravi sočasno z revakcinacijo proti otroški paralizi.
Učenci v 3. in 7. razredu, ki še niso bili cepljeni ali
nimajo dokumentacije o cepljenju, morajo biti bazično cepljeni.
Daje se 3 odmerke cepiva.
1.3. Cepljenje proti otroški paralizi
Cepljenje proti otroški paralizi se opravi z živim oralnim
ali mrtvim parenteralnim cepivom.
Revakcinacija - ponovno cepljenje je obvezno za učence, ki v šolskem letu 2002/03 obiskujejo 7. razred osnovne
šole in za zamudnike.
Daje se 1 odmerek cepiva.
Revakcinacijo proti otroški paralizi se lahko opravi sočasno s cepljenjem proti davici in tetanusu.
Učenci, ki še niso bili cepljeni v predšolski dobi ali
nimajo dokumentacije o cepljenju, morajo biti bazično cepljeni.
Za bazično cepljenje se daje 3 odmerke živega ali
mrtvega cepiva v presledku najmanj enega meseca.
Učenci, ki niso bili popolno cepljeni v predšolski dobi,
prejmejo manjkajoče odmerke.
1.4. Cepljenje proti hepatitisu B
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu B, dobljenim z genetskim inženiringom in vsebuje 10 mikrogramov
proteina površinskega antigena v 0,5 ml cepiva.
Bazično cepljenje je obvezno za učence, ki v šolskem
letu 2002/03 obiskujejo 1. razred osnovne šole in za zamudnike.
Daje se 3 odmerke cepiva.
Obveznik za šolo prejme prvi odmerek cepiva pri sistematskem pregledu za vstop v 1. razred. Drugi odmerek
cepiva prejme čez 4 do 12 tednov, tretjega pa pri sistemat-
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skem pregledu v 1. razredu čez 6 do 14 mesecev po prvem
odmerku.
Cepljenje proti hepatitisu B se lahko opravi sočasno z
revakcinacijo proti ošpicam, mumpsu in rdečkam.
Cepljenje zamudnikov se opravi s cepivom proti hepatitisu B s koncentracijo in v odmerku, ki ga glede na starost
predpiše proizvajalec.
1.5. Cepljenje proti tetanusu
Cepljenje se opravi s cepivom proti tetanusu.
Revakcinacija - ponovno cepljenje je obvezno za dijake, ki v šolskem letu 2002/03 obiskujejo predzadnji ali
zadnji letnik srednješolskega izobraževanja ter mladino do
dopolnjenih 18 let starosti, ki ne obiskuje šole.
Daje se 1 odmerek cepiva.
Za dijake, ki dotlej niso bili cepljeni ali če ni dokazov o
cepljenju, je obvezno bazično cepljenje.
Daje se 3 odmerke cepiva.
1.6. Cepljenje proti davici
Cepljenje proti davici se opravi s cepivom, ki je pripravljeno za otroke nad 6 let in za odrasle.
Če se pojavi davica v epidemični obliki, je cepljenje
proti davici obvezno tudi za osebe, stare več kot 14 let, ki
utegnejo biti izpostavljene nevarnosti okužbe.
Daje se 1 odmerek cepiva.
1.7. Cepljenje proti tifusu
Cepljenje se opravi s cepivom proti tifusu.
1.7.1. Cepljenje proti tifusu je obvezno za učence,
dijake in študente, ki živijo v skupnem gospodinjstvu s klicenoscem trebušnega tifusa.
1.7.2. Cepljenje je obvezno tudi, če obstajajo epidemiološke indikacije, ki jih postavi IVZ.
Bazično cepljenje se opravi z 1 odmerkom cepiva.
Revakcinacijo se opravlja z 1 odmerkom vsaka 3 leta,
dokler traja nevarnost okužbe.
1.8. Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti klopnemu
meningoencefalitisu. Cepljenje učencev do starosti 12 let
se opravi s cepivom, ki je pripravljeno za otroke.
1.8.1. Cepljenje je obvezno za dijake in študente, ki so
pri praktičnih vajah izpostavljeni nevarnosti okužbe.
1.8.2. Cepljenje je priporočljivo za učence, dijake in
študente za bivanje na endemskem območju.
Bazično cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu
se praviloma opravi s 3 odmerki.
Revakcinacijo se opravlja z 1 odmerkom cepiva vsakih
3 do 5 let, dokler obstaja nevarnost okužbe.
1.9. Cepljenje proti hepatitisu A
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu A.
Učence in dijake do vključno 15 leta starosti se cepi s
cepivom s koncentracijo 720 I.E. v 0,5 ml cepiva, stare 16
let in več pa s cepivom s koncentracijo 1440 I.E. v 1,0 ml
cepiva.
1.9.1. Indikacijo za cepljenje hemofilikov, učencev,
dijakov in študentov s kroničnim jetrnim obolenjem ter
HIV/aids, pred transplantacijo organov, kostnega mozga,
postavi zdravnik specialist.
1.9.2. Cepljenje je obvezno tudi, če obstajajo epidemiološke indikacije za cepljenje, ki jih postavi IVZ.
Cepljenje se opravi skladno z navodili proizvajalca.
1.10. Cepljenje proti pnevmokoku
Cepljenje se opravi s polivalentnim cepivom proti pnevmokoku.
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Indikacijo za cepljenje učencev, dijakov in študentov
proti pnevmokoku postavi zdravnik specialist. Cepljenje je
priporočljivo za učence, dijake in študente, ki imajo kronične bolezni obtočil, dihal, jeter, sečil, mišično skeletnega in
vezivnega sistema, nekatere maligne neoplazme, sladkorno
bolezen, nekatere bolezni krvi in krvotvornih organov, anatomsko ali funkcionalno asplenijo, likvorfistulo, pred ali po
presaditvi kostnega mozga ali notranjih organov ter bolezni,
ki slabijo imunski odziv.
Bazično cepljenje se opravi z 1 odmerkom cepiva.
Revakcinacijo se opravlja z 1 odmerkom cepiva skladno z navodilom proizvajalca.
1.11. Cepljenje proti meningokoknemu meningitisu
Cepljenje se opravi z enim odmerkom cepiva proti
meningokoknemu meningitisu, katerega sestava ustreza značilnostim povzročiteljev, ki krožijo.
1.11.1. Indikacijo za cepljenje učencev, dijakov in študentov s pomanjkanjem komplementa in učencev, dijakov in
študentov z anatomsko in funkcionalno asplenijo, postavi
zdravnik specialist.
1.11.2. Cepljenje je obvezno tudi, če obstajajo epidemiološke indikacije za cepljenje, ki jih postavi IVZ ter določi
obveznike za cepljenje.
1.12. Cepljenje proti noricam
Cepljenje se opravi z živim, atenuiranim cepivom proti
noricam.
Cepljenje je priporočljivo za učence, dijake in študente, ki so v remisiji akutne levkemije in za osebe, ki prejemajo
visoke odmerke kortikosteroidov zaradi bolezni ledvic, težke
astme ali drugih bolezni. Učenec, dijak ali študent nekaj
časa pred in po cepljenju ne sme prejemati kemoterapije
in/ali visokih odmerkov kortikosteroidov. Indikacijo za cepljenje in optimalen čas cepljenja postavi zdravnik specialist.
Cepljenje se opravi s številom odmerkov, ki jih glede
na starost predpiše proizvajalec.
1.13. Cepljenje proti gripi
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti gripi, ki
vsebuje antigene, ki jih za jesensko-zimsko sezono priporoči Svetovna zdravstvena organizacija.
Cepljenje je priporočljivo za učence, dijake in študente, ki imajo kronične bolezni obtočil, dihal, sečil, mišično
skeletnega in vezivnega sistema, nekatere maligne neoplazme, sladkorno bolezen, nekatere bolezni krvi in krvotvornih
organov ter bolezni, ki slabijo imunski odziv.
Cepljenje se opravi z 1 odmerkom cepiva vsako jesen.
1.14. Cepljenje proti haemophilusu influenzae (tip b)
Cepljenje se opravi s cepivom proti haemophilusu influenzae tip b.
Indikacijo za cepljenje učencev, dijakov in študentov s
funkcionalno ali anatomsko asplenijo, težjo motnjo imunskega sistema, posebno osebe s pomanjkanjem IgG2 protiteles in okuženih s HIV postavi zdravnik specialist.
Cepljenje se opravi z 1 odmerkom cepiva.
1.15. Cepljenje proti drugim nalezljivim boleznim
Nacionalni koordinator cepljenja po potrebi določi za
posamezno skupino učencev, dijakov in študentov cepljenje
proti drugim nalezljivim boleznim, kadar so učenci, dijaki in
študenti v času izobraževanja izpostavljeni drugim povzročiteljem nalezljivih bolezni.
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2. CEPLJENJE IN SEROPROFILAKSA
2.1. Cepljenje in seroprofilaksa proti hepatitisu B
2.1.1. Cepljenje proti hepatitisu B
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu B, dobljenim z genetskim inženiringom, in sicer s koncentracijo in
v odmerku, ki ga glede na starost predpiše proizvajalec.
a) Preekspozicijsko cepljenje je obvezno (poleg obveznikov iz točke 1.4.) za:
– učence, dijake in študente, ki nimajo niti antigena niti
zaščitnih protiteles in živijo v tesnem stiku z osebami, ki so
nosilci antigena hepatitisa B;
– dijake in študente zdravstvenih in drugih izobraževalnih programov, ki so pri praktičnem pouku izpostavljeni okužbi z virusom hepatitisa B pred začetkom praktičnega pouka;
– bolnike na hemodializnih oddelkih;
– varovance zavodov za duševno in telesno prizadete;
– hemofilike;
– uživalce drog z injiciranjem;
– bolnike s kroničnim jetrnim obolenjem;
– bolnike s HIV/aids;
– bolnike s spolnimi boleznimi.
Cepljenje se opravi praviloma s tremi odmerki cepiva.
b) Postekspozicijsko cepljenje proti hepatitisu B je priporočljivo za učence, dijake in študente, ki še niso bili
cepljeni proti hepatitisu B ali so bili cepljeni nepopolno ali ni
dokazov o cepljenju, bili pa so pri praktičnih vajah izpostavljeni okužbi z virusom hepatitisa B, in sicer preko kože ali
sluznice.
Izpostavljeni, ki ni bil cepljen ali ni dokazov o cepljenju
in je imunski status izvornega vzorca neznan ali pozitiven,
prejme poleg 4 odmerkov cepiva po shemi 0,1,2,12 tudi
humani imunoglobulin proti hepatitisu B. Imunoglobulin proti
hepatitisu B prejme poškodovanec na dve različni mesti
istočasno s prvim odmerkom cepiva.
Izpostavljeni, ki ni bil cepljen ali ni dokazov o cepljenju
in je imunski status izvornega vzorca negativen, prejme 4
odmerke cepiva po shemi 0,1,2,12, brez seroprofilakse.
Izpostavljeni, ki je bil predhodno popolno cepljen in
ima zaščitni nivo protiteles <10 I.E. ter je bil imunski status
izvornega vzorca neznan ali pozitiven, prejme 1 poživitveni
odmerek cepiva ter humani imunoglobulin proti hepatitisu B.
Imunoglobulin proti hepatitisu B prejme poškodovanec na
dve različni mesti istočasno s cepivom.
Izpostavljeni, ki je bil predhodno popolno cepljen in
ima zaščitni nivo protiteles <10 I.E. ter je bil imunski status
izvornega vzorca negativen, prejme 1 poživitveni odmerek
cepiva proti hepatitisu B, brez seroprofilakse.
Za izpostavljenega, ki je bil predhodno popolno cepljen in ima zaščitni nivo protiteles >10 I.E., ne glede na
imunski status izvornega vzorca, cepljenje ni potrebno.
2.1.2. Seroprofilaksa proti hepatitisu B
Seroprofilakso proti hepatitisu B se opravi z dajanjem
humanega imunoglobulina proti hepatitisu B osebam, za
katere je obvezno postekspozicijsko cepljenje proti hepatitisu B in obstaja indikacija za seroprofilakso.
Humani imunoglobulin proti hepatitisu B se daje čimprej po poškodbi na način in v odmerku, ki ga določi proizvajalec.
2.2. Cepljenje in seroprofilaksa proti steklini
Cepljenje proti steklini se opravi s cepivom, izdelanim
iz kulture celic z najmanjšo zaščito 2,5 I.E. na odmerek.
2.2.1. Cepljenje proti steklini
a) Preekspozicijsko cepljenje je obvezno za dijake in
študente, ki se pri praktičnem pouku lahko okužijo z virusom
stekline.
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Daje se 3 odmerke cepiva ter 1 odmerek po 1 letu
skladno s shemo za preekspozicijsko cepljenje.
b) Postekspozicijsko cepljenje proti steklini je obvezno
za učence, dijake in študente, ki so izpostavljeni okužbi z
virusom stekline, in sicer:
– za osebo, ki jo je ugriznila ali kako drugače ranila
stekla divja ali domača žival ali žival, za katero se sumi, da je
stekla;
– za osebo, ki jo je ugriznil ali kako drugače poškodoval pes, mačka ali druga žival, ki je ni mogoče imeti pod 10dnevno veterinarsko kontrolo;
– za osebo, ki jo je ugriznil pes, mačka ali druga žival,
ki v 10 dneh po ugrizu pokaže znake stekline, pogine, je
ubita ali se izgubi;
– za osebo, ki se je utegnila okužiti z virusom stekline
preko sluznice ali poškodovane kože.
Cepljenje se opravi glede na težo in mesto poškodbe
skladno z navodili proizvajalca.
Za postekspozicijsko cepljenje se daje štiri odmerke
cepiva, in sicer prva dva odmerka na dan ugotovitve indikacije obojestransko v deltoidni predel, sedmi dan tretji odmerek in enaindvajseti dan četrti odmerek cepiva (0,0,7,21).
V primeru indikacije, ki jo postavi zdravnik specialist na
zavodu za zdravstveno varstvo, prejmejo poškodovane osebe hkrati s prvima odmerkoma cepiva tudi humani imunoglobulin proti steklini.
V primeru ponovne poškodbe se glede na eventualno
predhodno cepljenje proti steklini opravi cepljenje z enim,
dvema ali tremi odmerki, skladno z navodili proizvajalca
oziroma dogovorjeno doktrino.
Hkrati z imunizacijo in seroprofilakso proti steklini se
opravi tudi cepljenje in seroprofilaksa proti tetanusu skladno
z imunizacijskim programom.
Cepljenje proti steklini opravljajo samo zavodi za zdravstveno varstvo.
2.2.2. Seroprofilaksa proti steklini
Seroprofilakso proti steklini se opravi s humanim antirabičnim imunoglobulinom.
Indikacijo za seroprofilakso postavi zdravnik specialist
na zavodu za zdravstveno varstvo skladno z navodilom proizvajalca.
Opravi se z dajanjem 20 I.E. humanega antirabičnega
imunoglobulina na kilogram telesne teže, takoj po ugotovitvi
indikacije istočasno s prvima dvema odmerkoma cepiva.
Seroprofilakso proti steklini opravljajo samo zavodi za
zdravstveno varstvo.
2.3. Cepljenje in seroprofilaksa proti tetanusu v primeru nevarnosti za okužbo zaradi poškodbe.
Pred cepljenjem in seroprofilakso poškodovanega
učenca, dijaka ali študenta je potrebno obvezno pridobiti
dokumentacijo o predhodnih cepljenjih in nato opraviti samo manjkajoča cepljenja.
2.3.1. Cepljenje proti tetanusu
Cepljenje se opravi s cepivom proti tetanusu ali s cepivom proti davici in tetanusu.
Popolno postekspozicijsko cepljenje proti tetanusu je
obvezno v primeru poškodbe za učence, dijake in študente,
ki še niso bili cepljeni ali če ni dokazov o cepljenju.
Daje se 3 odmerke kombiniranega cepiva proti davici
in tetanusu ali monovalentnega cepiva proti tetanusu.
Poškodovani učenci, dijaki in študenti, pri katerih je
potrebno popolno cepljenje, prejmejo na dve različni mesti
s prvim odmerkom cepiva tudi odmerek humanega antitetaničnega imunoglobulina.
Poškodovani učenci, dijaki in študenti, ki so bili v preteklosti cepljeni z enim ali dvema odmerkoma cepiva ali so bili
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popolno cepljeni ali revakcinirani pred več kot petimi leti,
prejmejo ustrezno število odmerkov cepiva, ob indikaciji pa
tudi humani imunoglobulin proti tetanusu.
2.3.2. Seroprofilaksa proti tetanusu
Seroprofilakso proti tetanusu se opravi z dajanjem humanega antitetaničnega imunoglobulina.
Seroprofilaksa proti tetanusu je obvezna in se opravi
glede na cepilni status.
Seroprofilakso proti tetanusu se opravi takoj po ugotovitvi indikacije, hkrati pa se da prvi odmerek cepiva proti
tetanusu.
3. POSEBNE DOLOČBE
3.1. Preverjanje cepilnega stanja
Cepilno stanje učencev, dijakov in študentov je potrebno preveriti in opraviti manjkajoča cepljenja skladno s 4.
točko splošnih določb in tudi:
– dijakom in študentom pred začetkom opravljanja praktičnih vaj oziroma dela, kjer so izpostavljeni nalezljivim boleznim.
3.2. Izvajanje cepljenja
Cepljenje učencev, dijakov in študentov opravljajo šolski zdravniki v javnih zavodih, Zdravstveni dom za študente
Univerze v Ljubljani, študentska ambulanta v okviru medicine dela Zdravstvenega doma Maribor ter zasebni zdravniki.
Cepljenje dijakov in študentov opravljajo tudi ambulante območnih zavodov za zdravstveno varstvo in IVZ.
Po pridobitvi seznamov dijakov in študentov od šol in
univerz ambulante določijo prioriteto vrste cepljenj in oseb
za cepljenje glede na tveganje za okužbo s povzročitelji
nalezljivih bolezni. Prioriteto cepljenj potrdi nacionalni koordinator.
4. FINANCIRANJE
Obvezna cepljenja so sestavni del delovnega programa in finančnega načrta zdravstvenih zavodov oziroma zasebnih zdravnikov. Za zavarovane osebe se financira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, za upravičence
iz 7. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju pa iz državnega proračuna.
Stroške za nabavo in distribucijo cepiva, ki sodijo v
obvezno zdravstveno zavarovanje poravna Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno IVZ.
Cepljenje proti gripi, pnevmokoknim infekcijam, hepatitisu A, meningokoknemu meningitisu, haemophilusu influenzae (tip b) in noricam se v utemeljenih in dokumentiranih
primerih plača iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja skladno z navodilom, ki ga izda minister za zdravje.
Neobvezno cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu plača uporabnik oziroma organizator bivanja na endemskem področju.
3. Program imunoprofilakse za nabornike in vojake na služenju vojaškega roka za leto 2002
1. CEPLJENJE PROTI:
klopnemu meningoencefalitisu
hepatitisu B
CEPLJENJE V PRIMERU INDIKACIJE PROTI:
davici
tetanusu
otroški paralizi
ošpicam
mumpsu
rdečkam
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tifusu
hepatitisu A
meningokoknemu meningitisu
gripi
1. CEPLJENJE
1.1. Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti klopnemu
meningoencefalitisu.
Cepljenje je obvezno za nabornike, ki bodo v času
služenja vojaškega roka izpostavljeni nevarnosti okužbe.
Bazično cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu
se praviloma opravi s tremi odmerki cepiva.
Naborniki morajo pričeti s cepljenjem ob napotitvi na
služenje vojaškega roka. Prvi odmerek cepiva prejme nabornik na območnem zavodu za zdravstveno varstvo 1 mesec
pred napotitvijo na služenje vojaškega roka, drugi in tretji
odmerek pa v ambulantah vojašnic Slovenske vojske oziroma na območnem zavodu za zdravstveno varstvo.
Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu se lahko
opravi sočasno s cepljenjem proti hepatitisu B.
1.2. Cepljenje proti hepatitisu B
Cepljenje je obvezno za nabornike in se opravi s tremi
odmerki cepiva proti hepatitisu B, dobljenim z genetskim
inženiringom in vsebuje 20 mikrogramov površinskega antigena v 1,0 ml cepiva.
Naborniki morajo pričeti s cepljenjem ob napotitvi na
služenje vojaškega roka. Prvi odmerek cepiva prejme nabornik na območnem zavodu za zdravstveno varstvo 1 mesec
pred napotitvijo na služenje vojaškega roka, drugi in tretji
odmerek pa v ambulantah vojašnic Slovenske vojske oziroma na območnem zavodu za zdravstveno varstvo.
Cepljenje proti hepatitisu B se lahko opravi sočasno s
cepljenjem proti klopnemu meningoencefalitisu.
1.3. Cepljenje proti davici
Cepljenje se opravi z monovalentnim cepivom proti
davici, ki je pripravljeno za odrasle osebe ali s kombiniranim
cepivom proti davici in tetanusu.
Ob pojavu epidemije davice je cepljenje proti davici
obvezno za vojake, ki utegnejo biti na služenju vojaškega
roka izpostavljeni nevarnosti okužbe.
Daje se število odmerkov, odvisno od predhodnega
cepilnega statusa.
1.4. Cepljenje proti tetanusu
Cepljenje se opravi z monovalentnim cepivom proti
tetanusu ali s kombiniranim cepivom proti davici in tetanusu.
Cepljenje je obvezno za nabornike, ki dotlej niso bili
cepljeni ali če ni dokazov o cepljenju. Daje se 3 odmerke
cepiva.
Naborniki morajo začeti s cepljenjem ob zdravstvenem
pregledu in oceni sposobnosti za služenje vojaškega roka.
1.5. Cepljenje proti otroški paralizi
Cepljenje proti otroški paralizi se opravi z živim oralnim
ali mrtvim parenteralnim cepivom.
Cepljenje proti otroški paralizi je obvezno za nabornike, ki še niso bili cepljeni ali niso bili popolno cepljeni ali
nimajo dokumentacije o cepljenju.
Cepljenje se opravi ob zdravstvenem pregledu in oceni
sposobnosti za služenje vojaškega roka.
Za bazično cepljenje se daje 3 odmerke živega ali
mrtvega cepiva v presledku najmanj enega meseca.
Za revakcinacijo se daje ustrezno število manjkajočih
odmerkov.
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1.6. Cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam
Cepljenje se opravi s kombiniranim živim atenuiranim
cepivom proti ošpicam, mumpsu in rdečkam ali odgovarjajočimi monovalentnimi cepivi.
1.6.1. Cepljenje proti ošpicam in mumpsu je obvezno
za nabornike, če do tedaj še niso bili cepljeni.
Cepljenje se opravi ob zdravstvenem pregledu in oceni
sposobnosti za služenje vojaškega roka.
Daje se 1 odmerek ustreznega cepiva.
1.6.2. Cepljenje ali revakcinacija - ponovno cepljenje
proti ošpicam, mumpsu in rdečkam je obvezno za vojake na
služenju vojaškega roka, četudi so bili cepljeni, če so za to
epidemiološke indikacije, ki jih je ugotovil IVZ.
Daje se 1 odmerek ustreznega cepiva.
1.7. Cepljenje proti tifusu
Cepljenje se opravi z cepivom proti tifusu.
Cepljenje proti tifusu je obvezno za vojake na služenju
vojaškega roka, če obstajajo epidemiološke indikacije za
cepljenje, ki jih postavi IVZ.
Daje se 1 odmerek cepiva.
1.8. Cepljenje proti hepatitisu A
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu A.
Cepljenje je obvezno, če obstajajo epidemiološke indikacije za cepljenje, ki jih postavi IVZ.
Cepljenje se opravi skladno z navodili proizvajalca.
1.9. Cepljenje proti meningokoknemu meningitisu
Cepljenje se opravi z enim odmerkom cepiva proti
meningokoknemu meningitisu, katerega sestava ustreza značilnostim povzročiteljev, ki krožijo.
Cepljenje je obvezno, če obstajajo epidemiološke indikacije za cepljenje, ki jih postavi IVZ ter določi tudi obveznike za cepljenje.
1.10. Cepljenje proti gripi
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti gripi, ki
vsebuje antigene, ki jih za jesensko-zimsko sezono priporoči Svetovna zdravstvena organizacija.
Cepljenje je priporočljivo za vojake na služenju vojaškega roka.
Daje se 1 odmerek cepiva vsako jesen.
2. POSEBNE DOLOČBE
Cepilno stanje nabornikov je potrebno preveriti in opraviti manjkajoča cepljenja skladno s 4. točko splošnih določb
in tudi:
– ob naboru, ob napotitvi na služenje vojaškega roka,
ob vstopu in izstopu iz vojašnice.
3. FINANCIRANJE
Program obveznega cepljenja za nabornike in vojake
na služenju vojaškega roka za leto 2002 se financira iz
državnega proračuna.
4. Program imunoprofilakse za osebe, ki so pri
opravljanju dela izpostavljene nalezljivim boleznim za
leto 2002
1. CEPLJENJE PROTI:
davici
tetanusu
hepatitisu B
hepatitisu A
klopnemu meningoencefalitisu
meningokoknemu meningitisu
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ošpicam
rdečkam
steklini
tifusu
otroški paralizi
noricam
mumpsu
gripi
1. CEPLJENJE

1.1. Cepljenje proti davici
Cepljenje se opravi z monovalentnim cepivom proti
davici, ki je pripravljeno za odrasle osebe ali s kombiniranim
cepivom proti davici in tetanusu.
Cepljenje je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu
izpostavljene okužbi s povzročiteljem davice ali pri svojem
delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe.
Cepljenje se opravi s številom odmerkov glede na predhodni cepilni status.
Revakcinacijo se opravlja z enim odmerkom cepiva
vsakih 10 let, dokler traja nevarnost okužbe.
1.2. Cepljenje proti tetanusu
Cepljenje se opravi z monovalentnim cepivom proti
tetanusu ali s kombiniranim cepivom proti davici in tetanusu.
Cepljenje proti tetanusu je obvezno za osebe, ki so pri
svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe s tetanusom.
Cepljenje se opravi s številom odmerkov glede na predhodni cepilni status.
Revakcinacijo se opravlja z enim odmerkom cepiva
vsakih 10 let, dokler obstaja nevarnost okužbe.
1.3. Cepljenje proti hepatitisu B
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu B, dobljenim z genetskim inženiringom in vsebuje 20 mikrogramov
površinskega antigena v 1,0 ml cepiva.
Cepljenje je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu
izpostavljene okužbi z virusom hepatitisa B ali pri svojem
delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe.
Praviloma se cepi s tremi odmerki cepiva.
1.4. Cepljenje proti hepatitisu A
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu A.
Cepljenje je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu
izpostavljene okužbi z virusom hepatitisa A (zaposleni pri
čiščenju kanalizacije, praznjenju greznic, odstranjevanju
smeti ter drugih odpadnih snovi iz naselij).
Cepljenje proti hepatitisu A je obvezno tudi za osebe, ki
zaradi svojega dela potujejo v območja, kjer obstaja tveganje za okužbo.
Cepi se s skladno z navodili proizvajalca.
1.5. Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti klopnemu
meningoencefalitisu.
Cepljenje je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu
izpostavljene nevarnosti okužbe z virusom klopnega meningoencefalitisa.
Bazično cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu
se praviloma opravi s tremi odmerki cepiva.
Revakcinacijo se opravlja na 3 do 5 let dokler obstaja
nevarnost okužbe.
1.6. Cepljenje proti meningokoknemu meningitisu
Cepljenje se opravi s štirivalentnim polisaharidnim cepivom.
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Cepljenje je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu
izpostavljene nevarnosti okužbe z meningokoknim meningitisom ali pri svojem delu lahko prenesejo okužbo na druge
osebe.
Cepljenje se opravi z enim odmerkom cepiva.
Revakcinacijo se opravlja dokler obstaja nevarnost okužbe.
1.7. Cepljenje proti ošpicam
Cepljenje se opravi z živim atenuiranim cepivom proti
ošpicam.
Cepljenje proti ošpicam je obvezno za osebe, ki so pri
svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe ali pri svojem
delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe.
Cepljenje se opravi s številom odmerkov glede na predhodni cepilni status.
1.8. Cepljenje proti rdečkam
Cepljenje se opravi z živim atenuiranim cepivom proti
rdečkam.
Cepljenje proti rdečkam je obvezno za ženske v fertilni
dobi, ki še niso bile cepljene proti rdečkam in so pri svojem
delu izpostavljene okužbi z virusom rdečk ali pri svojem delu
lahko prenesejo okužbo na druge osebe.
Daje se 1 odmerek cepiva.
1.9. Cepljenje proti steklini
Cepljenje proti steklini se opravi s cepivom, izdelanim
iz kulture celic z najmanjšo zaščito 2,5 I.E. na odmerek.
Cepljenje proti steklini je obvezno za osebe, ki so pri
svojem delu izpostavljene okužbi z virusom stekline.
Cepljenje se opravi s tremi odmerki cepiva ter z 1 odmerkom po 1 letu po shemi za preekspozicijsko cepljenje.
Revakcinacijo se opravlja dokler obstaja nevarnost okužbe.
Cepljenje proti steklini opravljajo samo zavodi za zdravstveno varstvo.
1.10. Cepljenje proti tifusu
Cepljenje se opravi s cepivom proti trebušnemu tifusu.
Cepljenje proti tifusu je obvezno za osebe, ki so pri
svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe (zaposleni pri
čiščenju kanalizacije, praznjenju greznic, odstranjevanju
smeti ter drugih odpadnih snovi iz naselij).
Cepljenje proti tifusu je priporočljivo za osebe, ki sodelujejo pri izvajanju del na deloviščih izven evropskih držav.
Bazično cepljenje se opravi z enim odmerkom cepiva.
Revakcinacijo se opravlja z enim odmerkom cepiva
vsaka 3 leta, dokler obstaja nevarnost okužbe.
1.11. Cepljenje proti otroški paralizi
Cepljenje proti otroški paralizi se opravi z živim oralnim
ali z mrtvim parenteralnim cepivom.
Osebe, ki še nikoli niso bile cepljene proti tej bolezni,
smejo biti cepljene le z mrtvim cepivom proti otroški paralizi.
Cepljenje proti otroški paralizi je obvezno za osebe, ki
so pri svojem delu izpostavljene okužbi z virusom otroške
paralize.
Cepljenje se opravi s številom odmerkov glede na predhodni cepilni status.
Revakcinacijo se opravlja z enim odmerkom cepiva
vsakih 10 let, dokler traja nevarnost okužbe.
1.12. Cepljenje proti noricam
Cepljenje se opravi z živim, atenuiranim cepivom proti
noricam.
Cepljenje proti noricam je obvezno za osebe, ki so pri
svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe ali pri svojem
delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe.
Daje se 2 odmerka cepiva v presledku 6-10 tednov.

Uradni list Republike Slovenije
1.13. Cepljenje proti mumpsu
Cepljenje se opravi z živim atenuiranim cepivom proti
mumpsu.
Cepljenje proti mumpsu je obvezno za osebe, ki še
niso bile cepljene proti mumpsu in so pri svojem delu izpostavljene okužbi z virusom mumpsa ali pri svojem delu lahko
prenesejo okužbo na druge osebe.
Daje se 1 odmerek cepiva.
1.14. Cepljenje proti gripi
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti gripi, ki
vsebuje antigene, ki jih za jesensko-zimsko sezono priporoči Svetovna zdravstvena organizacija.
Cepljenje je priporočljivo za osebe, ki so pri svojem
delu izpostavljene nevarnosti okužbe ali pri svojem delu
lahko prenesejo okužbo na druge osebe.
Cepljenje se opravi z enim odmerkom cepiva vsako
jesen.
2. POSEBNE DOLOČBE
2.1. Preverjanje cepilnega stanja
Cepilno stanje je potrebno preveriti in opraviti manjkajoča cepljenja skladno s 4. točko splošnih določb.
2.2. Obveznost cepljenja
Cepljenje proti določeni nalezljivi bolezni je obvezno za
osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe in za osebe, ki s svojim delom lahko prenesejo okužbo
na druge osebe. Podatke o delovnih mestih glede nevarnosti okužbe s povzročitelji nalezljivih bolezni zagotovi delodajalec. Nacionalni in območni koordinatorji določijo prioriteto
za vrsto cepljenj ter prioriteto oseb za cepljenje.
3. FINANCIRANJE
Obvezno cepljenje delavcev, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti okužbe, plača delodajalec.
Praviloma je plačnik neobveznih cepljenj posameznik.
5. Program imunoprofilakse za leto 2002 za druge skupine prebivalstva
1. CEPLJENJE PROTI:
ošpicam
davici
tifusu
meningokoknemu meningitisu
hepatitisu A
pnevmokoku
noricam
klopnemu meningoencefalitisu
gripi
haemophilusu influenzae (tip b)
otroški paralizi
2. CEPLJENJE IN SEROPROFILAKSA PROTI:
hepatitisu B
steklini
tetanusu
1. CEPLJENJE
1.1. Cepljenje proti ošpicam
Cepljenje se opravi z živim atenuiranim cepivom proti
ošpicam.
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1.1.1. Ob pojavu epidemije ošpic ali ob ugotovitvi previsokega deleža dovzetnih je cepljenje proti ošpicam obvezno za osebe, ki jih določi IVZ.
1.1.2. Cepljenje proti ošpicam je obvezno tudi za osebe, ki so bile v stiku z bolnikom z ošpicami, pa niso bile
cepljene ali pa so prejele le en odmerek cepiva proti ošpicam in je od cepljenja minilo več kot 1 leto.
Cepljenje se opravi s številom odmerkov glede na predhodni cepilni status.
1.2. Cepljenje proti davici
Cepljenje se opravi z monovalentnim cepivom proti
davici, ki je pripravljeno za odrasle osebe ali s kombiniranim
cepivom proti davici in tetanusu.
Ob epidemiološki indikaciji, ki jo je postavil IVZ, je
cepljenje proti davici obvezno za odrasle osebe, ki utegnejo
biti izpostavljene nevarnosti okužbe.
Cepljenje se opravi s številom odmerkov glede na predhodni cepilni status.
1.3. Cepljenje proti tifusu
Cepljenje se opravi s cepivom proti trebušnemu tifusu.
1.3.1. Cepljenje proti tifusu je obvezno za osebe, ki
živijo v skupnem gospodinjstvu s klicenoscem trebušnega
tifusa.
1.3.2. Poleg tega je cepljenje obvezno tudi za osebe,
za katere po epidemioloških indikacijah to določi IVZ.
Bazično cepljenje se opravi z enim odmerkom cepiva.
Revakcinacijo se opravlja z enim odmerkom cepiva
vsaka 3 leta, dokler obstaja nevarnost okužbe.
1.4. Cepljenje proti meningokoknemu meningitisu
Cepljenje se opravi z enim odmerkom cepiva proti
meningokoknemu meningitisu, katerega sestava ustreza značilnostim povzročiteljev, ki krožijo.
1.4.1. Indikacijo za cepljenje oseb s pomanjkanjem
komplementa in oseb z anatomsko in funkcionalno asplenijo postavi zdravnik specialist.
1.4.2. Cepljenje je obvezno tudi, če obstajajo epidemiološke indikacije za cepljenje, ki jih postavi IVZ ter določi
tudi obveznike za cepljenje.
1.5. Cepljenje proti hepatitisu A
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu A.
Cepljenje je obvezno, če obstajajo epidemiološke indikacije za cepljenje, ki jih postavi IVZ. Indikacijo za cepljenje
hemofilikov, bolnikov s kroničnim hepatitisom B in C ter
HIV/aids postavi zdravnik specialist.
Cepljenje se opravi skladno z navodili proizvajalca.
Revakcinacijo se opravlja skladno z navodili proizvajalca, dokler obstaja nevarnost okužbe.
1.6. Cepljenje proti pnevmokoku
Cepljenje se opravi s polivalentnim cepivom proti pnevmokoku.
Indikacijo za cepljenje oseb proti pnevmokoku postavi
zdravnik specialist. Cepljenje je priporočljivo za osebe, ki
imajo kronične bolezni obtočil, dihal, jeter, sečil, mišični
skeletnega in vezivnega sistema, nekatere maligne neoplazme, sladkorno bolezen, nekatere bolezni krvi in krvotvornih
organov, anatomsko ali funkcionalno asplenijo, likvorfistulo,
za osebe pred ali po presaditvi kostnega mozga ali notranjih
organov ter bolezni, ki slabijo imunski odziv. Cepljenje se
priporoča vsem, ki so starejši od 65 let.
Bazično cepljenje se opravi z enim odmerkom cepiva.
Revakcinacijo se opravlja z enim odmerkom cepiva
skladno z navodilom proizvajalca.
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1.7. Cepljenje proti noricam
Cepljenje se opravi z živim atenuiranim cepivom proti
noricam.
Cepljenje je priporočljivo za osebe, ki niso prebolele
noric, še zlasti kronični bolniki, bolniki z levkemijo, osebe, ki
prejemajo imunosupresivno terapijo, osebe pred presaditvijo organov.
Cepljenje se opravi z dvema odmerkoma cepiva v presledku 6–10 tednov.
1.8. Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti klopnemu
meningoencefalitisu.
Cepljenje je priporočljivo za osebe, ki bivajo ali predvidevajo aktivnosti na endemskem območju.
Bazično cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu
se praviloma opravi s tremi odmerki cepiva.
Revakcinacijo se opravlja z enim odmerkom cepiva
vsakih 3 do 5 let, dokler obstaja nevarnost okužbe.
1.9. Cepljenje proti gripi
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti gripi, ki
vsebuje antigene, ki jih za jesensko-zimsko sezono priporoči Svetovna zdravstvena organizacija.
Cepljenje je priporočljivo za osebe, starejše od 60 let,
za osebe, ki imajo kronične bolezni obtočil, dihal, sečil,
mišično skeletnega in vezivnega sistema, nekatere maligne
neoplazme, sladkorno bolezen, nekatere bolezni krvi in krvotvornih organov ter bolezni, ki slabijo imunski odziv.
Cepi se z enim odmerkom cepiva vsako jesen.
1.10. Cepljenje proti haemophilusu influenzae (tip b)
Cepljenje se opravi s cepivom proti haemophilusu influenzae tip b.
Indikacijo za cepljenje oseb s funkcionalno ali anatomsko asplenijo, težjo motnjo imunskega sistema, posebno
osebe s pomanjkanjem IgG2 protiteles in okuženih s HIV
postavi zdravnik specialist.
Cepljenje se opravi z 1 odmerkom cepiva.
1.11. Cepljenje proti otroški paralizi
Cepljenje proti otroški paralizi se opravi z živim oralnim
ali z mrtvim parenteralnim cepivom. Osebe, ki še nikoli niso
bile cepljene proti tej bolezni, smejo biti cepljene le z mrtvim
cepivom proti otroški paralizi.
Cepljenje proti otroški paralizi je obvezno za osebe, za
katere v primeru sporadičnega primera ali epidemije postavi
indikacijo IVZ.
Cepljenje se opravi s številom odmerkov glede na predhodni cepilni status.
2. CEPLJENJE IN SEROPROFILAKSA
2.1. Cepljenje in seroprofilaksa proti hepatitisu B
2.1.1. Cepljenje proti hepatitisu B
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu B, dobljenim z genetskim inženiringom in vsebuje 20 mikrogramov
površinskega antigena v 1,0 ml cepiva.
a) Preekspozicijsko cepljenje je obvezno za:
– osebe, ki nimajo niti antigena niti zaščitnih protiteles
in živijo v tesnem stiku z osebami, ki so nosilci antigena
hepatitisa B. Prioriteto za cepljenje imajo spolni partnerji;
– bolnike na hemodializnih oddelkih;
– varovance zavodov za duševno in telesno prizadete;
– hemofilike;
– uživalce drog z injiciranjem;
– bolnike s kroničnim hepatitisom C;

Uradni list Republike Slovenije
– bolnike s HIV/aids;
– bolnike s spolnimi boleznimi in njihove spolne partnerje.
Cepljenje se opravi praviloma s tremi odmerki cepiva.
Cepljenje dializnih bolnikov in oseb s slabšim imunskim
odzivom opravimo s štirimi odmerki dvojne količine cepiva.
b) Postekspozicijsko cepljenje proti hepatitisu B je priporočljivo za osebe, ki še niso bile cepljene proti hepatitisu
B ali so bile cepljene nepopolno ali ni dokazov o cepljenju,
bile pa so izpostavljene okužbi z virusom hepatitisa B in
sicer preko kože ali sluznice.
Izpostavljeni, ki ni bil cepljen ali ni dokazov o cepljenju
in je imunski status izvornega vzorca neznan ali pozitiven,
prejme poleg 4 odmerkov cepiva po shemi 0,1,2,12 tudi
humani imunoglobulin proti hepatitisu B. Imunoglobulin proti
hepatitisu B prejme poškodovanec na dve različni mesti
istočasno s prvim odmerkom cepiva.
Izpostavljeni, ki ni bil cepljen ali ni dokazov o cepljenju
in je imunski status izvornega vzorca negativen, prejme 4
odmerke cepiva po shemi 0,1,2,12, brez seroprofilakse.
Izpostavljeni, ki je bil predhodno popolno cepljen in
ima zaščitni nivo protiteles <10 I.E. ter je bil imunski status
izvornega vzorca neznan ali pozitiven, prejme 1 poživitveni
odmerek cepiva ter humani imunoglobulin proti hepatitisu B.
Imunoglobulin proti hepatitisu B prejme poškodovanec na
dve različni mesti istočasno s cepivom.
Izpostavljeni, ki je bil predhodno popolno cepljen in
ima zaščitni nivo protiteles <10 I.E. ter je bil imunski status
izvornega vzorca negativen, prejme 1 poživitveni odmerek
cepiva proti hepatitisu B, brez seroprofilakse.
Za izpostavljenega, ki je bil predhodno popolno cepljen in ima zaščitni nivo protiteles >10 I.E., ne glede na
imunski status izvornega vzorca, cepljenje ni potrebno.
2.1.2. Seroprofilaksa proti hepatitisu B
Seroprofilakso proti hepatitisu B se opravi z dajanjem
humanega imunoglobulina proti hepatitisu B osebam, za
katere je priporočljivo postekspozicijsko cepljenje proti hepatitisu B in obstaja indikacija za seroprofilakso.
Humani imunoglobulin proti hepatitisu B se daje čimprej po poškodbi na način in v odmerku, ki ga predpiše
proizvajalec.
2.2. Cepljenje in seroprofilaksa proti steklini
2.2.1. Cepljenje proti steklini
Cepljenje proti steklini se opravi s cepivom, izdelanim
iz kulture celic z najmanjšo zaščito 2,5 I.E. na odmerek.
Postekspozicijsko cepljenje proti steklini je obvezno za
vse osebe, ki so izpostavljene okužbi z virusom stekline, in
sicer:
– za osebo, ki jo je ugriznila ali kako drugače ranila
stekla divja ali domača žival ali žival za katero se sumi, da je
stekla;
– za osebo, ki jo je ugriznil ali kako drugače poškodoval pes, mačka ali druga žival, ki je ni mogoče imeti pod 10dnevno veterinarsko kontrolo;
– za osebo, ki jo je ugriznil pes, mačka ali druga žival,
ki v 10 dneh po ugrizu pokaže znake stekline, pogine, je
ubita ali se izgubi;
– za osebo, ki se je utegnila okužiti z virusom stekline
preko sluznice ali poškodovane kože.
Cepljenje se opravi glede na težo in mesto poškodbe
skladno z navodili proizvajalca.
Za postekspozicijsko cepljenje se daje štiri odmerke
cepiva, in sicer prva dva odmerka na dan ugotovitve indikacije obojestransko v deltoidni predel, sedmi dan tretji odmerek in enaindvajseti dan četrti odmerek cepiva
(0,0,7,21).
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V primeru indikacije, ki jo postavi zdravnik specialist na
zavodu za zdravstveno varstvo prejmejo poškodovanci hkrati
s prvima odmerkoma cepiva tudi humani imunoglobulin proti
steklini.
V primeru ponovne poškodbe se glede na eventualno
predhodno cepljenje proti steklini opravi cepljenje z enim,
dvema ali tremi odmerki, skladno z navodili proizvajalca
oziroma dogovorjeno doktrino.
Hkrati z imunizacijo in seroprofilakso proti steklini se
opravi tudi cepljenje in seroprofilaksa proti tetanusu skladno
z imunizacijskim programom.
Cepljenje proti steklini opravljajo samo zavodi za zdravstveno varstvo.
2.2.2. Seroprofilaksa proti steklini
Seroprofilaksa proti steklini se opravi z dajanjem humanega antirabičnega imunoglobulina.
Indikacijo za seroprofilakso postavi zdravnik specialist
na zavodu za zdravstveno varstvo skladno z navodilom proizvajalca.
Seroprofilakso proti steklini opravljajo samo zavodi za
zdravstveno varstvo.
2.3. Cepljenje in seroprofilaksa proti tetanusu
Cepljenje se opravi s kombiniranim cepivom proti davici in tetanusu ali z monovalentnim cepivom proti tetanusu.
2.3.1. Cepljenje proti tetanusu
a) Preekspozicijsko cepljenje proti tetanusu je obvezno
za vse osebe, ki še niso bile cepljene proti tetanusu ali če ni
dokazov o cepljenju ali je od cepljenja ali revakcinacije
preteklo več kot 10 let.
Osebam, ki še niso bile cepljene proti tetanusu ali če ni
dokazov o cepljenju se daje 3 odmerke kombiniranega cepiva proti davici in tetanusu ali monovalentnega cepiva proti
tetanusu.
Osebam, pri katerih je od cepljenja ali revakcinacije
minilo več kot 10 let, se daje 1 odmerek cepiva proti davici
in tetanusu ali monovalentnega cepiva proti tetanusu.
b) Postekspozicijsko cepljenje
Pred cepljenjem in seroprofilakso poškodovane osebe
je obvezno pridobiti dokumentacijo o predhodnih cepljenjih.
Popolno postekspozicijsko cepljenje proti tetanusu je
obvezno v primeru poškodbe za osebe, ki še niso bile
cepljene ali če ni dokazov o cepljenju.
Daje se 3 odmerke kombiniranega cepiva proti davici
in tetanusu ali monovalentnega cepiva proti tetanusu.
Poškodovanci, pri katerih je potrebno popolno cepljenje, prejmejo na dve različni mesti istočasno s prvim odmerkom cepiva tudi ustrezni odmerek humanega antitetaničnega imunoglobulina.
Poškodovane osebe, ki so bili v preteklosti cepljene z
enim ali dvema odmerkoma cepiva ali so bile popolno cepljene ali revakcinirane pred več kot petimi leti, prejmejo
ustrezno število odmerkov cepiva, ob indikaciji pa tudi humani imunoglobulin proti tetanusu.
2.3.2. Seroprofilaksa proti tetanusu
Seroprofilakso proti tetanusu se opravi z dajanjem humanega antitetaničnega imunoglobulina.
Seroprofilaksa proti tetanusu je obvezna in se opravi
glede na cepilni status.
Seroprofilakso proti tetanusu se opravi takoj po ugotovitvi indikacije, hkrati pa se da prvi odmerek cepiva proti
tetanusu.
3. POSEBNE DOLOČBE
Cepilno stanje je potrebno preveriti in opraviti manjkajoča cepljenja skladno s 4. točko splošnih določb.
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4. FINANCIRANJE
Obvezna cepljenja so sestavni del obveznega zdravstvenega zavarovanja in se financirajo iz sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje. Če plača stroške obveznega
cepljenja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, le-ta
stroške za nabavo in distribucijo cepiva poravna neposredno IVZ.
Cepljenje proti gripi, pnevmokoknim infekcijam, hepatitisu A, meningokoknemu meningitisu, haemophilusu influenzae (tip b) in noricam se v utemeljenih in dokumentiranih
primerih plača iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja skladno z navodilom, ki ga izda minister za zdravje.
Praviloma je plačnik neobveznih cepljenj posameznik.
6. Program imunoprofilakse in kemoprofilakse za
leto 2002 za potnike v mednarodnem prometu
1. CEPLJENJE PROTI:
rumeni mrzlici
davici
tetanusu
gripi
hepatitisu A
hepatitisu B
meningoencefalitisu, ki ga prenašajo klopi ali komarji
meningokoknemu meningitisu
otroški paralizi
steklini
tifusu
koleri
2. KEMOPROFILAKSA PROTI:
malariji
1. CEPLJENJE
1.1. Cepljenje proti rumeni mrzlici
Cepljenje se opravi z živim cepivom proti rumeni mrzlici.
Cepljenje proti rumeni mrzlici je obvezno:
– za osebe, ki potujejo v državo, v kateri je ta bolezen;
– za osebe, ki potujejo v državo, ki zahteva cepljenje
proti tej bolezni.
Za bazično cepljenje se daje 1 odmerek cepiva.
Revakcinacijo se opravlja vsakih 10 let z enim odmerkom cepiva.
Mednarodno potrdilo o cepljenju proti rumeni mrzlici
prične veljati 10 dni po bazičnem cepljenju, revakciniranim
pa z dnem revakcinacije in velja 10 let.
Cepljenje proti rumeni mrzlici izvaja samo IVZ.
1.2.Cepljenje proti davici
Cepljenje se opravi z monovalentnim cepivom proti
davici, ki je pripravljeno za odrasle osebe ali s kombiniranim
cepivom proti davici in tetanusu.
Cepljenje proti davici je obvezno za potnike, ki potujejo
na območja, kjer je epidemija davice, če potniki še niso bili
cepljeni ali so bili cepljeni nepopolno ali je od zadnjega
odmerka popolnega cepljenja ali revakcinacije minilo več
kot 10 let.
Cepi se z ustreznim številom odmerkov, odvisno od
cepilnega statusa.
1.3. Cepljenje proti tetanusu
Cepljenje se opravi z monovalentnim cepivom proti
tetanusu ali s kombiniranim cepivom proti davici in tetanusu.
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Cepljenje proti tetanusu je priporočljivo za potnike, ki
še niso bili cepljeni ali so bili cepljeni nepopolno ali, če je od
zadnjega odmerka popolnega cepljenja ali revakcinacije minilo več kot 10 let, še zlasti, če obstaja tveganje za poškodbe (alpinizem, treking).
Cepi se z ustreznim številom odmerkov, odvisno od
cepilnega statusa.
1.4. Cepljenje proti gripi
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti gripi.
Priporočljivo je za potnike, ki potujejo v sezoni, značilni
za gripo in sicer za potnike, ki potujejo v sezoni april-september na južno zemeljsko poloblo ter v mesecih od novembra do februarja po severni polobli.
1.5. Cepljenje proti hepatitisu A
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu A, in
sicer s koncentracijo in v odmerku, ki ga glede na starost
potnika predpiše proizvajalec.
Cepljenje proti hepatitisu A je priporočljivo za osebe, ki
potujejo na območja, kjer obstaja tveganje za okužbo s
hepatitisom A.
Cepi se s skladno z navodili proizvajalca.
1.6. Cepljenje proti hepatitisu B
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu B, dobljenim z genetskim inženiringom, in sicer s cepivom s koncentracijo in v odmerku, ki ga glede na starost potnika
predpiše proizvajalec.
Cepljenje proti hepatitisu B je priporočljivo za potnike,
ki potujejo v območja z visoko stopnjo endemije ali bodo
zaradi načina potovanja in bivanja izpostavljeni večjemu tveganju za okužbo s hepatitisom B.
Praviloma se daje 3 odmerke cepiva.
1.7. Cepljenje proti meningoencefalitisu, ki ga prenašajo klopi ali komarji
Cepljenje je priporočljivo za potnike v dežele, kjer je
tveganje za okužbo.
Za različna geografska področja obstajajo specifična
cepiva proti meningoencefalitisu, ki ga prenašajo klopi ali
komarji.
Cepljenje se opravi skladno z navodili proizvajalca.
1.8. Cepljenje proti meningokoknemu meningitisu
Cepljenje se opravi s cepivom proti meningokoknemu
meningitisu.
Cepljenje proti meningokoknemu meningitisu je priporočljivo za potnike, ki potujejo na območje, kjer je epidemija
meningokoknega meningitisa ali se meningokokni meningitis občasno pojavlja.
Cepljenje je priporočljivo tudi za osebe, ki so na potovanjih izpostavljene tesnemu kontaktu z domačini ali množico ljudi (npr. shodi).
Daje se 1 odmerek cepiva, ki vsebuje soje, ki v teh
območjih povzročajo bolezen.
1.9. Cepljenje proti otroški paralizi
Cepljenje proti otroški paralizi se opravi z živim oralnim
ali mrtvim parenteralnim cepivom.
Cepljenje proti otroški paralizi je priporočljivo za potnike, ki potujejo v dežele, kjer obstaja tveganje za okužbo z
otroško paralizo.
Osebe, ki še nikoli niso bile cepljene proti tej bolezni,
smejo biti cepljene le z mrtvim cepivom proti otroški paralizi.
Potniki, ki še niso bili cepljeni, prejmejo število odmerkov bazičnega cepljenja, sicer prejmejo le manjkajoče odmerke cepiva.
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1.10. Cepljenje proti steklini
Cepljenje proti steklini se opravi s cepivom, izdelanim
iz kulture celic z najmanjšo zaščito 2,5 I.E. na odmerek.
Cepljenje proti steklini je priporočljivo za potnike, ki
potujejo v dežele, kjer je tveganje za okužbo s steklino,
zlasti, če zaradi načina potovanja obstaja tveganje za ugriz
ali poškodbo stekle živali.
Daje se 3 odmerke cepiva po shemi za preekspozicijsko cepljenje.
Cepljenje proti steklini opravljajo samo IVZ in zavodi za
zdravstveno varstvo.
1.11. Cepljenje proti tifusu
Cepljenje se opravi s cepivom proti tifusu.
Cepljenje proti tifusu je priporočljivo za osebe, ki potujejo v območja, kjer je zaradi epidemiološke situacije tveganje za okužbo s tifusom.
Cepljenje se opravi z enim odmerkom cepiva.
1.12. Cepljenje proti koleri
Cepljenje se opravi s cepivom proti koleri.
Cepljenje proti koleri je priporočljivo za osebe, ki potujejo v območja, kjer je zaradi epidemiološke situacije tveganje za okužbo.
2. KEMOPROFILAKSA PROTI MALARIJI
Daje se ustrezen odmerek izbranega antimalarika, odvisno od območja, na katerega potnik potuje, trajanja in
namena potovanja.
Kemoprofilaksa proti malariji je obvezna za osebe, ki
odhajajo v države ali območja, v katerih je tveganje za okužbo z malarijo.
3. IZVAJANJE CEPLJENJA
Cepljenje potnikov, kemoprofilakso proti malariji in svetovanje pred potovanjem opravljajo IVZ in območni zavodi za
zdravstveno varstvo. Cepljenje proti rumeni mrzlici opravlja
samo IVZ.
4. FINANCIRANJE
Cepljenje potnikov in kemoprofilaksa proti malariji v
mednarodnem prometu niso vključeni v program obveznega
zdravstvenega zavarovanja.
Obvezna cepljenja in kemoprofilakso so dolžni plačati
organizatorji dela v tujini ali posamezniki.
7. Program kemoprofilakse proti določenim nalezljivim boleznim za leto 2002
KEMOPROFILAKSA PROTI:
gnojnemu meningitisu
HIV-aids
koleri
škrlatinki
tuberkulozi
gripi
oslovskemu kašlju
1. KEMOPROFILAKSA
1.1. Kemoprofilaksa proti gnojnemu meningitisu
Kemoprofilaksa proti gnojnemu meningitisu je obvezna za:
– osebe, ki živijo v tesnem kontaktu (v istem prostoru) z
bolnikom, vendar po predhodni konzultaciji z območnim
zavodom za zdravstveno varstvo;
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– ob pojavu v kolektivu po predhodni takojšnji konzultaciji z območnim zavodom za zdravstveno varstvo ali IVZ.
1.1.1. Kemoprofilaksa proti meningokoknemu meningitisu
Daje se ustrezne doze rifampicina: odraslim in otrokom
2 dni.
1.1.2. Kemoprofilaksa proti hemofilusnemu meningitisu
Družinskim članom se daje v primeru, da je v družini
otrok, star do 4 leta, ki ni bil ali je nepopolno cepljen,
ustrezne doze rifampicina: odraslim in otrokom 4 dni.
V kolektivu se daje odraslim in otrokom iz skupine, kjer
je zboleli otrok, če je v skupini otrok, ki ni bil ali je nepopolno
cepljen.
1.2. Kemoprofilaksa proti HIV-aids
Daje se določeno kombinacijo protiretrovirusnih zdravil, glede na oceno tveganja. Kemoprofilakso svetuje infektolog.
1.3. Kemoprofilaksa proti koleri
Daje se ustrezne doze doksiciklina.
Kemoprofilaksa proti koleri je obvezna za vse osebe, ki
so jedle hrano ali pile vodo, ki sta onesnaženi ali se sumi, da
sta onesnaženi s povzročitelji kolere.
1.4. Kemoprofilaksa proti škrlatinki
Daje se penicilin, pri preobčutljivosti na penicilin pa
eritromicin v enakih dozah, kot so potrebne za terapijo.
Izvajati se mora 10 dni.
Kemoprofilaksa ob pojavu škrlatinke je obvezna:
– za otroke v družinskem kontaktu, kjer imajo družinski
člani v anamnezi revmatsko vročico in kjer so slabe socialne
razmere;
– ob pojavu škrlatinke ali streptokoknega tonzilofaringitisa v kolektivu po predhodni takojšnji konzultaciji z območnim zavodom za zdravstveno varstvo.
1.5. Kemoprofilaksa proti tuberkulozi (preventivno
zdravljenje latentne tuberkulozne okužbe)
Daje se ustrezne doze izoniazida in rifampicina 3 mesece (rifampicina in pirazinamida 2 meseca) HIV negativnim
in pozitivnim odraslim od 18 do 35 let starosti.
Daje se ustrezne doze izoniazida in rifampicina 3 mesece otrokom in mladostnikom do 18 let starosti.
Daje se ustrezna doza izoniazida 9 mesecev nosečnicam, novorojenčkom in HIV pozitivnim bolnikom, ki ne morejo prejemati rifampicina.
Pred uvedbo kemoprofilakse je potrebno izključiti aktivno tuberkulozo.
Kemoprofilaksa je obvezna:
– za otroke do 5 let starosti, ki so bili v tesnem kontaktu z bolnikom z mikroskopsko pozitivno pljučno tuberkulozo,
ne glede na ugotovitev tuberkulinskega testiranja;
– za osebe od 5 do 35 let starosti, ki živijo v tesnem
kontaktu z mikroskopsko pozitivnim bolnikom s tuberkulozo
pri pozitivnem testu z reakcijo 10 mm ali več;
– za HIV pozitivne osebe in osebe zdravljene z imunosupresivnimi zdravili, ki imajo tuberkulinski test pozitiven z
reakcijo 5 mm ali več;
– za osebe, ki lahko aktivirajo latentno tuberkulozo zaradi posebnih pogojev (osebe z določenimi spremljajočimi
boleznimi in stanji, HIV negativni intravenski uživalci drog,
priseljeni do 5 let iz držav z visoko incidenco tuberkuloze,
oskrbovanci zaporov, popravnih in negovalnih ustanov), ki
imajo tuberkulinski test 10 mm ali več.
Kemoprofilaksa se lahko ponudi tudi drugim osebam iz
kontakta po presoji specialista pulmologa.
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1.6. Kemoprofilaksa proti gripi
Daje se ustrezne doze preparata proti gripi, dokler traja
nevarnost okužbe.
Kemoprofilaksa je priporočljiva za:
– osebe, ki se zaradi kontraindikacij ne smejo cepiti;
– osebe, ki so se cepile, pa še ni preteklo 14 dni od
cepljenja;
– osebe s slabšim imunskim odzivom;
– osebe, ki delajo v zdravstvenih in socialnih ustanovah, domovih za ostarele, kjer se je pojavila epidemija gripe
in niso bile cepljene.
1.7. Kemoprofilaksa proti oslovskemu kašlju
V primeru, da je v družini dojenček mlajši od 6 mesecev, je eritromicin priporočljiv pri vseh družinskih članih in
tesnih kontaktih ne glede na starost in imunizacijski status,
če je diagnoza pri njih potrjena mikrobiološko.
Kemoprofilakso predpiše izbrani zdravnik v dogovoru z
območnim zavodom za zdravstveno varstvo.
2. POSEBNE DOLOČBE
Kemoprofilakso proti naštetim boleznim, razen proti
tuberkulozi in HIV-aids, odredijo in izvedejo območni zavodi
za zdravstveno varstvo.
Kemoprofilakso proti drugim nalezljivim boleznim, skladno s 24. členom zakona o nalezljivih boleznih, prav tako
odredijo in izvedejo območni zavodi za zdravstveno varstvo
po dogovorjeni doktrini.
3. FINANCIRANJE
Obvezna kemoprofilaksa po programu se financira iz
sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma iz
državnega proračuna za osebe iz 7. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
Neobvezno kemoprofilakso plača posameznik.
8. Program imunoprofilakse in kemoprofilakse za
prebivalstvo v primeru bioterorizma za leto 2002
1. Cepljenje in zaščita z zdravili za prebivalstvo izpostavljenemu biološkim agensom (antrax, kuga, tularemija,
bruceloza, botulizem, Q vročica, črne koze, ebola itd.) v
primeru bioterorizma se opravi z ustreznimi cepivi in preparati za kemoprofilakso skladno z navodili in priporočili ministra za zdravje.
2. FINANCIRANJE
Imunoprofilaksa in kemoprofilaksa za prebivalstvo v primeru bioterorizma se financira iz sredstev državnega proračuna.
II
1. V Republiki Sloveniji se izvajata imunoprofilaksa in
kemoprofilaksa na osnovi predpisanih programov za posamezne skupine prebivalcev.
2. Cepljenje izvajajo zdravniki v zdravstvenih zavodih in
zasebni zdravniki, delo vseh pa koordinirajo območni koordinatorji na zavodih za zdravstveno varstvo ter nacionalni
koordinator na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije (v nadaljevanju: IVZ). Koordinatorje in cepitelje imenuje minister pristojen za zdravstvo.
Seznam koordinatorjev cepljenja ter zdravnikov izvajalcev cepljenja sta priloga I. in II. tega programa in sta njegov
sestavni del.
3. Obvezno cepljenje proti nalezljivim boleznim se
opravlja neprekinjeno čez vse leto (kontinuirano cepljenje),
razen če obstajajo epidemiološke indikacije, zaradi katerih
se začasno prekine cepljenje. Predlog za prekinitev ter ponoven začetek cepljenja poda IVZ.
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4. Imunoprofilaksa posameznika se opravi po preverjanju cepilnega statusa.
To stanje se preveri v zdravstveni dokumentaciji ali
tako, da kandidat za cepljenje odgovorni osebi kot dokaz
predloži dokument o opravljenih prejšnjih cepljenjih.
Na podlagi ugotovljenega stanja o prejšnjih cepljenjih
se po predhodnem preverjanju splošnih in posebnih kontraindikacij opravi cepljenje (bazično cepljenje) oziroma ponovno cepljenje (revakcinacija) v skladu s tem programom.
Obvezno je preveriti cepilni status in opraviti manjkajoča cepljenja skladno s programom:
– pred vstopom v vse vrste kolektivov;
– ob poškodbi ali rani;
– ob sprejemu na zdravljenje v bolnišnici;
– ob vsakem obisku pri izbranem zdravniku;
– ob epidemiološki indikaciji, ki jo postavi IVZ.
5. Izvajanje imunoprofilakse se organizira tako, da ni
možen prenos okužbe na ljudi in v okolje s tem, da se
prepreči prenos med delom in pri ravnanju z infektivnimi
odpadki.
6. Prostor in oprema, kjer se izvaja imunoprofilaksa
morata ustrezati sanitarno tehničnim in higienskim zahtevam, ki veljajo za javne zdravstvene zavode in zasebno zdravstveno dejavnost.
7. Imunoprofilaksa se izvaja izključno s preparati, ki jih
za območje Republike Slovenije nabavlja, skrbi za kontrolo
njihove kakovosti, centralno shranjuje in razdeljuje IVZ.
8. Zdravstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja imunoprofilakso proti nalezljivim boleznim, mora obvezno
imeti hladilne naprave za shranjevanje in prevoz imunoprofilaktičnih preparatov za zagotovitev hladne verige, ustrezne
merilne indikatorje temperature, potrebno opremo ter mora
izpolnjevati predpisane sanitarno tehnične in druge pogoje
ter pogoje dobre skladiščne prakse.
Oseba, ki v zdravstvenem zavodu oziroma pri zasebnem zdravniku skrbi za nabavo, transport in shranjevanje
cepiva, mora biti usposobljena za rokovanje s preparati po
načelih dobre skladiščne prakse. Usposabljanje izvaja IVZ.
9. Imunoprofilaksa se opravlja skladno z načeli dobre
ambulantne prakse in varnega cepljenja.
Za imunoprofilakso se obvezno uporabljajo brizgalke in
igle za enkratno uporabo za vsako osebo posebej.
Pri imunoprofilaksi, ki se daje parenteralno, morajo biti
na razpolago sredstva, ki jih uporabljamo v primeru anafilaktične reakcije.
10. S kužnim materialom, ki nastane ob imunoprofilaksi, se ravna skladno z navodilom o ravnanju z odpadki, ki
nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti.
Neuporabljene preparate se z zapisnikom vrne IVZ.
11. Vodenje evidenc:
Zdravstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja
imunoprofilakso ali pod čigar nadzorstvom se le-ta opravlja,
vodi evidenco in izda potrdilo o cepljenju.
Podatki o cepljenju in podatki o trajni kontraindikaciji
za cepljenje se evidentirajo v osnovni medicinski dokumentaciji in v osebni dokument cepljene osebe (Knjižica o cepljenju, Potrdilo o cepljenju, Mednarodna izkaznica).
Zdravstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja
cepljenje predšolskih otrok, mora o opravljenih cepljenjih
oziroma izpolnjevanju tega programa voditi evidenco in poročati območnemu zavodu za zdravstveno varstvo, ta pa
poroča IVZ.
Obvezno je zbiranje in vzdrževanje podatkov ter vodenje evidenc in poročanje s pomočjo enotnega računalniškega programa.
Zdravstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja
cepljenje šolskih otrok in ostalih skupin prebivalcev, mora o
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opravljenih cepljenjih oziroma izpolnjevanju tega programa
poročati območnemu zavodu za zdravstveno varstvo, ta pa
poroča IVZ.
IVZ poroča o opravljenem cepljenju proti tuberkulozi
Bolnišnici Golnik, Kliničnemu oddelku za pljučne bolezni in
alergijo.
12. O neželenih učinkih pridruženih cepljenju je treba
nemudoma obvestiti Register za stranske pojave pridružene
cepljenju, ki ga vodi IVZ, Trubarjeva 2, Ljubljana.
13. Dopolnilno cepljenje predšolskih in šolskih obveznikov:
Dopolnilno cepljenje predšolskih in šolskih obveznikov
je potrebno opraviti, če v posamezni občini in v katerem koli
delu naselja ni cepljenih:
– 95% obveznikov proti ošpicam, mumpsu, rdečkam,
otroški paralizi, davici, tetanusu oslovskemu kašlju, haemophilusu influenzae (tip b) in hepatitisu B;
– 90% obveznikov proti drugim nalezljivim boleznim, za
katere je cepljenje obvezno po imunizacijskem programu.
14. Finančna sredstva za izvajanje posameznih programov imunoprofilakse so sestavni del programov imunoprofilakse za posamezne skupine.
III
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 512-161
Ljubljana, dne 15. marca 2002.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
Priloga 1
KOORDINATORJI CEPLJENJA
NACIONALNI KOORDINATOR:
prim. dr. Alenka Kraigher, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije
OBMOČNI KOORDINATORJI CEPLJENJA:
mag. Alenka Skaza, Zavod za zdravstveno varstvo Celje
Tatjana Frelih, Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica
Marija Kariolič, Zavod za zdravstveno varstvo Koper
Brigita Peternelj, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj
Nina Pirnat, Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana
Prim. mag. Karl Turk, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Zorica Levačič-Turk, Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
Jasmina Colarič Patkovič, Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto
Evgen Janet, Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem
Priloga 2
SEZNAM ZDRAVNIKOV IZVAJALCEV PROGRAMA CEPLJENJA
Celje
Brežice
Marko Lipovšek
Romana Laktič
Zlatka Zupančič
Rade Ilijaš
Ksenija Žnidaršič
Miodrag Mitič
Vanda Zorko

zasebna otroška ambulanta
otroški dispanzer
šolski dispanzer
splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
splošna bolnišnica
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Celje
Mojca Kosi-Jereb
Jelena Zupanc
Frida Pečnik-Rojnik
Marija Planinšek-Bojovič
Lucija Gobov
Anita Jagrič Friškovec
Andreja Golnar
Marta Kirbiš Orehek
Ksenija Goste
Marija Žabkar-Rančigaj
Irena Merela
Andrej Žmavc
Gorazd Lešničar
Gordana Agbaba
Vojnik
Jana Govc-Eržen

otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
splošna ambulanta
splošna bolnišnica
dom upokojencev

Igor Praznik

otroški, šolski dispanzer, splošna
ambulanta
zasebna splošna ambulanta

Štore
Erika Povh-Jesenšek
Margareta Selič-Amon

otroški in šolski dispanzer
splošna ambulanta

Dobrna
Teodora Berk Medved
Laško
Nada Dogša
Nataša Knez

Zavod za usposabljanje in varstvo
mladine
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Alojz Stopar
Ana Slapšak-Gorinšek

zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta

Slovenske Konjice
Damir Dabranin
Irena Unuk-Klančnik
Marjan Berginc
Jože Hlačer
Aleksandra Kolar-Kosevski
Jadranka Branovič

otroški in šolski dispanzer
zasebna otroška in šolska ambulanta
splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
Lamprehtov dom

Loče
Božidar Pahljina
Irena Unuk-Klančnik

zasebna otroška in splošna ambulanta
zasebna šolska ambulanta

Vitanje
Bojan Ribič
Šentjur
Terezija Prebil
Draga Škoberne-Kovač
Andrej Fidler
Hilda Prebil
Dragiša Čolovič
Planina
Janez Šmid

otroški, šolski dispanzer in splošna
ambulanta
zasebna otroška ambulanta
šolski dispanzer in dom starejših
splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
otroški, šolski dispanzer in splošna
ambulanta

otroški in šolski dispanzer
splošna ambulanta

Šmarje
Robert Bajuk
Janez Čakš

otroški in šolski dispanzer
splošna ambulanta

otroški, šolski dispanzer in splošna
ambulanta
otroški, šolski dispanzer in splošna
ambulanta

Rogaška Slatina
Matej Slivnik
Fuad al Mahdavi
Ivan Ratkajec
Tihomir Ratkajec

otroški in šolski dispanzer
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna ambulanta medicine dela

Radeče
Amna Sarajlič
Ingrid Kus Sotošek

otroški in šolski dispanzer
splošna ambulanta

Rogatec
Anica Lončar
Matej Slivnik

otroški dispanzer in splošna ambulanta
šolski dispanzer

Mozirje
Karmen Furst
Ida Pustoslemšek-Kramer

zasebna otroška in šolska ambulanta
splošna ambulanta

Rimske Toplice
Mateja Belej
Marko Ratej

Gornji Grad
Irena Blažič -Lipnik
Ljubno
Igor Kočevar
Luče
Anton Žuntar
Nazarje
Ida Kramar-Pustoslemšek
Sevnica-Krmelj
Irena Kolman-Krapež
Danica Groboljšek-Štebih
Božidar Groboljšek

zasebna otroška, šolska in splošna
ambulanta

Podčetrtek
Bojana Gobec
Bistrica ob Sotli
Franc Božiček
Kozje
Brankica Bilič

otroški, šolski dispanzer in splošna
ambulanta
zasebna otroška, šolska in splošna
ambulanta
otroški, šolski dispanzer in splošna
ambulanta
otroški in šolski dispanzer
otroški in šolski dispanzer
splošna ambulanta

Velenje
Nada Jonko
Margareta Seher-Zupančič
Marija Vidovič
Marjanca Sreš-Žerdin
Irena Gusič
Barbara Vrečko-Ležajič
Senada Budnjo
Jože Zupančič
Aleksandra Žuber
Otmar Blatnik
Pavel Grošelj
Borut Stravnik

otroški, šolski dispanzer in splošna
ambulanta
otroški in šolski dispanzer
otroški, šolski dispanzer in splošna
ambulanta
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
dom za varstvo odrasih
dom za varstvo odraslih
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Šoštanj
Drago Kunej
Jožica Veternik-Lovrec
Jože Zupančič

otroški in šolski dispanzer
otroški in šolski dispanzer
splošna ambulanta

Šmartno ob Paki
Jožica Veternik-Lovrec
Jože Zupančič

otroški in šolski dispanzer
splošna ambulanta

Žalec
Eva Dolničar
Suzana Justinek
Franjo Velikonje
Sabina Rezar

otroški in šolski dispanzer
otroški in šolski dispanzer
splošna ambulanta
dom Nine Pokorn

Petrovče
Ivan Djurič

zasebna splošna ambulanta

Polzela
Vlasta Matjaž-Mrhar
Franjo Velikonje
Janez Cukjati
Sabina Rezar

zasebna otroška in šolska ambulanta
splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
dom upokojencev

Prebold
Eva Dolničar
Ljuba Centrih Četina
Franjo Velikonje

otroški dispanzer
šolski dispanzer
splošna ambulanta

Vransko
Eva Dolničar
Ljuba Centrih-Četina
Franjo Velikonje

otroški dispanzer
šolski dispanzer
splošna ambulanta

Nova Gorica
Ajdovščina
Katja Šoštarič-Likar
Marjetka Božič-Čeh
Bogomila Puc-Vidrih
Darja Lokar

otroški dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
služba nujne medicinske pomoči

Vipava
Tadeja Krapež

otroški in šolski dispanzer

Nova Gorica
Tatjana Frelih
Dražen Žagar
Martina Grgič
Nada Gortnar-Gorjan
Tone Gortnar
Valter Boltar
Nevenka Harej
Miha Demšar
Mirjam Terpin
Maja Pavlin-Klemenc
Damijana Šinigoj
Silva Gatnik
Enisa Demšar
Stanimir Prekovič
Mladen Mrkaić
Katja Šantelj
Damijana Pavlin
Mladen Viher
Vida Šadl-Pahor
Mitja Gala
Vili Ščuka
Jerneja Fišer

ambulanta ZZV
ambulanta ZZV
otroški dispanzer
otroški dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
ambulanta za zdravljenje odvisnosti
splošna bolnišnica Nova Gorica

Uradni list Republike Slovenije
Šempeter
Lilijana Besednjak-Kocijančič
Jadranka Ljubetič
Erika Faganel
Rudolf Mervic
Vlasta Vodopivec-Jamšek
Nika Ahačič-Srednik
Robert Reljič

otroški dispanzer
šolski dispanzer
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta

Miren
Lilijana Besednjak-Kocijančič otroška posvetovalnica
Nives Kerševan
splošna ambulanta
Ester Dolenc
splošna ambulanta
Dobrovo
Vera Tomšič-Vuksanovič
Terček Golja

otroška posvetovalnica
splošna ambulanta

Dornberk
Josop Orlić

splošna ambulanta

Branik
Mirjam Bizjak-Velikonja

splošna ambulanta

Čepovan
Irena Bucik

splošna ambulanta

Deskle
Nevenka Mlinar

splošna ambulanta

Kanal
Nada Merljak
Mirjana Širok

otroška posvetovalnica, splošna
ambulanta
splošna ambulanta

Renče
Jana Harej

splošna ambulanta

Tolmin
Marjetka Žefran-Drole
Breda Miklavič
Metka Kovačič
Darinka Bašič
Ljubomira Gabršček-Lipužič
Marica Rakar

otroški dispanzer
šolski dispanzer
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
medicina dela, prometa in športa

Bovec
Miranda Leban
Bojan Rustja
Zdravko Kravanja

otroški in šolski dispanzer
splošna ambulanta
splošna ambulanta

Kobarid
Miranda Leban
Jurij Hafner
Srđan Ljubetić

otroški in šolski dispanzer
splošna medicina
splošna ambulanta

Most na Soči
Andreja Krivec-Urbas
Bojan Leban

splošna ambulanta
splošna ambulanta

Podbrdo
Ana Kodranov

splošna ambulanta

Koper
Koper
Marta Semič-Maršič
Nada Rončevič

otroški dispanzer
otroški dispanzer

Uradni list Republike Slovenije
Lučka Rupert-Sajinčič
Metka Bem
Jasna Jenko
Melanija Kocjan
Ružica Koterle
Irena Primožič-Koradin
Ljubica Kolander-Bizjak
Tonello Flaviano
Jadran Kleibncetl
Danica Gašperut-Urbanc
Tatjana Cvetko
Majda Lipušček
Benjamin Štagar
Miroslava Lisjak
Rasta Tomc
Andrej Radi

otroški dispanzer
otroški dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta

Izola
Lejla Hercegovac
Marisa Višnjevec-Tuljak
Milena Oblak-Juh
Anton Pejič
Dušan Veselinovič
Ivan Gregorič
Marino Ferfolja
Andreja Bajt
Alenka Prelc
Nada Janjatovič
Tihomir Pešič
Andrej Dernikovič

otroški dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta

Piran
Zvezdana Rostan
Livija Sabadin
Vesna Lazar-Danev
Jasna Henigman
Goran Dubaić
Ratko Pavić
Marija Vučko
Maja Gabrijelčič
Olga Šinkovec-Somrak

zasebni otroški dispanzer
zasebni otroški dispanzer
zasebni šolski dispanzer
splošna ambulanta
splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta

Ilirska Bistrica
Ivica Smajla
Odineja Komen
Ivan Kauzlarič
Maksimiljan Modic
Sonja Lovrič-Kiselić
Gordana Živec-Kalan
Vanda Ravnić-Glušić
Marija Pejković
Anja Štemberger
Dorotea Gastović-Bebić
Dražen Trlin

otroški dispanzer
otroški dispanzer, splošna ambulanta
šolski dispanzer
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta

Postojna
Barbara Rijavec-Primc
Bernarda Krajnik-Valentič
Mirjam Grmek
Irena Vatovec-Progar
Karmen Pahor
Vladimir Savič
Vesna Štular
Božena Žižič
Dragana Perušina-Đukič
Magda Čeč-Doles
Silvana Šajn-Žnidaršič

otroški dispanzer
šolski dispanzer
zasebna otroška in šolska ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
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Mate Gavran
Beatrix Švent

zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta

Pivka
Sonja Garmuš
Dušana Pavlovič
Nardo Stegel

zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta

Sežana
Franc Tozon
Jožica Mugoša
Elizabeta Nabergoj
Ivan Masič
Miro Jurančič
Iztok Mislej
Marija Synteer
Miran Fakin
Sergej Tibljaš
Neda Fakin-Maraž
Semko Verem
Vlasta Počkaj
Josip Dobec

otroški dispanzer
šolski dispanzer
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta
splošna ambulanta

Kranj
Jesenice
Franci Krajnik
Dragica Kersnik
Majda Medvešček
Boris Tancar
Peter Najdenov
Milena Tolar-Vrečko
Jelena Šolar
Milena Pogačnik
Eva Žefran
Tatjana Črv
Branimir Čeh

ginekološko-porodniški oddelek
ginekološko-porodniški oddelek
ginekološko-porodniški oddelek
ginekološko-porodniški oddelek
ginekološko-porodniški oddelek
ginekološko-porodniški oddelek
otroški in šolski dispanzer
otroški in šolski dispanzer
otroški in šolski dispanzer
šolski dispanzer
splošna ambulanta

Kranj
Ivica Ambrož-Kopač
Andreja Cerkvenik-Škafar
Neda Gizdavčič
Marlena Belehar
Alenka Ješe
Dušan Golob
Jana Jezeršek
Marjeta Kuburič
Katka Kordeš-Pešak
Eva Torkar- Kramar
Marija Žen-Škerjanec
Aleš Paternoster
Katka Pešak-Kordeš
Damjana Pogačnik-Peternel
Martina Demšar

ginekološko-porodniški oddelek
ginekološko-porodniški oddelek
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
zasebna otroška ambulanta
splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
Dom starejših občanov

Preddvor
Lili Gantar-Žura

Dom starejših občanov

Golnik
Darinka Trinkaus

bolnišnica Golnik

Radovljica
Lucija Baumgartner
Tatjana Šketa
Mojca Golja
Marija Poženel
Marjana Grm
Pavel Podlesnik

otroški dispanzer
otroški in šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
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Damjana Pirih
Mojca Golja

zasebna splošna ambulanta
Dom dr. J. Benedika

Begunje
Janez Romih

Psihiatrična bolnica

Bled
Barbara Urbanc
Lidija Pretnar-Pristov
Bernarda Ferjan

otroški in šolski dispanzer
otroški in šolski dispanzer
otroški, šolski dispanzer in splošna amb.

Bohinjska Bistrica
Barbara Urbanc
Branka Bizjak

otroški in šolski dispanzer
splošna ambulanta

Škofja Loka
Urška Omejc
Vera Šarf-Djindinovič
Alenka Šumer-Pirc
Marija Avsenik
Alenka Pokorn-Kavčič
Magdalena Selan
Andrej Šubic
Romana Pintar-Hafner
Milena Medič-Novak
Janez Dolenc
Marica Ivić-Alibegović

otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški in šolski dispanzer
otroški in šolski dispanzer
šolski dispanzer
splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta in MDPŠ
Center slepih in slabovidnih

Gorenja vas
Marija Avsenik
Anda Perdan

otroški in šolski dispanzer
splošna ambulanta

Železniki
Vera Šarf-Djindinovič
Gregor Habjan
Špela Peternelj
Branko Košir

otroški in šolski dispanzer
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna ambulanta družinske medicine

Žiri
Alenka Šumer-Pirc
Dušan Sedej
Ratko Radoševič

otroški in šolski dispanzer
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta

Tržič
Hermina Dolinar-Krese
Majda Cergolj
Iztok Tomazin
Darja Benedičič
Tatjana Peharc
Blaž Lavtižar

zasebna otroška in šolska ambulanta
šolski dispanzer
splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
Dom Petra Uzar

Ljubljana
Cerknica
Metka Kavčič-Obreza
Dušan Baraga
Irena Gracar
Lidija Šmalc
Olga Doles
Darinka Klančar
Špelca Nahtigal
Zlatko Pogorilič
Lidija Šmalc
Slavica Usenik
Vladimira Janežič
Milenka Starc

otroški in šolski dispanzer
otroški in šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine

Stari trg
Snežna Kordiš

ambulanta splošne medicine

Uradni list Republike Slovenije
Dol pri Ljubljani
Valerija Rus
Domžale
Janez Grošelj
Breda Šušteršič
Mira Ažman
Irena Klemenčič
Snežna Cerar-Mazi
Gordana Prijovič
Alenka Goršek
Aleksander Tršinar
Irena Pretnar
Polona Darja Burja
Marjan Loboda
Tomaž Mušič
Mirjam Pogačar Zajc
Sabina Senčar
Janez Svoljšak
Brigita Tršan Lesar
Jasna Černelič
Nada Hrastnik
Jožica Zabukošek
Ladislav Hace
Mojca Zajc
Marko Frangeš
Matija Goršek

zasebna splošna ambulanta
otroški dispanzer
otroški dispanzer
šolski dispanzer
otroški in šolski dispanzer
otroški in šolski dispanzer
otroški in šolski dispanzer
zasebna otroška in šolska ambulanta
zasebna otroška ambulanta
zasebna otroška ambulanta
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta medicine dela, prometa in
športa
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zas. ambulanta medicine dela, prometa
in športa

Lukovica
Anja Babič

ambulanta splošne medicine

Moravče
Marjan Dežman

ambulanta splošne medicine

Grosuplje
Mojca Kos
otroški dispanzer
Mojca Štepec
šolski dispanzer
Štefka Zaviršek
otroški in šolski dispanzer
Janko Dolinar
ambulanta splošne medicine
Ciril Golob
ambulanta splošne medicine
Frančiška Grabljevec Miklavčič ambulanta splošne medicine
Barbara Merše
ambulanta splošne medicine
Janez Mervič
ambulanta splošne medicine
Radivoje Pribakovič Brinovec ambulanta splošne medicine
Barbara Sraka
ambulanta splošne medicine
Andreja Bahovec
ambulanta splošne medicine
Ana Praznik
ambulanta medicine dela, prometa in
športa
Dobrepolje
Walid El Shawish

ambulanta splošne medicine

Struge
Zdravko Marič

ambulanta splošne medicine

Horjul
Janja Pric

zasebna splošna ambulanta

Hrastnik
Breda Urbanc-Zorčič
Katarina Potušek-Kuhar
Janja Stošicky
Branko Krpina
Martin Mlinarič
Manca Starina

otroški dispanzer
otroški dispanzer
šolski dispanzer
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine

Uradni list Republike Slovenije
Seima Kazaferovič

ambulanta medicine dela, prometa in
športa

Dol pri Hrastniku
Eldisa Kurbegovič

ambulanta splošne medicine

Idrija
Neda Krapš-Petek
Majda Troha
Franci Jereb
Anita Klančar
Nada Likar
Ana Marija Novak Knap
Silvij Straus
Bojan Pelhan

otroški dispanzer
šolski dispanzer
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
zasebna splošna ambulanta in MDPŠ

Cerkno
Djordje Fenjveši

ambulanta splošne medicine

Ig
Marija Štefančič

zasebna splošna ambulanta

Ivančna Gorica
Gregor Caserman
Ana Marija Keršič
Meta Čampa
Davorin Kastelic
Ivan Zupančič

otroški in šolski dispanzer
stroški in šolski dispanzer
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine

Zagradec
Tonja Gomzi Hrabar

ambulanta splošne medicine

Kamnik
Vladimir Breznik
Dušan Stare
Slavko Novak
Vlasta Kunaver
Martina Bernot
Terezija Ftičar
Dianna Jones
Majda Ambrož Mihelčič
Marta Jerman
Andreja Krt Lah
Bogdan Logar
Nadja Pfajfar Križnič
Jana Plavc
Ljiljana Radonjič Logar
Sašo Rebolj
Nevenka Šećer Dolenc
Snežana Dulčar Kostič
Igor Ivanetič
Olga Ložar
Dragutin Ahlin
Damjana Plešnar

otroški dispanzer
šolski dispanzer
otroški in šolski dispanzer
otroški in šolski dispanzer
zasebna otroška in šolska ambulanta
zasebna šolska ambulanta
otroško in šolsko varstvo
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta medicine dela, prometa in
športa
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta

Komenda
Stanislav Sedlak

zasebna splošna ambulanta

Kočevje
Nives Prelesnik
Bojan Štefančič
Lidija Odorčič
Andreja Rako
Milena Šterbenc
Milena Vidmar Romič
Stanislav Zajec

otroški dispanzer
šolski dispanzer
zasebna otroška in šolska ambulanta
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
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Jožica Boldan
Tihomir Odorčič
Nataša Žilevski P.
Damir Lolič
Verica Lolič

zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta

Kočevska Reka
Simon Poje

ambulanta splošne medicine

Litija
Majda Samastur
Marija Sikošek
Marija Kralj-Jančar
Milojka Juteršek
Petra Jeretina
Sabina Kokot
Marko Kolšek
Tadeja Mantel Hauptman
Pavel Pajntar
Tanja Zelinka
Tanja Ptičar
Nikolaj Benedičič

otroški dispanzer
šolski dispanzer
otroški in šolski dispanzer
otroški in šolski dispanzer
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta

Ljubljana Bežigrad
Simona Gradišek
otroški dispanzer
Marija Klugler-Bricelj
otroški dispanzer
Alenka Ramovš-Skledar
otroški dispanzer
Ksenija Jelenc
otroški dispanzer
Tanja Tratnik
otroški dispanzer
Vida Škrabar-Amon
otroški dispanzer
Majda Klinar
šolski dispanzer
Andreja Kumer-Lakner
šolski dispanzer
Šarlota Starc
šolski dispanzer
Irena Kržišnik
šolski dispanzer
Alenka Žagar-Slana
šolski dispanzer
Nuška Gvid
šolski dispanzer
Darja Mikec
zasebna otroška ambulanta
Melanija Nikič Gačeša
ambulanta splošne medicine
Jolanda Savernik
ambulanta splošne medicine
Tanja Abramič
ambulanta splošne medicine
Marija Demetrija Cvetko Zbačnik ambulanta splošne medicine
Doroteja Drobnič Kovač
ambulanta splošne medicine
Andreja Kalan Lavrič
ambulanta splošne medicine
Ksenija Kmetič
ambulanta splošne medicine
Jasna Lavrač
ambulanta splošne medicine
Mojca Maffi
ambulanta splošne medicine
Nataša Poherc
ambulanta splošne medicine
Vekoslav Poje
ambulanta splošne medicine
Zora Roter
ambulanta splošne medicine
Mihaela Strgar Hladnik
ambulanta splošne medicine
Andrej Škrinjar
ambulanta splošne medicine
Milan Trost
ambulanta splošne medicine
Nada Prešeren
ambulanta splošne medicine
Mirjam Zemljak
ambulanta splošne medicine
Darko Taseski
ambulanta splošne medicine Min. za
obrambo
Irena Kržič
ambulanta splošne medicine Min. za
obrambo
Igor Gostič
ambulanta splošne medicine Min. za
obrambo
Ljubinka Šaula Fabijanič
ambulanta splošne medicine Min. za
obrambo
Marijana Nadižar Cerar
ambulanta medicine dela, prometa in
športa
Marija Mojca Prosen
ambulanta medicine dela, prometa in
športa
Barbara Peče Breznik
zas. ambulanta medicine dela, prometa
in športa
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Jože Vidmar
Marjana Grosek
Mateja Tominec
Vesna Rojc Pečnik
Vesna Zadnikar
Anton Gradišek
Irena Grecs
Marjana Simčič Polak
Majda Vidic
Nena Kopčaver Guček
Davorina Petek
Dejan Klančič

zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna in spec. ambulanta
zasebna splošna in spec. ambulanta
zasebna splošna in spec. ambulanta

Lilijana Ločniškar

zasebna splošna in spec. ambulanta

Ljubljana Center
Metka Potokar-Krajnik
Zdenka Goluh
Matej Kunaver
Vlado Bricelj
Marjeta Hribar
Marjeta Homan
Darja Rus
Mojca Pisanski
Danijela Zabukovec
Daniela Kastelic-Lapanje
Cvetka Dragoš-Jančar
Sašo Baričevič
Mojca Ostanek
Primož Štular
Maja Berčič
Branka Čelan Lucu
Marija Dovč
Angela Fonda
Tamara Fras Stefan
Gordana Jurkovič
Stanislav Ostanek
Vid Anton Prosenc
Valentina Šmon
Vida Tršan
Primož Aplenc
Krešimir Božikov
Dušica Cvitkovič
Romana Eržen Jakšič
Monika Jevšenak
Sašo Kavčič
Tadeja Kotar
Miha Kovač
Anica Novak
Nevenka Oblak Piltaver
Mateja Ogulin
Nedeljka Petrovič Koren
Renata Rajapakse
Marija Matejka Škufca
Rajko Vajd
Andrej Vidrih
Andrej Vrabec
Marko Zelinka
Milan Žnidaršič
Miloš Žužek
Mateja Bukovec
Alenka Butala Sedovnik
Jožica Godec Bradač

otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
zasebna otroška ambulanta
zasebna otroška ambulanta
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
nujna medicinska pomoč
nujna medicinska pomoč
nujna medicinska pomoč
nujna medicinska pomoč
nujna medicinska pomoč
nujna medicinska pomoč
nujna medicinska pomoč
nujna medicinska pomoč
nujna medicinska pomoč
nujna medicinska pomoč
nujna medicinska pomoč
nujna medicinska pomoč
nujna medicinska pomoč
nujna medicinska pomoč
nujna medicinska pomoč
nujna medicinska pomoč
nujna medicinska pomoč
nujna medicinska pomoč
nujna medicinska pomoč
nujna medicinska pomoč
ambulanta medicine dela, prometa in
športa
ambulanta medicine dela, prometa in
športa
ambulanta medicine dela, prometa in
športa
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Vida Alojzija Gregorič

ambulanta medicine dela, prometa in
športa
Tadeja Nagode
ambulanta medicine dela, prometa in
športa
Jožefa Sotošek
ambulanta medicine dela, prometa in
športa
Vida Šaranovič Erpič
ambulanta medicine dela, prometa in
športa
Franc Štular
obratna ambulanta Slovenija ceste
Stanka Kralj
obratna ambulanta RTV
Maja Kristl
amb. splošne medicine KC Klinič. Inštitut
za MDPŠ
Vanja Vuga
amb. splošne medicine KC Klinič. Inštitut
za MDPŠ
Anton Zupančič
amb. splošne medicine KC Klinič. Inštitut
za MDPŠ
Anda Kokot
ambulanta medicine dela, prometa in
športa MNZ
Tatjana Šolar
ambulanta medicine dela, prometa in
športa MNZ
Alenka Trstenjak Dernovšek ambulanta medicine dela, prometa in
športa MNZ
Matjaž Jereb
zasebna splošna ambulanta
Nely Vodičar
zasebna splošna ambulanta
Alenka Peršič Ojsteršek
zasebna splošna ambulanta
Peter Franetovič
zasebna splošna ambulanta
Ljubljana Moste Polje
Aleksandra Plut
Bojana Pavlica
Cvetka Golmajer
Srečko Šuštar
Marija Jamnik-Vukovič
Iva Kalinšek
Olga Vrbošek
Vlasta Premru-Pacek
Breda Špoler
Irena Gorišek
Zvonimira Grošelj
Milena Regvat-Rubida
Vida Kovačič-Dmitrovič
Andreja Blaj Sevšek
Mojca Fatur
Janez Kuštrin
Miodrag Markovič
Majdka Oberstar
Marija Šmid
Darinka Šoln
Polonca Zor
Igor Fatur
Majda Brovč
Katerina Bubnič Sotošek
Tadeja Čerin
Alenka Popovič
Marija Stojan
Marija Šlajpah
Živka Vivod Pečnik
Janja Ahčin
Irena Malis Smole
Jasmina Plahčinski
Bogoljub Rajič
Barbara Zor
Bojan Fatur
Vojka Kostevc
Alenka Franko

otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta medicine dela, prometa in
športa
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Matilda Jobnik Andrejić
Dušanka Rozman Perko
Vlasta Zimic Pretnar
Andrej Stare
Ljubljana Šiška
Nevenka Kosec
Janja Drobež
Olga Turk-Slinkar
Ida Dovžan
Anka Sedej
Ana Zidar
Janusz Klim
Velena Visenjak-Starman
Janja Schweiger-Nemanič
Barbara Lobe
Maja Androjna
Vesna Plevnik-Vodušek
Marija Accetto Grozdanov
Milena Blaž Kovač
Mateja Bulc
Barbara Ferjan
Renata Jakopič Žlahtič
Boštjan Kocjančič
Mojca Kovač
Katja Kramar Perovnik
Dušanka Lendero Pintar
Tanja Marinko
Neva Marušič
Marija Meden
Vlasta Mišetič
Aleksandra Mrak
Branka Štigl
Bogdan Vičar
Orena Vujasinovič
Igor Golobič
Radica Kodrič Premrl
Majda Koser Zore
Breda Ana Poženel Srakar
Tatjana Zavodnik
Šentvid
Nada Saje-Hribar
Neda Dovjak
Marjana Šalehar
Aleksandra Škulj
Terezija Jernej Sekirnik
Antonija Poplas Susič
Goran Radonjič
Viljema Remic
Jidija Truden
Medvode
Marija Logar-Kržišnik
Vida Šuštaršič-Bregar
Mihaela Arhar
Milorad Jocič
Andreja Muster Štefančič
Metka Pentek
Jelka Premelč

ambulanta medicine dela, prometa in
športa
ambulanta medicine dela, prometa in
športa
ambulanta medicine dela, prometa in
športa
zasebna splošna ambulanta
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
otroški in šolski dispanzer
zasebna otroška ambulanta
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta medicine dela, prometa in
športa
ambulanta medicine dela, prometa in
športa
ambulanta medicine dela, prometa in
športa
zasebna splošna ambulanta
otroški dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
otroški in šolski dispanzer
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
predšolski dispanzer
šolski dispanzer
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta medicine dela, prometa in
športa MNZ
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Vič
Majda Hočevar-Acceto
Jožica Selan
Nada Poredoš
Sonja Lobnik
Metka Marolt
Tončka Tratar
Alenka Rosina
Živa Grgič-Koritnik
Sonja Čadež
Barbara Weibl
Jerca Kurent
Borut Banič
Meta Perme-Finžgar
Ajda Cimperman
Helena Andrenšek
Maja Jekovec-Vrhovšek
Jasna Dekleva
Ines Glavan Lenassi
Zvazdana Jablanov
Andreja Kajzelj Žvanut
Marko Kocijan
Marjetka Križaj Čepon
Dušanka Ljubič Gantar
Simona Repar Bornšek
Karmen Šuštaršič Svetič
Maja Vrhovec
Vincenc Logar
Alenka Vojvoda
Rogerio Lucas Garza Santos
Mojca Lenče Kastelic
Marjan Oštarič
Franc Rudolf Vaupotič
Ana Klun
Gojmir Žorž
Lijana Petek Hojker
Jasna Blaha
Boštjan Hostnik
Branka Kuštrin

otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
zasebna otroška ambulanta
zasebna otroška ambulanta
zasebna otroška ambulanta
zasebna šolska in splošna ambulanta
otroško in šolsko varstvo
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta medicine dela, prometa in
športa
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta

Dobrava
Živa Trčič

ambulanta splošne medicine

Polhov Gradec
Tomšič Marko

ambulanta splošne medicine

Velike Lašče
Darina Grmek Štrukelj
Breda Krišto

ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine

Vnanje Gorice
Ksenija Jeras
Katarina Planinec

ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine

Logatec
Jasna Čuk-Rupnik
Dragica Džaič
Marta Globočnik
Tamara Goslar Žiberna
Lucija Jagodic Klipšteter
Darja Modic Likar
Katarina Turk
Andrea Turk Šverko
Sebastijan Žuraj

otroški dispanzer
šolski dispanzer
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
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Mengeš
Janez Vasle
Gabrijela Kovač
Marta Rižnar Bregar

zasebna otroška in šolska ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta

Darja Bastič
Franc Novak
Erna Sajovic
Darja Smolej
Irena Lazar

Preserje
Igor Gabriel

zasebna splošna ambulanta

Roman Kralj

ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
zas. ambulanta medicine dela, prometa
in športa
zasebna splošna ambulanta

Ribnica
Anica Marolt
Justina Lušin
Peter Rus
Irena Češarek
Matjaž Kolenc
Marjeta Kregar Jeranko
Alenka Nadler Žagar
Dušan Ruparčič

otroški dispanzer
šolski dispanzer
otroški in šolski dispanzer
otroški in šolski dispanzer
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine

Izlake
Berta Ključevšek Novak

ambulanta splošne medicine

Loški Potok
Peter Rus

ambulanta splošne medicine

Sodražica
Irena Češarek

ambulanta splošne medicine

Škofljica
Tatjana Jezerc Križanič

zasebna splošna ambulanta

Trbovlje
Marjeta Opresnik-Pešec
Tomaž Vahtar
Alja Bojovič
Lučka Molka
Amira Hajdarevič
Ljudmila Bren
Anton Golob
Jožef Golobič
Marija Manca Jerman
Monika Mlinar Agrež
Emilija Pirc Ćurić
Marija Štendler
Zvjezdana Vrhovnik
Pavlica Vidic Černuta
Vrhnika
Marija Popit-Stanovnik
Helena Rožmanc-Drašler
Andreja Zupan
Dušan Mihelčič
Ljubomira B. Prebil
Dunja Piršič Koren
France Cukjati
Darko Lavrenčič
Primož Rus
Borovnica
Marija Munda
Majda Žagar

šolski dispanzer
otroški in šolski dispanzer
otroški in šolski dispanzer
otroški in šolski dispanzer
ambulanta nujne medicinske pomoči
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta medicine dela, prometa in
športa
otroški dispanzer
otroški dispanzer
šolski dispanzer
otroški in šolski dispanzer
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine

Vodice
Dragan Grujičič

zasebna splošna ambulanta

Zagorje
Alenka Rus
Zdenko Uranič
Metoda Drnovšek
Marija Grošelj-Kerin

otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški in šolski dispanzer
zasebna otroška in šolska ambulanta

Zdravstveni dom za študente univerze v Ljubljani
Marija Murko-Bencik
študentski dispanzer
Terezija Oven
študentski dispanzer
Irena Simčič Mrhar
študentski dispanzer
Martina Jež
študentski dispanzer
Mateja Škerjanec
študentski dispanzer
Mojca Miholič
študentski dispanzer
Olga Lonec-Pogačar
študentski dispanzer
Železniški zdravstveni dom
Helena Bogina Puš
Nusret Čobo
Andrej Viršček
Marinka Nose Čerkez
Marija Simona Rajšek
Janez Zore

ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta splošne medicine
ambulanta medicine dela, prometa in
športa

Maribor
Slovenska Bistrica
Višnja Zorko
Breda Kodelič
Jožica Lešnik-Hren
Jasna Brkljačič
Olga Čanžek

otroški dispanzer
otroški dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer

Lenart
Petar Šuput
Sreten Nakičenovič
Božena Pejkovič

otroški dispanzer
otroški dispanzer
šolski dispanzer

Ptuj
Svetlana Klinkon
Iris Zrilič
Lidija Letonja-Jaušovec
Brigita Habjanič-Merc
Erik Šolman
Lidija Lotrič
Aleksandra Einfalt-Šomen
Branka Andolšek-Tominc
Jadranka Šolman

zasebna otroška ambulanta
zasebna otroška ambulanta
zasebna otroška ambulanta
zasebna otroška ambulanta
zasebna otroška ambulanta
šolski dispanzer
šolski dispanzer
zasebna šolska ambulanta
zasebna šolska ambulanta

Ormož
Boris Vouk
Zlatka Vičar-Polak

otroški dispanzer
šolski dispanzer

Maribor
Marjeta Korbar
Suzana Škorjanc-Antonič
Anka Prodanovič
Majda Feršič-Skok
Elizabeta Muršak
Ida Škobalj-Hrovat
Vera Gušič-Ljepović
Jernej Završnik
Martin Bigec

otroški in šolski dispanzer
otroški in šolski dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
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Polona Seme-Ciglenečki
Alenka Melink
Katarina Koražija-Krajšek
Irena Vizovišek
Mojca Švab-Zavratnik
Barbara Dietner Merkan
Andreja Krebs
Erika Udovič-Dovnik
Igor Dovnik
Cveta Babič
Tatjana Krajnik
Leon Radolli
Marjana Stanko-Flakus
Marija Žiberna
Eva Lovše-Perger
Polona Kajba-Keršič
Božena Kolar
Branka Kvas-Kučič
Miroslava Pečnik-Gerlec
Mojca Goršič-Frank
Alenka Skačej
Lore Žiger

otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški in šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer

Murska Sobota
Murska Sobota
Blaga Dalič
Tanja Horvat
Ildiko Sarnyai
Alojz Strupi
Zdenka Korošec-Kanič
Vlasta Grabar
Nada Šavel Švagelj
Irena Rihtaršič
Zvezdica Rajnar Voroš

otroški dispanzer
šolski dispanzer
zasebna otroška ambulanta
zasebna otroška ambulanta
zasebna otroška ambulanta
zasebna otroška in šolska ambulanta
splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta

Rakičan
Leonida Kous
Milan Nemeš

splošna bolnišnica
splošna bolnišnica

Beltinci
Amalija Mettler

zasebna otroška ambulanta

Cankova
Marija Perič

zasebna splošna ambulanta

Gornja Radgona
Anka Korošec

otroški in šolski dispanzer, splošna
ambulanta

Ljutomer
Božena Borjan
Jože Šumak
Sunčica Cezarec
Josip Kocen
Bavec Breda
Milana Pozderec

otroški dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta

Križevci
Ljubica Gašparac

zasebna splošna ambulanta

Lendava
Antun Lisjak
Suzana Toka Bakos
Fodor Gustav
Vass Vilmos

otroški dispanzer
šolski dispanzer, splošna ambulanta
zasebna otroška ambulanta
zasebna splošna ambulanta
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Novo mesto
Črnomelj
Ivanka Štefanič
Mojca Tomc-Jurman
Ljiljana Špec
Zlatko Borič
Krešimir Macan

otroški dispanzer
šolski dispanzer
splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta

Vinica
Mojca Tomc-Jurman
Jasna Baltič

šolska ambulanta
splošna ambulanta

Semič
Marija Plut
Mojca Tomc-Jurman

otroška in splošna ambulanta
šolska ambulanta

Krško
Renata Lokar-Kolbas
Marjana Volarič
Domagoj Poževski
Dragoslava Odobaša
Nada Jensterle
Stane Sunčič
Emil Šprajc

otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
šolski dispanzer
splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta

Kostanjevica
Melita Sever

šolska in splošna ambulanta

Senovo
Janja Rošker
Janja Zorko-Kurinčič

šolska ambulanta
splošna ambulanta

Metlika
Radojka Ivoševič
Elizabeta Srebočan

otroški dispanzer
šolski dispanzer in splošna ambulanta

Novo mesto
Helena Rihar
Jolanda Pavec-Repše
Božidar Weiss
Lidija Žalec
Šana Dušanka Vodnik
Alenka Schweiger-Pavlakovič
Gabrijela Humar
Maruša Levstik-Plut
Majda Stojanovič
Dragica Živkovič-Dular
Irena Zorc
Lea Jerman-Gorišek
Matjaž Roženberger
Damijan Gazvoda
Miroslav Mance
Tatjana Remec

otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
otroški dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta
železničarska splošna ambulanta
splošna bolnišnica

Straža
Franc Kokalj
Ivan Balog

zasebna otroška, šolska in splošna
ambulanta
zasebna splošna ambulanta

Dolenjske Toplice
Darja Vrevc-Pavlin

šolska in splošna ambulanta

Šentjernej
Ivan Baburič

otroška, šolska in splošna ambulanta

Škocjan
Mirjam Vide-Katič

splošna ambulanta
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Žužemberk
Nataša Žagar-Arkar

otroška, šolska in splošna ambulanta

Trebnje
Andreja Humar-Žgank
Darinka Strmole
Bogomir Humar

otroški dispanzer
šolski dispanzer
splošna ambulanta

Mokronog
Marta Pančur

splošna ambulanta

Mislinja
Miroslava Cajnkar-Kac
Tilka Prevolnik
Leonarda Pirmanšek

splošna ambulanta

Dob pri Mirni
Draženka Latinovič

Zavod za prestajanje kazni zapora

Ravne
Ravne
Magdalena Gruden-Večko
Janeta Kodrin-Pušnik
Marija Ognjanovič
Francka Šmid-Borovnik
Zdenka Koželj-Rekanovič
Diana Prezelj-Jezernik
Hermina Osojnik

otroški dispanzer
šolski dispanzer
splošna ambulanta
splošna ambulanta
dežurna ambulanta
zasebni medicinski center
zasebna splošna ambulanta

Prevalje
Rozalija Mirnik-Štrucl
Jelka Kotnik

otroški in šolski dispanzer
splošna ambulanta

Mežica
Drago Večko

splošna ambulanta

otroški in šolski dispanzer
splošna ambulanta
zasebna splošna ambulanta

USTAVNO SODIŠČE
1186.

Mirna
Bojana Tratar

Črna
Ana Fajmut
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Sklep o sprejemu pobude in začasnem
zadržanju izvrševanja odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe distribucije
zemeljskega plina in splošnih pogojih za dobavo
in odjem plina iz distribucijskega omrežja v
Občini Prevalje

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
Dušana Petroviča iz Prevalj na seji dne 21. marca 2002

splošna ambulanta in Center za
usposabljanje, delo in varstvo

Dravograd
Nadica Hleb
Franc Heber

otroški in šolski dispanzer
splošna ambulanta

Radlje
Sanja Budrovčan
Ivica Podrzavnik
Saša Rakič

otroški dispanzer
zasebna šolska ambulanta
splošna ambulanta

Vuzenica
Irena Kržan
Andrej Haložan

zasebna otroška in šolska ambulanta
splošna ambulanta

Ribnica na Pohorju
Franc Kenk

splošna ambulanta

Podvelka
Ivan Kralj

splošna ambulanta

Črneče
Irena Lasič

Koroški dom starostnikov

Slovenj Gradec
Milena Lasbaher
Miroslava Cajnkar-Kac
Marija Areh
Darinka Hartman-Krnc

otroški dispanzer
šolski dispanzer
šolski dispanzer
splošna ambulanta

s k l e n i l o:
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti odloka o načinu izvajanja gospodarske javne
službe distribucije zemeljskega plina in splošnih pogojih za
dobavo in odjem plina iz distribucijskega omrežja (Uradni list
RS, št. 7/02 in 10/02) se sprejme.
2. Izvrševanje odloka o načinu izvajanja gospodarske
javne službe distribucije zemeljskega plina in splošnih pogojih za dobavo in odjem plina iz distribucijskega omrežja se
do končne odločitve zadrži.
3. V času učinkovanja zadržanja iz prejšnje točke Občina Prevalje ne sme nadaljevati s postopkom izbire izvajalca.
4. Začasno zadržanje iz druge točke začne učinkovati
z vročitvijo tega sklepa Občini Prevalje.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnik z vlogo, ki jo je sicer naslovil kot ustavno
pritožbo, izpodbija odlok o načinu izvajanja gospodarske
javne službe distribucije zemeljskega plina in splošnih pogojih za dobavo in odjem plina iz distribucijskega omrežja (v
nadaljevanju: odlok o vlaganju javnega kapitala), s katerim
naj bi bile kršene določbe 44. člena ustave, 24. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in
nasl. – v nadaljevanju: ZLS), 25. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in nasl. – v
nadaljevanju: ZRLI) in 56. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in nasl. – v nadaljevanju ZGJS). Navaja, da je omrežje za distribucijo plina v
javni lasti, da je skoraj v celoti že zgrajeno in da od leta 1984
dalje distribucijo plina v občini opravlja javno komunalno
podjetje. Dalje navaja, da je občinski svet dne 13. 7. 2001
na 22. redni seji sprejel odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe in merilih za podelitev koncesije za distribucijo in dobavo zemeljskega plina ter graditev in upravljanje
distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Prevalje
(v nadaljevanju: odlok o podelitvi koncesije). Ker se z odlokom o podelitvi koncesije ni strinjal, je pobudnik pridobil
ustrezno podporo volivcev in občinski svet je razpisal naknadni referendum. Občani so sprejeti odlok o koncesiji zavrnili. Pobudnik zatrjuje, da je občinski svet, ne glede na to, da
ga referendumska odločitev zavezuje, nato sprejel izpodbijani odlok o vlaganju javnega kapitala, ki naj bi bil vsebinsko
popolnoma enak, le da tokrat ne gre za podelitev koncesije,
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temveč za vlaganje javnega kapitala v osebe zasebnega
prava. Meni, da gre za očitno zlorabo zakonsko dopustnega
organiziranja javne gospodarske službe, saj naj bi občina ne
vlagala javnega kapitala v osebo zasebnega prava, temveč
naj bi od le-te pridobila denarna sredstva utemeljena kot
odškodnino za uporabo strogo namensko zgrajene javne
infrastrukture. Te stroške bo po mnenju pobudnika oseba
zasebnega prava vključila v prodajno ceno plina kot nek nov
element prodajne cene oziroma prikrit občinski davek. To
naj bi pomenilo neenakost občanov pred aktom lokalne
skupnosti.
Ustavnemu sodišču predlaga, naj zadrži izvrševanje izpodbijanega odloka do končne odločitve. Predlog utemeljuje z navedbo, da lahko z izvajanjem izpodbijanega odloka
nastane zanj, ostale uporabnike in morebitno izbrano osebo
zasebnega prava velika škoda, saj lahko postane odločba o
izbiri pravnomočna.
2. Svoj pravni interes utemeljuje pobudnik s tem, da je
bil pobudnik razpisa naknadnega referenduma o odloku o
podelitvi koncesiji in udeleženec referenduma, ter z dejstvom, da je priključen na distribucijsko omrežje zemeljskega plina in naj bi ga zato organizacija obravnavane javne
službe neposredno zadevala.
3. Občinski svet občine Prevalje v obširnem odgovoru
na pobudo najprej oporeka pravnemu interesu pobudnika.
Po njegovem mnenju način izvajanja gospodarske javne službe na pravico občanov, da jim občina zagotavlja oskrbo z
zemeljskim plinom, ne vpliva oziroma vpliva le posredno.
Dalje meni, da pobudnik zatrjevanih kršitev 44. člena ustave, 24. člena ZLS, 25. člena ZRLI in 56. člena ZGJS ni
utemeljil. V zvezi s predlogom za začasno zadržanje nasprotni udeleženec navaja, da pobudnik ni navedel, katere težko
popravljive škodljive posledice bi lahko nastale z izvajanjem
izpodbijanega odloka, niti jih ni izkazal. Kolikor je imel pobudnik v mislih plačevanje prikritega občinskega davka iz bodoče cene plina, pojasnjuje, da organiziranje izvajanja gospodarske javne službe v drugi obliki kot doslej v ničemer ne
spreminja dosedanjega načina financiranja, poleg tega pa
višina cene plina še ni določena in zato pobudnik nastanka
nepopravljive škode na bodočem, glede višine cene negotovem dejstvu, katerega reševanje bo predmet naknadnih
postopkov, ne more utemeljevati.
B)
4. V skladu z določbo 24. člena zakona o ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS)
lahko vsakdo da pobudo za začetek postopka, če izkaže
svoj pravni interes. Ta pa je podan, če predpis, katerega
oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove
pravice, pravne interese oziroma pravni položaj. Po ustaljeni
praksi ustavnega sodišča mora biti pravni interes neposreden in konkreten, morebitna ugoditev pobudnikovemu predlogu mora privesti do spremembe njegovega pravnega položaja.
5. Pobudnik kot občan in uporabnik distribucijskega
omrežja zemeljskega plina glede vprašanja, na katerega od
zakonsko predpisanih načinov se bo izvajala javna služba,
ne izkazuje lastnega neposrednega pravnega interesa. Morebitna razveljavitev izpodbijanega odloka iz tega razloga ne
bi privedla do spremembe njegovega pravnega položaja. Z
navedbami, da gre za zlorabo zakonsko dopustnega načina
organiziranja gospodarske javne službe, saj naj bi občina od
osebe zasebnega prava hkrati pridobila nekakšno odškodnino za uporabo strogo namensko zgrajene javne infrastrukture, ki naj bi jo porabila v druge namene, ter s tem pripomogla k temu, da bo izvajalec moral te stroške všteti v prodajno
ceno plina kot enega izmed elementov prodajne cene oziro-
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ma prikrit občinski davek, pobudnik izkazuje le ekonomski
interes. Tak posredni finančni interes pa za izpodbijanje
predpisa pred ustavnim sodiščem ne zadostuje (tako ustavno sodišče npr. v sklepu št. U-I-165/99 z dne 25. 11.
1999, OdlUS VIII, 269). Pač pa je Ustavno sodišče priznalo
pravni interes pobudniku kot predlagatelju in udeležencu
naknadnega referenduma o izpodbijanem odloku, čeprav
ne izkazuje pravnega interesa za izpodbijanje predpisa po
vsebini. Pobudnik namreč zatrjuje, da mu je bila s sprejemom izpodbijanega odloka o vlaganju javnega kapitala kršena ustavna pravica iz 44. člena ustave, ker naj bi bil izpodbijani odlok o vlaganju javnega kapitala vsebinsko popolnoma
enak odloku o podelitvi koncesije, s čimer naj bi občinski
svet kršil odločitev volivcev (tudi njegovo) na naknadnem
referendumu. Ker glede na določbe ZLS, odločitev volivcev
na naknadnem referendumu zavezuje občinski svet tako, da
do konca njegovega mandata ne sme sprejeti enakega predpisa, bi takšna trditev pobudnika, če bi se izkazala v nadaljevanju ustavnosodne presoje za resnično, pomenila kršitev
postopka sprejemanja izpodbijanega odloka, pobudniku pa
bi bilo onemogočeno učinkovito uresničevanje pravice, zagotovljene z 90. členom v zvezi s 44. členom ustave. Glede
na to je ustavno sodišče pobudo za oceno izpodbijanega
odloka sprejelo in ga bo v postopku odločanja presojalo
predvsem z vidika morebitne kršitve 44. člena ustave.
6. Po določbi 39. člena ZUstS sme ustavno sodišče
do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil, če bi
zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive
škodljive posledice. Kadar ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej
tudi tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo
izvrševanje morebiti protiustavnega ali nezakonitega predpisa, in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se
izpodbijana določba sploh ne bi izvrševala.
7. Ustavno sodišče je do končne odločitve zadržalo
izvrševanje izpodbijanega odloka.
Škodljive posledice, ki bi nastale pobudniku, če bi se
nadaljevalo izvrševanje izpodbijanega odloka, so v tem, da
bi mu bilo onemogočeno učinkovito uveljavljanje pravic iz
90. člena v zvezi s 44. členom ustave. Začasno zadržanje
pa ne povzroča škodljivih posledic, saj bo do izbora osebe
zasebnega prava oziroma sklenitve pogodbe o vlaganju javnega kapitala opravljal dejavnost dosedanji izvajalec.
8. Na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS je
ustavno sodišče kot način izvršitve zadržanja izvrševanja
odloka o vlaganju javnega kapitala določilo, da Občina Prevalje do končne odločitve v zadevi ne sme nadaljevati s
postopkom izbire izvajalca, ker bi izbor privedel do položaja
iz 7. točke te obrazložitve.
C)
9. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 26. člena, 39. člena in drugega odstavka
40. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica WedamLukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr.
Mirjam Škrk, Franc Testen in dr. Lojze Ude. Prvo točko
izreka je sprejelo soglasno. Drugo, tretjo in četrto točko
izreka je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je
glasovala sodnica Škrk.
Št. U-I-43/02-7
Ljubljana, dne 21. marca 2002.
Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.
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BANKA SLOVENIJE
1187.

Sklep o splošni eskontni meri Banke Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 33. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o splošni eskontni meri Banke Slovenije
1
Splošna eskontna mera Banke Slovenije znaša 10%
letno.
2
Ta sklep začne veljati 1. aprila 2002. S tem dnem
preneha veljati sklep o splošni eskontni meri Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 106/01).
Ljubljana, dne 26. marca 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r

1188.

Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem
obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati

Na podlagi 74. člena in 92. člena v zvezi s 6. točko 91.
člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 102/00
in 59/01) ter 20. in 35. člena zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu
likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati
1
8. točka sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo
mora banka zagotavljati (Uradni list RS, št. 82/01 in 108/01)
se spremeni tako, da se glasi:
»Banke lahko v prvem razredu tolarskega dela upoštevajo tolarske naložbe s preostalo dospelostjo nad 180 dni,
ki so v skladu s sklepom o razvrstitvi aktivnih bilančnih in
zunajbilančnih postavk bank in hranilnic razvrščene v skupino A – ne glede na obliko naložbe in ne glede na to, ali je
dolžnik rezident ali nerezident, vendar največ v višini 30%
vpisanih blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju, v drugem razredu tolarskega dela pa iste naložbe največ
v višini vpisanih blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem
denarju.«
2
Ta sklep začne veljati 28. 6. 2002 in se uporablja od
1. julija 2002.
Ljubljana, dne 26. marca 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.
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1189.

Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 1. 4. do 7. 4. 2002

Na podlagi drugega odstavka 14. točke navodila o
unovčevanju akceptnih nalogov v bankah v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 65/00) objavlja Banka Slovenije
podatke o pravnih osebah, ki bodo v naslednjem tednu
zaprle račun pri Agenciji RS za plačilni promet in odprle
transakcijski račun v banki

SEZNAM
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno
okolje v obdobju od 1. 4. do 7. 4. 2002
Naziv pravne osebe

3Ž D.O.O.
42 D.O.O.
A.T.O. INŽENIRING D.O.O.
ABI PRINT D.O.O.
ABITURA D.O.O. CELJE
ACTINIA D.O.O.
ACTINIA D.O.O.
ADRIA AVTO D.O.O. ŠKOFJA LOKA
AERO D.D., CELJE
AERO D.D., CELJE
AERO KLUB SLOVENSKE KONJICE
AGONA D.O.O.
AJB REHBAND D.O.O.
AKS D.O.O.
ALFA CONSULTING D.O.O.
ALGAS D.O.O.
ALKOM D.O.O.
AL-LES D.O.O.
AL-MEX D.O.O.
ALPETOUR RIC D.O.O.
ALPSKI KLUB MEŽICA
ALTEN.R.S. D.O.O.
ALU FIX D.O.O. – V STEČAJU
ALUMINIJ MONTAL D.D. KOMEN
AMD DOMŽALE
AMD LUKOVICA
AMD MORAVČE
AMEX D.O.O.
AMI D.O.O.
ANIM INTERNATIONAL D.O.O.
ANTHEA D.O.O. KOPER
ANŽEX D.O.O.
APIA D.O.O. NOVA GORICA
APM D.O.O.
APROS RAČUNALNIŠTVO D.O.O.
ARCI D.O.O.
ARCOM D.O.O.
ARH ABM, D.O.O., LJUBLJANA
ARSENAL LJUBLJANA D.O.O
AS DOMŽALE-REMONT D.O.O.
ASTAGUM D.O.O.
ATELJE HRIBERNIK D.O.O.
ATKA MG D.O.O.
ATS – WILFAN & CO D.N.O. BLED
AVTO AMBROŽIČ D.O.O.
AVTO CERAR D.O.O.
AVTO GRUNTAR D.O.O.
AVTO IN KAJZA CENTER D.O.O.
AVTO MOTO DRUŠTVO CERKNICA
AVTO SVETEK D.O.O.
AVTO ZDENKO D.O.O.
AVTODATA D.O.O.
AVTOHIŠA K D.O.O.
AZUR, D.O.O., ŽALEC
B – LINE D.O.O.
BAHČ TRGOVINA IN
STORITVE D.O.O.

Transakcijski račun v banki

18309-0089729281
04750-0000489804
02056-0010951146
05100-8010123494
06000-0112017451
10100-0034878382
02923-0016189343
07000-0000159849
05100-8000010371
06000-0026389343
06000-0030008025
06000-0074816108
03157-1000001444
05100-8010133097
90672-0000031780
03150-1000002951
25100-9708689127
06000-0894867494
04750-0000489313
03128-1000003835
05100-8010138335
02018-0018124509
20470-0014418322
10100-0030026054
18300-0020123589
18300-0010884339
18308-0016763990
02922-0010708504
04202-0000221388
02970-0019741120
10100-0011599934
02312-0015441633
04750-0000291051
05100-8010135328
02970-0018566838
02033-0012533276
17000-0000012647
02010-0012362325
02010-0018600395
18300-0014527562
02019-0035392109
18303-0011486174
25100-9707627171
07000-0000161110
02091-0057035004
18300-0051090839
10100-0034958892
25100-9705616167
02029-0018499748
02054-0011874490
20470-0017590707
03134-1061117712
03157-1000002026
06000-0087537658
18301-0015026675
02980-0013357739
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Naziv pravne osebe

BAJOLE D.O.O.
BAKARA D.O.O. KRANJ
BAKARA D.O.O. KRANJ
BALINARSKI KLUB
ZELENO JEZERO
BARTOP SYSTEMS D.O.O.
BAUHAUS TRGOVSKO PODJETJE
D.O.O.
BAUMING D.O.O.
BE BOP TPS D.O.O.
BEAUTY CENTER ROGAŠKA
D.O.O.
BELLA D.O.O CELJE
BELVEDUR BIOFARM D.O.O.
BENYTRADE D.O.O.
BET D.O.O. CELJE
BETES D.O.O.
BIMI, KRASNIQI IN OSTALI D.N.O.
BIMO D.O.O.
BIOS D.O.O. TRŽIČ
BIOTEHNIKA D.O.O.
BIS D.O.O.
BIS! TRGOVSKO PODJETJE D.O.O.
BO-DA D.O.O.
BONA KRANJ D.O.O.
BORDAX D.O.O.
BORJA D.O.O.
BORSS TRGOVINA IN STORITVE
D.O.O.
BOSSPLAST D.O.O.
BRATJE BYTYQI D.N.O.
BRAVO D.O.O.
BRENTA D.O.O. RADOVLJICA
BTI D.O.O., ROGAŠKA SLATINA
BULC & CO P&J D.N.O.
BUTAN PLIN D.D. LJUBLJANA
CASAL D.O.O.
CATV DRUŠTVO KIDRIČEVO
CBLUES TRGOVINA D.O.O.
CEH D.O.O.
CELJSKI PLESNI ORKESTER ŽABE
CESTNO PODJ. M. SOBOTA D.D.
CESTOGRADNIK LJUBLJANA,
D.O.O.
CHAMPION SNOWBOARD KLUB
CHEMO D.D. LJUBLJANA
CIMOS D.D.
CMP D.O.O.
CO D.O.O.
COIN, TRGOVINA, TURIZEM IN
STORITVE D.O.O., PIVKA
COLATIO PLIN D.O.O.
COMMERCE – GORICA D.O.O.
NOVA GORICA
COMP GRAPH D.O.O.
CONTAL D.O.O.
CONTING D.O.O.
CORTEC DESIGN D.O.O.
ČEBELARSKO DRUŠTVO PIVKA
ČEBELARSKO DRUŠTVO SEŽANA
ČIŽMEK ELEKTROINSTALACIJE
D.O.O.
ĆIRO BJELIČIĆ & CO. D.N.O.
DALLAS D.O.O.
DAMAL D.O.O.
DAMERO & MENCINGER, D.N.O.
DARVI D.O.O.
DAVIBO
DE VITA D.O.O., ŠKOFJA LOKA
DEJ HABJANIČ-KOBETIČ D.N.O.
DEL. KUD SOLIDARNOST KAMNIK
DELIKOMAT D.O.O.
DEMA D.O.O. NOVA GORICA

Št.

Transakcijski račun v banki

20470-0035311637
05100-8000030741
02068-0018425863
10100-0034952878
02014-0051207719
30000-0004280549
30000-0003987609
04750-0000493393
06000-0114960140
06000-0103641695
10100-0032681429
05100-8010134164
06000-0118546230
06000-0119741076
04750-0000492326
03138-1008828793
07000-0000160140
10100-0034954333
03118-1000001609
33000-7283586916
03130-1000000827
03126-1000002963
03150-1000002563
02083-0020092849
29000-0003288060
03162-1012629920
04750-0000492229
04515-0000495596
07000-0000159461
06000-0112289439
02053-0013644886
05100-8000049268
02013-0019104648
04202-0000492988
10100-0034956855
03138-1008625675
06000-0007916275
02340-0018033653
02060-0010363906
10100-0034957243
07000-0000160043
06000-0059741435
20470-0014604465
02085-0089671530
10100-0034940656
25100-9705789118
04750-0000190462
02015-0010950633
20470-0015728986
18300-0011224906
03171-1000003571
10100-0034938619
10100-0034942111
02980-0013524191
02222-0051950053
03100-1012756730
02053-0089582694
02060-0014298226
03121-1000002141
19100-0010054880
02024-0018530936
02043-0011268488
02312-0015170130
04515-0000486381
04750-0000190559
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Naziv pravne osebe

DEMA-DELI D.O.O.
DEMŠAR & CO D.N.O.
DESPO D.O.O. LJUBLJANA
DIGITAL DEVELOPMENT D.O.O.
DILTRADE, LJUBLJANA, D.O.O.
DIMARK D.O.O.
DIVA D.O.O.
DOBRNIKAR D.O.O.
DOKA SLOVENIJA D.O.O.
DOLENJSKE PEKARNE D.D.
DOR D.O.O.
DOSJE IN KOVAČ & JANEŽ D.N.O.
DREAM TIME D.O.O.
DREVESNICA ŠTIVAN, KMETIJSTVO,
TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.
PRESTRANEK
DRUŠTVO ATLETSKIH SODNIKOV
DRUŠTVO BOLNIKOV Z
BORELIOZO CELJE
DRUŠTVO EIP SLOVENIJA-ŠOLA
ZA MIR
DRUŠTVO ENERGETIKOV
DOMŽALE-KAMNIK-MENGEŠ
DRUŠTVO INVALIDSKI FORUM
SLOVENIJE
DRUŠTVO KOROŠKIH LIKOVNIKOV
RAVNE
DRUŠTVO LIKOVNIH DEJ.
POZEJDONKA
DRUŠTVO LJUBITELJEV
TRIGLAVSAKE DEJAVNOSTI
IN PRIJATELJEV TRIGLAVA
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER
IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
DRUŠTVO MLADI EVRO.
FEDERALISTI
DRUŠTVO POLET KAMNIK
DRUŠTVO PRIJATELJEV POTI
KURIRJEV
DRUŠTVO ROD ODPORNE ŽELVE
DRUŠTVO SLOKO CIGRE
DRUŠTVO SOC. DEL. IN DELAVCEV
SLO.
DRUŠTVO SODNIH IZVED. ZA
VARSTVO PRI DELU IN
POŽARNO VARNOST RS
DRUŠTVO STR. INŽ.IN TEHNIKOV
N.M.
DRUŠTVO ŠTUD. KULTURNI
CENTER
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD
BELA JADRA
DRUŠTVO UPOK. VIDEM P. PTUJU
DRUŠTVO UPOKOJENCEV IG
DRUŠTVO ZA KTV ŠENTILJ
DRUŠTVO ZA
TRANSCENDENTALNO
MEDITACIJO KRANJ
DRUŠTVO ZAK
DVORNIK D.O.O.
EFEKT PROTON D.O.O.
EKOSAN D.O.O.
EKOSPEKTER D.O.O.
EKOTERM JESENICE D.O.O.
– V STEČAJU
EKSO LJUBLJANA D.O.O.
ELEKTRO ŠTUMPFL D.O.O.
ELEKTRON KNEZ D. O. O.
ELEKTROWATT D.O.O.
ELINS D.O.O.
ELPLIN D.O.O.
ELRAS D.O.O.
ELVO D.O.O.

Transakcijski račun v banki

18305-0089601340
07000-0000159364
25100-9704339162
04750-0000492132
17000-0000040777
02068-0012813928
05100-8010136880
03138-1000006061
29000-0055009721
03150-1000002660
04750-0000466427
03107-1000001469
03131-1000002233

10100-0034935418
07000-0000160528
06000-0506719763
04515-0000493850
18300-0014804885
03102-1000001132
20470-0011868580
10100-0034954430

07000-0000161013
20470-0019075680
02038-0051942676
02312-0018200604
90672-0000031586
04750-0000492617
02010-0015857817
02011-0053800482

05100-8010133194
02970-0017201563
02083-0017013681
10100-0034957825
04202-0000493958
02083-0012858686
04515-0000487739

07000-0000160916
05100-8010137559
20470-0020251029
06000-0899477322
03118-1000002094
02068-0016916252
07000-0000161789
02068-0018058912
20470-0015009246
25100-9708975152
04515-0000489194
02980-0020279659
18304-0014820306
02014-0010946026
05100-8010137947
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EMCR D.O.O. LESCE
EM-EN D.O.O. LJUBLJANA
EMKA D.O.O.
EMOTIONFILM, ZAVOD
EMUNIO D.O.O.
ENERGIE RATIONAL D.O.O.
ENERGO-GRAD D.O.O.
ERENTA D.O.O.
ERGO INŽENIRING D.O.O.
ERNI SERVIS D.N.O.
ESPRIL D.O.O.
ESPRIL D.O.O.
ETI-SAINT GOBAIN D.O.O.
ETRUST INTERNET STORITVE
D.O.O.
EUROCOM TRADING D.O.O.
EUROHIT D.O.O.
EUROTIME D.O.O.
EVA D.O.O.
EZŽ D.O.O.
FAIRTRADE D.O.O.
FAMERS D.O.O.
FBS D.O.O.
FC MODUL D.O.O.
FEBAU D.O.O.
FEDER URBAN D.O.O.
FEE ŠKULJ & CO. D.N.O.
FERAL D.O.O.
FILMEX D.O.O.
FIN D.O.O. NOVA GORICA
FINCONSULT D.O.O.
FINERANO D.O.O.
FIRAX D.O.O.TEHARJE
FISTOR-MARTINČIČ IN MART.
D.N.O.
FIZIOTERAPIJA SEŽANA
FOTA-COP D.O.O.
FOTO KLUB NOVA GORICA
FOUR-M D.O.O.
FPS,LJUBLJANA D.O.O.
FRANC-FRANC – P. ZA PROM.
KULT. D.O.O.
FRUTINA D.O.O.
FS PREVOZI, STORITVE IN TRG.
D.O.O.
GAJ BALOH & CO D.N.O. KAMNIK
GAJ D.O.O.
GAMES D.O.O.
GARANT INŽENIRING D.O.O.
GARB DRUŽINSKO GRAFIČNO
PODJETJE D.O.O.
GASILSKA ZVEZA VOJNIK DOBRNA
GASILSKO DRUŠTVO JAGNJENICA
GASTING INŽENIRING D.O.O.
GAT-DESIGN D.O.O.
GECOMMERCE D.O.O.
G-GRAFIKA D.O.O.
GIL MOTOSPORT ZUPAN K.D.
GIZ SUMA 2000
GLASSTECH D.O.O.
GLOBAL D.O.O.
GOLDEN NEO LIFE DIAMITE D.O.O.
GOLDI PREDDVOR D.O.O.
GOLF KLUB A PODČETRTEK
GOMBOC D.O.O., LJUBLJANA
GORA KROPA D.O.O.
GORENJSKA MLEKARSKA
ZADRUGA KRANJ
GORIČANE D.D.
GOSTILNA MIRANDA D.O.O.
GOTEX D.O.O.
GRADKOM D.O.O.
GRAFIN DRUŽBA D.O.O.

Transakcijski račun v banki

07000-0000160819
06000-0093083051
03103-1000002441
02083-0017525065
33000-5791917812
05100-8000098738
20470-0016936345
04515-0000492880
02038-0052047436
05100-8010131060
14000-0547530938
17000-0000053387
02312-0052591275
06000-0108010575
02014-0020284798
20470-0012076354
02970-0015641221
30000-0003628515
02010-0010612639
10100-0034797872
02059-0018504971
04515-0000492007
03135-1000003589
25100-9706201174
03138-1000005091
02013-0015577049
05100-8010137753
03124-1000000636
05100-8000108438
27000-0000195924
03126-1000003448
06000-0351487074
02014-0014457426
10100-0034942305
02010-0051676328
04750-0000488737
03135-1000003783
02053-0014318551
02340-0013289577
02056-0012249685
02970-0018548117
02312-0014177723
14000-0561124518
10100-0034925815
03103-1000003508
04515-0000491328
06000-0864516776
06000-0008017931
03104-1000001810
02312-0018655631
05100-8010135231
03100-1000003946
18301-0052840573
18303-0089303551
02045-0089443115
10100-0034956661
03171-1000002795
03126-1000002769
06000-0526036149
06000-0110579523
07000-0000159752
03126-1000003545
24201-9000018489
10100-0034961220
04750-0000482238
03160-1000004110
02085-0017437376
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GRAMIL D.O.O.
GRATIS, D.O.O. ŠMARJE
GR-POSLOVNE STORITVE D.O.O.
GUMARNA D.O.O.
HABITAT D.O.O.
HALILI & CO GRADBENIŠTVO
D.N.O.
HELF INŽENIRING-HRVATIN &
PARTNER D.N.O.
HELP D.O.O. ŠKOFJA LOKA
HIDROPLANUM CELJE
HN.TRADE D.O.O.
HORIZONTE D.O.O.
HORIZONTE VENTURE
MANAGEMENT D.O.O.
HP COMMERCE D.O.O.
HP HOBBY PROGRAM D.O.O.
HP HOBBY PROGRAM D.O.O.
IBRAM D.O.O.
IGLA D.O.O.
IITCC D.O.O. SPODNJA IDRIJA
ILUMINA D.O.O.
IMPEX DEKORATIVNA D.O.O.
IMTEC D.O.O.
INBUK D.O.O.
IND. PROSTOVOLJNO GASILSKO
DRUŠTVO TOVARNE USNJA
INFO REŠITVE D.O.O.
INFOND ZLAT D.D., PID
INTEC TIV, TISKANA VEZJA D.O.O.
INTER MARKETING D.O.O.
INTER MARKETING D.O.O.
INTERDENT D.O.O. CELJE
INTERINA D.O.O.
INTERINA D.O.O.
INTERPROFING D.O.O.,
LJUBLJANA
INVESTITOR D.O.O.
IRMI D.O.O.
ISKRA D.D.
ISKRA SISTEMI D.D.
ISKRA STANDARD D.O.O.
LJUBLJANA
IZOLACIJA ZORMAN D.O.O.
JADRA D.O.O., ŠMARJE
JADRALNI KLUB JADRO KOPER
JADROAGENT KOPER, D.O.O.,
V LIKVIDACIJI
JAHALNI CENTER PODVIN D.O.O.
JAKOB’S CENTER D.O.O.
JAMB D.O.O.
JANI BRESKVAR & CO. D.N.O.
JEKLO IMEX D.O.O.
JELOVČAN D.O.O.
JOLIDA D.O.O.
JTD D.O.O.
JULIJA D.O.O. ROGAŠKA SLATINA
JUTRO D.O.O.
K.M.A. D.O.O.
KAL D.O.O.
KAMA, SVETOVANJE, STORITVE,
TRGOVINA IN ZUNANJA
TRGOVINA D.O.O.
KAPO D.O.O., ŠKOFJA LOKA
KAPSCH D.O.O.
KARATE KLUB GYMCO
KARATE KLUB POSTOJNA
KARMEN D.O.O.
KARTUZIJA PLETERJE D.O.O.
KAS D.O.O.
KAVALIR TURŠIČ & CO. D.N.O.
KBM-INFOND D.O.O.
KBM-INFOND D.O.O.-VS DELNIŠKI

Transakcijski račun v banki

02058-0019370066
06000-0113059522
06000-0504111239
33000-5897216162
10100-0034958698
02241-0051376725
18309-0089542459
07000-0000161207
25100-9708922121
02011-0019515250
33000-2270725565
33000-8424941296
18301-0053851410
05100-8000028607
04515-0000495402
03131-1000002330
02083-0019123237
03119-1061121357
02056-0016914997
03160-1000004498
02236-0010933693
05100-8010134940
20470-0014462651
02083-0010990757
04515-0000491619
02068-0050810574
05100-8010137365
33000-2769025332
06000-0062443855
02922-0015396320
25100-9702969134
17000-0000057073
29000-0055099058
18300-0016281710
33000-5367544461
02923-0012553977
29000-0003169914
03103-1000003411
06000-0112239872
10100-0034957340
10100-0034935612
02068-0016523014
03179-1012102377
03103-1000003314
03171-1000002989
03139-1000003684
24401-9004377278
10100-0034952393
02058-0019411291
06000-0111695993
90672-0000031877
05100-8010134649
25100-9700596126

10100-0034939104
02024-0013628459
29000-0003233546
02237-0018440765
10100-0034950065
18303-0035152913
24800-9004349094
05100-8010135619
90672-0000031683
04515-0000491522
04515-0000491716
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KBM-INFOND D.O.O.-VS HRAST
KBM-INFOND D.O.O.-VS S.P.D.
KD CERTUS MARIBOR
KD TUHINJ
K’EBSI D.O.O.
KEMECO D.O.O.
KERVOD D.O.O.
KETI, KECELJ & D.N.O.
KGZ KOMENDA
KIP KOVAČIČ D.O.O.
KIPA D.O.O.
KLUB ŠTUDENTOV LJ. REGIJE
KMET. ZADRUGA DRAVSKO POLJE
KMETIJSKA ZADR. MARTJANCI
Z.O.O.
KNAP 3A D.O.O.
KOBI INTERIERI D.O.O.
KOLESARSKI KLUB BLED
KONJENIŠKI KLUB AMON
ATOMSKE TOPLICE
KONTAKT D.O.O.
KONTEK D.O.O.
KONTI D.O.O.
KORAL D.O.O.
KOR-CIS D.O.O.-V STEČAJU
KORING D.O.O.
KORONA D.O.O.
KOROŠKA RIBIŠKA DRUŽINA
DRAVOGRAD
KOŠAKI TMI D.D.
KOŠARKARSKI KLUB KELEJA
CELJE
KOŠARKARSKI KLUB SALONIT
ANHOVO
KOTA PLUS D.O.O.
KOTEX INTERNATIONAL D.O.O
KOVI TRADIN, D.O.O.
KPK CO. D.O.O.
KRASAGENT D.O.O.
KRATER D.O.O.
KRIŽMAN & MAJA D.N.O.
KRKA ŠULINCI D.O.O.
KROMA D.O.O. KAMNIK
KUD AUGUST GAŠPARIČ
KUD BREZOVICA
KUD MEDŽIMURJE-VELENJE
KUD PETOFI ŠANDOR
DOMANJŠEVCI
KUD POLHOV GRADEC
KULT. DRUŠTVO VALENTIN ŽUMER
KULTURNO DRUŠTVO GOTOVLJE
KULTURNO DRUŠTVO ŠENTJAKOB
KULTURNO DRUŠTVO ŠMIKLAVŽ
KULTURNO DRUŠTVO VRANSKO
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO
MENO NI MONA
KURJI TAT D.O.O.
KVIBO D.O.O.
LAAN CLASSIC D.O.O., CELJE
LANDMARK D.O.O.CELJE
LASTING D.O.O. LJUBLJANA
LASTNINA D.O.O.
LD SLAVNIK MATERIJA
LEA D.O.O.
LES & VEHO D.O.O.
LESNA POSLOVNI INŽENIRING
D.O.O. – V STEČAJU
LESNA-JELKA RADLJE OB DRAVI
LESNIK D.O.O. KRANJ
LEŠER D.O.O.,CELJE
LETALSKO MODELARSKI KLUB
LASTOVKA
LINDE PLIN D.O.O.

Št.

Transakcijski račun v banki

04515-0000491910
04515-0000491813
04515-0000488224
02312-0016886157
02083-0017551352
25100-9708925128
03106-1000002197
18300-0089454824
19100-0010069915
03171-1000003377
02222-0020310690
02083-0051537630
04202-0000485228
02340-0035033776
04750-0000491162
02053-0035863512
03139-1000003587
06000-0146191521
06000-0059907790
02312-0011253949
02222-0019651090
03118-1000002579
20470-0050981696
20470-0019815783
03138-1000005382
20470-0011920475
19100-0010033540
06000-0118849646
04750-0000492423
02045-0019841056
25100-9708893118
02036-0019156871
03102-1000001229
10100-0034942014
03150-1000002854
03150-1000003145
03125-1000002430
02312-0089740529
02340-0012491461
02053-0013385411
02426-0053785579
02340-0016620751
02053-0015750659
04202-0000493667
06000-0008391769
02036-0014497282
20470-0016359389
06000-0007496944
14000-0113785932
03160-1000003625
30000-0004124379
06000-0097701221
06000-0104349892
05100-8010135910
03103-1000003120
10100-0034947058
03139-1007834591
03127-1000001459
20470-0015790775
25100-9708971106
07000-0000036562
06000-0144627493
06000-0044816821
02232-0011743257
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LINDE VILIČAR D.O.O.
LINKPRO D.O.O.
LIST BIRO OPREMA D.O.O.
LITOSTROJ E.I. D.O.O.
LJUBEČNA CELJE D.D.
LOGOS TREND D.O.O.
LOVSKA DRUŽINA GORICA
LOVSKA DRUŽINA KOMENDA
LOVSKA DRUŽINA
SLOVENJ GRADEC
LOVSKA DRUŽINA VIDEŽ KOZINA
LUBCON D.O.O.
M & G D.O.O.
M & M D.O.O.
M & T D.O.O.
M&G D.O.O.
M.A.S. D.O.O.
M.A.S. D.O.O.
MAANE-ZALETEL K.D.
MAGMA TRADE D.O.O.
MAK D.O.O.
MAKRA INTERNATIONAL D.O.O.
MAMUT & CO, D.O.O.
MANHATTAN D.O.O.
MANTA ČINKO K.D.
MANUFAKTURA D.D.
MAPACON D.O.O. POSTOJNA
PODJETJE ZA POSLOVNO
SVETOVANJE, ORGANIZACIJO,
POSREDOVANJE IN
MARKETING, POSTOJNA
MARATON D.O.O.
MARS MUSIC D.O.O.
MARTA D.O.O.
MARTER D.O.O.
MASSMEDIO D.O.O.
MAT D.O.O.
MATIK TRADE D.O.O.
MBS R&R D,.O.O.
MEBLO ELASTA D.O.O.
MEDIA TRADE D.O.O. CELJE
MEDICUS D.O.O.
MEDOBČ. DRU. SL. IN
SLABOVIDNIH M. S.
MEGAMIK, D.O.O., PREDVOR
MEGLA D.O.O.
MELU MIZARSTVO D.O.O.
MENCINGER CONSULTING D.O.O.
MER EVROCENTER ZA
MANAGMENT IN RAZVOJ
MERIDIAN D.O.O.
MERKANT D.O.O. DOBRNA
MEROP D.O.O.GROBELNO
MESARSTVO FLERIN D.O.O.
METALGO D.O.O.
MGK COMMERCE D.O.O.
MIKRO MEDICA, D.O.O. RADENCI
MINS NO 1 D.O.O.
MISTI D.O.O.
MIT INT. D.O.O.
MITRADO D.O.O.
MLADINSKO DRUŠTVO
BISTRICA OB SOTLI
MLEKARSKA ZADRUGA PTUJ
Z.O.O.
MNS D.O.O. KRANJ
MODUL D.O.O.
MONDE NEUF D.O.O.
MONETTI D.O.O.
MONGREL D.O.O
MONTIBOSS D.O.O.
MOTIVO D.O.O.
MPK D.O.O. STAHOVIKA

Transakcijski račun v banki

30000-0004444673
02222-0012341752
25100-9708910190
05100-8000097962
05100-8010137268
02312-0035094415
04750-0000490677
02312-0019360821
20470-0014252064
10100-0034942693
05100-8010139402
03118-1000002773
03182-1000000122
03155-1008093864
06000-0065025025
05100-8010139596
02496-0012939620
02033-0089217693
02010-0017896466
03138-1000005479
18309-0035525390
02036-0017592552
03126-1000003351
10100-0029027245
04750-0000476709

10100-0034939492
04515-0000488515
03100-1012756633
24401-9004294731
02312-0016621929
05100-8010132612
27000-0000122689
25100-9708895155
02011-0015815379
04750-0000194827
05100-8010125822
24201-9004368357
02340-0010412848
17000-0000021959
05100-8010134746
03117-1000001367
02011-0089442938
04515-0000247179
25100-9708892148
06000-0113642977
06000-0079953034
03131-1000002136
03138-1000006837
03171-1000003668
02344-0010722567
03176-1012696746
03127-1000001653
03131-1000002427
04515-0000190337
06000-0894965464
04202-0000488914
03138-1000004994
25100-9708899132
02083-0015042835
25100-9708924158
02046-0010418815
02085-0014919935
02019-0051392938
03103-1000003217
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MPRINT D.O.O.
MUŽAR IN MUŽAR D.N.O
NAPIS D.O.O.
NEBRA D.O.O.
NEMANIČ & CO. TRANSPORTI
D.N.O.
NEODVISNOST KNSS – CIMOS
SENOŽEČE
NEVI D.O.O. KAMNIK
NFD INVESTICIJSKO SVETOVANJE
ND.O.O.
NICRO RADOVLJICA D.D.
NIKO-PLET I & Š D.N.O.
NOGOMETNI KLUB SERDICA
NOGOMETNI KLUB TRŽIČ
NORDLES D.O.O.
NOTES D.O.O.
NOVAK IN DRUŽBENIK D.N.O.
NOVAK S.K. & CO. D.N.O.
NOVOKEM OTOČEC D.O.O.
NUSI D.O.O.
O.K.VET D.O.O.KOZJE
OB. OBRTNA ZBORNICA
M. SOBOTA
OBER TRADE D.O.O.
OBLIKA D.O.O. CELJE
OBMOČNO ZDRUŽENJE
SL. ČASTNIKOV
MISLINJSKE DOLINE
ODBOJKARSKI KLUB KAMNIK
OGLAŠEVALSKA AGEN. PAN D.O.O.
OGRAD D.O.O. SEŽANA
OLIMP D.O.O. ANKARAN
ONE WORLD D.O.O.
OO SINDIKATA VIZ OŠ BREZOVICA
OO ZSSS SLOV.SEŽANA
OPAL D.O.O., ŠKOFJA LOKA
OPTIKA OREŠNIK IN CO. D.N.O.
OREHEK & CO. K.D.
P & G ŠKOFJA LOKA D.O.O.
P&K
PAKMAN-POGONSKA TEHNIKA
D.O.O.
PALAMIDA BREKALO&CO. K.D.,
KRANJ
PANLES D.O.O.
PANLES TRADE D.O.O.
PAPIR SERVIS PREVOZI D.O.O.
PARALELEPIPED D.O.O.
PARK KRALJA MATJAŽA Z.O.O.
PARKPLAN D.O.O.
PARUDY D.O.O.
PATRIKS D.O.O.
PD FRAM
PEALS D.O.O.
PEGO PRO TRADE D.O.O. CELJE
PEI D.O.O., LJUBLJANA
PENTAGRAMA D.N.O.
PERHAVEC D.O.O. SEŽANA
PERKO ELIS K.D.
PETERLES – MOLK, K.D.
PGD BRESTANICA
PGD GAJEVCI PLACEROVCI
PGD GOLAVABUKA
PGD GOTOVLJE
PGD IVANOVCI
PGD KASAZE-LIBOJE
PGD KOMEN
PGD LOKROVEC DOBROVA
PGD MALO MRAŠEVO
PGD PODBOČJE
PGD PODGORICA
PGD POVIR

Transakcijski račun v banki

06000-0144838274
06000-0106765677
03182-1000000219
02232-0012131354
02059-0012199680
10100-0034942402
02312-0016484965
05100-8010135134
03127-1012605348
07000-0000159655
02354-0011887920
05100-8010134455
20470-0013917414
03127-1000001556
02011-0012296995
18308-0088621881
02970-0013499170
05100-8010109914
06000-0517735956
02340-0018180608
06000-0516563614
25100-9708920181

20470-0017980356
02312-0019102219
02068-0013948731
10100-0034952102
05100-8010135522
02010-0051711442
02053-0015461308
10100-0034946767
02024-0014039642
07000-0000159558
05100-8010128441
03128-1000002380
19100-0010068848
06000-0528852544
05100-8010137850
06000-0058931485
06000-0116775883
03150-1012655437
03138-1000006255
20470-0052883769
02031-0017732380
02426-0019497631
14000-0594727840
04515-0000492589
05100-8010134843
06000-0896829222
02013-0011785028
17000-0000018564
10100-0034954236
02971-0035361078
17000-0000057170
02986-0018820291
04202-0000494346
20470-0016799672
03116-1000002968
02340-0013413058
03116-1000002871
10100-0034946379
06000-0007904926
02988-0011555087
02980-0013176834
02010-0018950274
10100-0034941820
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PGD POZNANOVCI
PGD RUŠTVO DOVŽE
PGD SELE VRHE
PGD SOCKA
PGD SREDNJA VAS
PGD ŠTEFANJA GORA
PGD VRHPOLJE
PGD ŽEJE-TROJICA
PIHALNI ORKESTER JESENICE –
KRANJSKA GORA
PILIH ZALEC
PINKI D.O.O.
PIRAMIDA-IMPEX D.O.O.
PIŠČANEC & CO K.D.
PLAMEN PETKOVŠEKIN OSTALI,
GRADBENIŠTVO IN STORITVE,
D.N.O.
PLANINSKO DRUŠTVO MAJŠPERK
PLANINSKO DRUŠTVO PTUJ
PLANINSKO DRUŠTVO VIHARNIK
PLAVALNI KLUB ILIRIJA
PLAVALNI KLUB RADOVLJICA
PLESNA ZVEZA SLOVENIJE
PLETENINE MOJCA D.O.O.
PLEVČAK & PLEVČAK D.N.O.
POLZELA
PLINČEK-NAGLIČ K.D.
P-MRAVLJICA D.O.O.
POCK ARD D.O.O.
POGUM Z.O.O.
POLARYS D.O.O.
POLŠAK D.O.O.
POMI PLAST PODJETJE ZA
PROIZVODNJO, STORITVE IN
TRGOVINO D.O.O.
POPS KRISTAN & CO K.D.
POWER LIFTING KLUB OSCAR&CO.
POSTOJNA
PREMENA D.O.O.CELJE
PRETIS D.O.O.
PREVENT D.D.
PREVENT D.D.
PREVENT D.O.O. RADLJE
PREVENT D.O.O. RADLJE
PREVENT MISLINJA D.O.O.
PREVENT MODULI D.O.O
PREVENT MODULI D.O.O.
PREVENT SG D.O.O.
PREVENT SG D.O.O.
PRIMOPLAST D.O.O.
PRO MUSICA D.O.O. DOBROVO
PROFEX D.O.O.
PROFILES, PROIZVODNJA,
TRGOVINA TER UVOZ IN IZVOZ,
D.O.O.
PROMANDS, MEDNARODNA
TRGOVINA D.O.O., LJUBLJANA
PROSTOR D.O.O.
PROTECT FIT D.O.O.
PROTON INŽENIRING D.N.O.
PROVID D.O.O.
PRUNK D.O.O.
PRUSNIK D.O.O.
PRVA POK.DUŽBA KRITNI SKLAD 2
D.D.
PRVA POK. DUŽBA KRITNI
SKLAD 3 D.D.
PRVA POK. DUŽBA KRITNI
SKLAD 4 D.D.
PRVA POK. DUŽBA KRITNI
SKLAD 6 D.D.
PRVA POK. DUŽBA KRITNI
SKLAD 9 D.D.

Transakcijski račun v banki

02340-0016080267
20470-0014888287
20470-0013429310
06000-0007618097
02312-0016326079
07000-0000160237
18308-0018794976
18300-0019136517
07000-0000160722
25100-9708896125
10100-0034948610
10100-0029022589
10100-0034956467

10100-0034938813
04202-0000494637
04202-0000493764
02011-0011863793
05100-8010138432
03127-1000001362
02059-0010911423
02341-0015378229
06000-0141821186
03138-1000006449
03171-1000002892
20470-0010193584
05100-8010137656
04515-0000487836
25100-9707492147

10100-0034951617
04851-0000487571
10100-0034901080
06000-0539806172
02019-0014892323
05100-8000055476
29000-0003235777
05100-8010133291
06000-0891127465
10100-0034885754
06000-0894415668
04851-0000486989
29000-0055032807
02922-0089112343
18300-0012328087
04750-0000493587
04515-0000491231

10100-0000035303
29000-0003065833
20470-0016411575
03121-1000002044
04851-0000485728
10100-0034947543
10100-0034952296
03138-1000006740
02913-0091097404
02913-0090564486
02913-0091097598
02913-0091097695
02913-0091097889

Uradni list Republike Slovenije
Naziv pravne osebe

PRVA POKOJNINSKA DUŽBA D.D.
PS AGENT D.O.O.
PTP INTEGRAL D.O.O.
PUŠNIK D.O.O.
QUICKTRANS D.O.O.
RACUNSKA HIŠA FINKONT D.O.O.
RADIO ALFA D.O.O.
RADIO FM, D.O.O.
RAFI – ZOKO K.D.
RAST-KOMERC. D.O.O.
RAVEL, LEVAR IN DRUZABNIK
RAZVOJNI CENTER IRC CELJE
D.O.O.
RAZVOJNI CENTER IRC CELJE
D.O.O.
RCU D.O.O.
RD MURA-PALOMA
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE OZ KRŠKO
REBUS D.O.O.
REDUX D.O.O.
RESA FM. D.O.O.
RESKI D.O.O.
RIKOM D.O.O.
RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE
SLOVENJ GRADEC
ROGI D.O.O.
ROLGRAF D.O.O.
ROSA D.O.O. KOPER
ROST D.O.O.
ROŠELL D.O.O.
ROTO PODJ. ZA PRED. IN TRŽ.
D.O.O.
RULTEX D.O.O.ROGAŠKA SLATINA
S & K MEDN. TRANSPORT D.O.O.
S.SMREKAR D.O.O.
S.ZAJEC IN DRUŽBENIK K.D.
SAD EXPORT D.O.O.
SADJARSKA ZADRUGA ROSSA
Z.O.O.
SADJARSKA ZADRUGA ROSSA
Z.O.O.
SAJOMA D.O.O.
SALLAUKA D.O.O.
SAMOSTOJNI SINDIKAT TERMIT
PESKOKOPI IN UPRAVA
SANČO D.O.O.
S-BIRO D.O.O.
SBT INTERNATIONAL D.O.O.
SCONTO D.O.O.
SEA DREAM D.O.O.,CELJE
SE-KU D.O.O.,CELJE
SELECTA D.O.O.
SELJAK D.O.O.
SERVOCOM D.O.O.
SET TRGOVINA D.O.O.
SEZAM D.O.O.
SGP GRADITELJ D.D.
SIGNET D.O.O.
SIKA D.O.O.
SILVATICA MENGEŠ D.O.O.
SIMER D.O.O.
SIMTECH D.O.O. GROSUPLJE
SINAPSA D.O.O.,
ROGAŠKA SLATINA
SIND. DEL. ZAPOSL. PRI ZAS.
DELOD.
SIND. MARIB. REGIJE,
NEODVISNOST – KNSS
SIND. DEL. KONF. SIND
HOTELA LEV
SIND. DEL. V ZDRAV. NEGI
SLOVENIJE
SIND. INŠT. ZA MET. KON.-KNSS

Št.

Transakcijski račun v banki

02913-0090060183
03103-1000003605
02015-0010240496
20470-0013646105
17000-0000018952
25100-9708978187
25100-9704617164
25100-9708900102
02053-0013271921
02060-0020035873
25100-9708921151
05100-8010135716
06000-0026898496
18300-0018336946
04515-0000485120
03155-1000004064
20470-0018020611
03100-1000004431
14000-0583645008
03139-1000003781
02085-0019027497
20470-0013960870
29000-0055097215
02021-0016750745
10100-0034958407
03100-1012788546
03138-1000005964
02340-0013258052
06000-0087629129
18300-0050856681
03103-1000002635
18300-0052891062
20470-0012851287
04821-0000471581
03155-1061210579
20470-0020267616
04750-0000491065
18300-0019381345
20470-0010031012
03103-1000002732
02033-0089464267
03138-1000006643
06000-0113190763
06000-0068582888
03118-1000002482
03138-1000006934
04515-0000494820
03150-1012754668
90672-0000031974
03103-1000002344
04515-0000488030
29000-0003165355
18301-0017197923
05100-8000098932
05100-8010138044
06000-0112979109
02343-0015350583
04515-0000488806
02031-0011923632
02031-0016337229
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NEODV.
SIND. KIK KAMNIK-NEODVISNOST
KNSS
SIND. KOM. IN STAN. G. KOM.
CERKNICA
SINDIKALNA SKUPINA FERSPED,
CELJE
SINDIKAT CENTER ZA
REHABILITACIJO INVALIDOV
SINDIKAT DEL. DRUŽBE G.G.
POSTOJNA
SINDIKAT DELAVCEV KOROŠKE
BANKE D.D. SLOVENJ GRADEC
SINDIKAT GOST. PODJETJA VIČ
SINDIKAT GRADBENEGA
POD. GRAMIZ
SINDIKAT KOMPAS MTS SEŽANA
SINDIKAT MANUFAKTURA D.D.
NOVA GORICA
SINDIKAT OŠ SOLKAN
SINDIKAT PODJETJA KRAŠKI
VODOVOD SEŽANA
SINDIKAT PTP INTEGRAL
SINDIKAT SPLOŠNE BOLN.
M. SOBOTA
SINDIKAT SREDNJE EKONOMSKE
ŠOLE
SINDIKAT SVIZ GEOLOŠKI Z.
SLOVENIJE
SINDIKAT VOZNIKOV A.P.
SLOVENIJE
SINDIKAT VOZNIKOV LPP
SINDIKAT VRTEC SEŽANA
SINDIKAT ZAV. OŠ VODMAT
SINDIKAT ZAVODA PETKA ŽALEC
SINDIKAT ZAVODA SRED.
LESARSKA ŠOLA N.G.
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOC.
SKRBSTVA
SKEI NIEROS METAL
SKLAD ZA IZOBR. DEL. PRI S.P.
OBČIN MISLINJA IN SLOVENJ
GRADEC
SKLAD ZA IZOBR.DELAVCEV PRI
S.P.
SLAŠC.VANILIJA D.O.O.
SMART SVETOVANJE D.O.O.
SMART, KRANJ, D.O.O.
SMUČARSKI KLUB SMUK MISLINJA
SNEŽINKA D.O.O.
SO-LES – SOREC MARKO, K.D.,
ŠTORE
SONJA BLED D.O.O.
SOVIČTRANS, D.O.O. ŠMARJE
SOŽITJE – DRUŠTVO ZA POMOČ
DUŠEVNO PRIZADETIM
SPORT 2000 D.O.O.
SPRINT D.O.O.
SRNA, TRGOVINA, TURIZEM IN
STORITVE, D.O.O.
STADIJ D.O.O. HRUŠEVJE
STAN. USTANOVA DELAVCEV PRI
S.P.
STAN. ZADRUGA JORDANOV KOT
Z.O.O.
STASIL D.O.O.
STEKLARSTVO MOSTE D.O.O.
STEKLOPLAN D.O.O.
STEP D.O.O.NOVO MESTO
STING COMMERCE, D.O.O.
STOL INTERIER D.O.O.
STORKOM ŠTORE D.O.O.
STRELSKI KLUB KUNŠPERK

Transakcijski račun v banki

02053-0012335483
02312-0014459314
02029-0016915835
06000-0022148115
06000-0007633326
02086-0011417119
20470-0010134608
02045-0013768662
03113-1000002630
10100-0034949192
04750-0000495236
04750-0000490483
10100-0034941917
02015-0089118180
03125-1000002624
06000-0007923550
02044-0010621546
02033-0087480035
02013-0051148986
10100-0034943760
02012-0090068830
06000-0029873583
04750-0000494169
10100-0034960832
05100-8010138238

20470-0014585356
02970-0017973295
25100-9707655107
03104-1000002295
17000-0000040098
20470-0012197119
02054-0013686644
06000-0793944232
03139-1000003393
06000-0104731005
10100-0034954527
02922-0019591182
02056-0018595134
10100-0034938522
05100-8010129896
02970-0089764159
02053-0011647365
03138-1000006546
02045-0017700169
02980-0051797093
02970-0014973473
02060-0087472310
02312-0015415443
06000-0893428208
06000-0115486947
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STRELSKO DRUŠTVO DORNAVA
STRIKT ŽELE AA, PODJETJE ZA
PROIZVODNJO, STORITVE,
MARKETING, PRODAJO TER
UVOZ IN IZVOZ D.N.O. PIVKA
STUDIO 7 D.O.O.,CELJE
STUDIO LIST D.O.O., CELJE
SUHOZEMNI TERMINAL SEŽANA
D.O.O.
SUNREX TRADING D.O.O.
SUPTI D.O.O.
SVIZ DRUGE OSNOVNE ŠOLE
SLOVENJ GRADEC
SVIZ OŠ FRANA ALBREHTA
SVIZ PRVA OSNOVNA ŠOLA
SLOVENJ GRADEC
SVIZ SINDIKAT ZAVODA
GLASBENA ŠOLA IDRIJA
Š.S. D.O.O., DOMŽALE
ŠAHOVSKI KLUB
SLOVENJ GRADEC
ŠAHOVSKI KLUB ŠOŠTANJ
ŠAHOVSKO DRUŠTVO DOMŽALE
ŠKUC, ZAVOD
ŠPEDICIJA ANDREJA D.O.O.
ŠPORTNA ZVEZA
SLOVENJ GRADEC
ŠPORTNI CENTER
RATEČE-PLANICA D.O.O.
ŠPORTNO DRUŠTVO BRINJ POVIR
ŠPORTNO DRUŠTVO KOŠ
ŠPORTNO DRUŠTVO
PAMEČE-TROBLJE
ŠPORTNO DRUŠTVO PODSREDA
ŠPORTNO DRUŠTVO PONIKVE
ŠPORTNO DRUŠTVO STARI TRG
ŠPORTNO DRUŠTVO VIR
ŠPRAH D.O.O.
ŠTAJERSKA ČEBELARSKA
ZADRUGA CELJE
ŠTEMPIHAR D.O.O. ŠENČUR
ŠTOKAR EXPORT-IMPORT, D.O.O.
ŠTRAVS D.O.O.
T & M TEAM D.O.O.
T.F. LOVŠE K.D.
TABER D.O.O.
TAE-KWON-DO KLUB ŠKORPIJON
TAIPINGYANG D.O.O.
TAP D.O.O.
TCČ-AVTOMARKET, D.O.O.
TEGRAD D.D.
TEHLA D.O.O.
TEHNO DEX D.O.O.
TEHNOLUK D.O.O. KAMNIK
TEHNOMODEL, D.O.O.
TEKTEAM D.O.O.
TELESNO KUD SOVICA
TELOVADNO DRUŠTVO SOKOL
TEMA-LT D.O.O.
TEMIDA D.O.O.
TENIŠKI KLUB DESKLE
TENIŠKO DRUŠTVO PEKRE
TERAKOTA GLIGIČ IN PARTNER
D.N.O.
TERMONOVA TRADE
TERMOPLASTI-PLAMA D.D.
TEVŽ D.O.O., ŠKOFJA VAS
TEZO D.O.O.
TGP-RE’ FORMA D.O.O.
TIBAR D.O.O.
TIGRAM D.O.O.
TIKO D.O.O.,CELJE
TIM MARIBOR D.O.O.

Transakcijski račun v banki

04202-0000493279

10100-0034938716
06000-0059007048
25100-9708891178
10100-0034946282
14000-0577459415
18300-0011117042
20470-0012138434
02312-0015252580
20470-0012333307
04752-0000493489
18303-0018888632
20470-0019731788
02426-0012126795
18300-0015018673
02083-0010562502
04750-0000490774
20470-0019558643
33000-2687338916
10100-0034952975
10100-0034959959
20470-0018666728
06000-0898105160
02046-0018485723
20470-0019446414
18302-0012362036
25100-9708894185
06000-0145751917
07000-0000159946
02340-0018258790
02053-0085410530
03104-1000001907
27000-0000229971
03138-1000006158
02053-0016834537
02053-0051646285
02083-0016054157
02036-0011547512
90672-0000025281
03128-1012694830
04750-0000488640
07000-0000159267
02060-0019899491
03103-1000002247
02029-0018388489
02083-0016211782
02056-0035289319
02011-0016955711
04750-0000492714
04515-0000491425
03158-1000000716
10100-0034954624
25100-9707195133
06000-0070480693
02053-0015575477
02013-0015502456
04515-0000486284
03134-1000001892
06000-0063749184
04515-0000489582
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TIM ŠIROVNIK & CO. D.N.O.
TIMTRANS D.O.O.
TINKOM D.O.O.
TISK TAVČAR K.D. DOBROVA
TOBAČNA GROSIST D.O.O.
TOBAČNA GROSIST D.O.O.
TOČKA D.O.O.
TOLEX D.O.O.
TOMAN IN TOMAN D.N.O.
ŠEMPETER
TOMITRANS D.O.O.
TOMŠIČ D.O.O.
TORA D.O.O.
TOREJ D.O.O. VELENJE
TOYOTA ADRIA D.O.O.
TOYOTA ADRIA D.O.O.
TRANSKOP D.O.O.
TRANSPAK INŽ. PR. OPR. ZASTP.
D.O.O.
TRANZIT, D.O.O., LJUBLJANA
TRGOŠPAR D.O.O.
TRIAL D.O.O.
TRIF D.O.O.
TRIGLAV PAPIR D.O.O.
TRINS D.O.O. NOVO MESTO
TRISO D.D.,SLOV.GRADEC
TUHNA D.O.O.
TULA COMMUNICATIONS A.MOS
K.D.
TURISTIČNA AGENCIJA LINDA
D.O.O.
TURISTIČNO DRUŠTVO BRANIK
TURISTIČNO DRUŠTVO
CIRKULANE
TURISTIČNO DRUŠTVO IŠKA VAS
TURISTIČNO DRUŠTVO
SLOVENJ GRADEC
TURISTIČNO DRUŠTVO ŽALEC
TURKIZ D.O.O. LJUBLJANA
TUS MIKON D.O.O. – V STEČAJU
TUS UTEKS D.O.O. – V STEČAJU
TUS-TEHNIČNE TEKSTILIJE D.O.O.
TUS-TEHNIČNE TEKSTILIJE D.O.O.
U-COM D.O.O.
ULTRA PLUS D.O.O.
UMLAUFT PRALNICA D.O.O.
UNI KRISTAL D.O.O.
UNIEM D.O.O. KOPER
UNIFRUIT D.O.O.
UNIPRODUKT D.O.O.
UNIVERZAL TRANS D.O.O.
UPS UPRAVLJANJE IN STORITVE
D.O.O.
USTANOVA GRAŠČINA
USTANOVNA F.KARLA PE^KA
UTEKSOL D.O.O. SL.GRADEC
UTEKSOL D.O.O. SL.GRADEC
V.P.C. D.O.O.
V.P.C. D.O.O.
VALDEK D.O.O.
VASKA D.O.O.
VAZI D.O.O.,ŠTORE
VBV MURSKA SOBOTA D.O.O.
VEGA D.O.O.
VEGA D.O.O.
VEGA, D.D., LJUBLJANA
VEGAX D.O.O.,CELJE
VEGOS D.O.O.
VEGRAD LESNA D.O.O.
VEGRAD NALOŽBA D.D.
VEMA D.O.O.
VERTIGO
VESELAJ K.D.

Transakcijski račun v banki

02054-0089177961
02970-0013024743
02019-0010742275
06000-0515763364
05100-8010107489
03100-1000003849
05100-8010134358
02056-0010984611
06000-0077708066
04750-0000468561
02033-0010595022
03150-1000003048
06000-0107971969
29000-0055004095
02923-0051256492
10100-0000022111
02340-0050689673
02083-0011300575
20470-0012720337
04870-0000495079
29000-0001969927
05100-8010124561
05100-8010126016
06000-0036359682
02012-0015872172
02010-0082516508
03126-1000004321
04750-0000494266
04202-0000494734
02053-0012710097
20470-0020017744
06000-0007481036
02312-0018179167
20470-0014962880
20470-0019884563
06000-0080684608
17000-0000055521
03138-1000006352
06000-0351650422
33000-4141219245
03171-1000003183
10100-0034795544
27000-0000189037
06000-0088389124
02980-0016597054
03150-1000002757
03100-1000004334
25100-9704478163
20470-0016815968
04851-0000215777
06000-0110421704
19100-0010065647
20470-0010700506
03171-1000003474
06000-0070928057
04883-0000495121
02496-0018758262
03125-1000002527
17000-0000056297
06000-0105144031
02236-0012454944
03176-1012776674
03176-1000000804
02053-0011771913
02083-0014406030
02053-0089504221
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VETUS D.O.O. KOPER
VEZJAK – COMP D.O.O.
VGO METALING D.O.O.
VIBRO BETON D.O.O.
VICOM D.O.O.
VIDERAN D.O.O.
VIRO PLUS D.O.O.
VRBA D.O.O.
VTP TEHNIK D.O.O.
VULMA TRADE D.O.O.
VVR D.O.O. DEKANI
VW HROŠČ KLUB SLOVENIJE
VZDRZEVALEC D.O.O.
WKSA MARIBOR
WOLF TRANSPORT D.O.O.
Z.DRUŠTEV UPOK. OBČ.
LJ.-VIČ RUDNIK
ZAGROS D.O.O.
ZAVOD PIN
ZDR. KOLPINGOVIH SOC.
DEJAVNOSI SLO
ZDR. ZA SOC. GERONTOLOG.
IN GERONTAGOG. SLO.
ZDRAVILIŠČE
ROGAŠKA-ZDRAVSTVO D.O.O.
ZDRUŽ. KABEL. OPERAT.
SLOVENIJE
ZDRUŽENJE P. VAD. UČIT. IN
TREN. SLO.
ZDRUŽENJE SLOVENSKIH
ČASTNIKOV
ZELENA LINIJA SLOVENJ GRADEC
ZGOD. DRUŠTVO ZA JUŽNO
PRIMORSKO

Št.

Transakcijski račun v banki

10100-0034956952
05100-8010132806
04430-0000485017
03163-1000000568
05100-8000102036
02012-0011506978
06000-0116401560
03138-1008132818
03138-1000005285
06000-0111245719
10100-0034957146
02031-0014860986
25100-9708768182
04515-0000495790
06000-0355065695
02018-0018942607
04202-0000489981
02013-0050181023
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Transakcijski račun v banki

ZLATIN D.O.O.
ZNALOID D.O.O.
ZODIAK D.O.O.
ZO-FING D.O.O.
ZSSS SINDIKAT SGP KRAŠKI ZIDAR
SEŽANA
ZSSS, SIND.
SAUBERMACHER-KOM.
ZŠAM SAV. DOLINE
ZŠAM SLOVENJ GRADEC
ZVEZA DRUŠTEV INVALIDOV SLO.
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV
BRKINOV IN KRASA
Z-ZADRAVEC RAKIČAN D.O.O.
ŽABON D.O.O.
ŽAGAR D.O.O.
ŽELEZAR ŠTORE D.P. D.D.
ŽENSKI KEGLJAŠKI KLUB
SLOVENJ GRADEC
ŽŠ-PROSTAND, D.O.O. ŠTORE

02083-0052781364
20470-0020180413
20470-0013741068
06000-0510365702
10100-0034942208
02340-0016385623
06000-0007475604
05100-8010138141
02011-0012623691
10100-0034946573
02496-0010158320
90672-0000031489
02053-0013755175
06000-0515313187
20470-0053771125
06000-0091375851

24100-9003975024
04515-0000495693
10100-0032381602
02013-0014480464

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 1. 4. do 7. 4. 2002 so
na
internetni
strani
Banke
Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/

02059-0019763934

Ljubljana, dne 26. marca 2002.

10100-0034957534
25100-9708968196
10100-0034957728

OBČINE
BLED
1190.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
razglasitvi športnih objektov občinskega
pomena

Na podlagi 64. člena zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98) ter 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS,
št. 33/99, 19/00 in 116/00), je Občinski svet občine
Bled, na 28. redni seji dne 13. 3. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o razglasitvi
športnih objektov občinskega pomena
1. člen
Ta odlok ureja spremembo in dopolnitev odloka o razglasitvi športnih objektov občinskega pomena (Uradni list
RS, št. 17/99).
2. člen
V 2. členu odloka o razglasitvi športnih objektov občinskega pomena, se v šesti alinei za področje Hotunski vrh:

Mitja Gaspari l. r.
Guverner
Banke Slovenije
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parc. št. 518/1 travnik
parc. št. 518/2 travnik
Skupaj

16353 m2 823 k.o. Zg. Gorje
242 m2 823 k.o. Zg. Gorje
16595 m2

nadomesti z novimi parcelami za področje Hotunski vrh
parc. št. 518/1 travnik
9466 m2 823 k.o. Zg. Gorje
parc. št. 518/2 travnik
2384 m2 823 k.o. Zg. Gorje
parc. št. 518/7 travnik
3431 m2 823 k.o. Zg. Gorje
parc. št. 518/8 travnik
1314m2 823 k.o. Zg. Gorje
Skupaj
16595 m2
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01505-3/99
Bled, dne 13. marca 2002.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

1191.

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o prenehanju obstoja javnega dobra
na zemljišču parcelna številka 1235/4,
k.o. Stražišče
I
Javno dobro preneha obstajati na zemljišču parcelna
št. 1235/4, pot v izmeri 138 m2, k.o. Stražišče, vpisano v
seznam VI, ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.
II
Lastninska pravica na zemljišču parcelna št. 1235/4,
pot v izmeri 138 m2, k.o. Stražišče se vpiše za Mestno
občino Kranj.
III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Kranju.
Št. 46501-0001/02-43/05
Kranj, dne 13. marca 2002.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list
RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00), je Občinski svet občine
Bled na 28. redni seji dne 13. 3. 2002 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra

1193.

Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na
zemljišču parcelna številka 983/5, k.o. Podreča

1. člen
S tem sklepom zemljišče parc. št. 296/35, pot, v
izmeri 100 m2, vpisano v zemljiškoknjižnem vložku št. 1281,
k.o. Želeče, preneha biti javno dobro in se vpiše v ustrezen
zemljiškoknjižni vložek.

Na podlagi 18. člena statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 43/95, 33/96) in 5. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) je Svet mestne
občine Kranj na seji dne 6. 3. 2002 sprejel

2. člen
Nepremičnina, parc. št. 296/35, k.o. Želeče, postane
lastnina Občine Bled.

SKLEP
o prenehanju obstoja javnega dobra
na zemljišču parcelna številka 983/5,
k.o. Podreča

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46509-1/2002
Bled, dne 13. marca 2002.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

KRANJ
1192.

Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na
zemljišču parcelna številka 1235/4, k.o.
Stražišče

Na podlagi 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96) in 5. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) je Svet Mestne občine
Kranj na 31. seji dne 6. 3. 2002 sprejel

I
Javno dobro preneha obstajati na zemljišču parcelna
številka 983/5, pot, v izmeri 57 m2, k.o. Podreča, vpisano v
seznam I, ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.
II
Lastninska pravica na zemljišču parcelna številka
983/5, pot v izmeri 57 m2, k.o. Podreča se vpiše za Mestno
občino Kranj.
III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Kranju.
Št. 46601-0004/02-43/05
Kranj, dne 11. marca 2002.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.
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LITIJA
1194.

Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 7. člena statuta Občine
Litija (Uradni list RS, št. 110/00), s popr. (Uradni list RS, št.
2/01) je Občinski svet občine Litija na 31. redni seji dne
28. 2. 2002 sprejel

ODLOK
o občinskih cestah
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Litija in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in
sankcioniranje kršitev tega odloka.
2. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod
pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, varstvo okolja, urejanje prostora, graditev objektov, varnost
cestnega prometa in ta odlok.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
3. člen
(občinske ceste)
(1) Občinske ceste na območju Občine Litija so vse
javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.
(2) Javna cesta je tista prometna površina, ki jo je
pristojni organ v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest
razglasil za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak
prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih.
4. člen
(kategorije občinskih cest)
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na:
– lokalne ceste, s skrajšano oznako LC, namenjene
povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah,
naselji ali delov naselij v občini med seboj in pomembne za
navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije;
– javne poti, s skrajšano oznako JP, namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo
predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo
določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in
poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece,
gonjače in podobne).
(2) Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti za kolesarje, s skrajšano oznako KJ in so namenjene
prometu kolesarjev v občini in med njimi.
(3) Lokalne ceste v Občini Litija, se v skladu z merili za
kategorizacijo javnih cest, v mestu Litija in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrstijo v dve podkategoriji:
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– zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste, s skrajšano oznako LZ, ki so namenjene zbiranju in navezovanju
prometnih tokov iz posameznih območij ali četrti mest in
delov naselij na ceste višje kategorije;
– mestne ceste ali krajevne ceste, s skrajšano oznako
LK, ki so kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene
dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokov in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih
ali četrtih mest in delih naselij.
5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Litija na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena
tega odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko
predlagajo krajevne in mestna skupnost in zainteresirane
pravne osebe (podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih
cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet občine Litija na predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v tem sklepu.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
(1) Gradnje in rekonstrukcije občinskih cest ter kategorija novozgrajenih in rekonstruiranih cest se določijo v planu
razvoja in vzdrževanja občinskih cest.
(2) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste,
s katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.
8. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane
ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te
ceste.
(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste
ali njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste odloči Občinski svet občine Litija na predlog
župana.
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9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina,
ki ni kategorizirana kot javna cesta in na kateri se opravlja
promet na način in pod pogoji, kot ji v skladu s predpisi o
varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljalec te prometne površine.
(2) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske
ceste.
(3) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih 5 let, če se njen prenos opravi brezplačno, ali z
dogovorjeno primerno odškodnino in če je vpisana v zemljiško knjigo.
(4) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos
gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.
(5) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske
ceste odloči Občinski svet občine Litija na predlog župana,
njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena
tega odloka.
10. člen
(planinske, turistične in druge poti)
(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o
javnih cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč
in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih
znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba
varna za uporabnike, katerim je namenjena.
(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled
naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in
iz dotacij občine njihovim upravljavcem.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
11. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine
upravlja Občina Litija.
12. člen
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
(1) Oddelek za gospodarsko infrastrukturo v občinski
upravi (v nadaljevanju: pristojen občinski upravni organ za
ceste), izdela plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s
katerim se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne
naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za
njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja.
(2) Izdelan plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest,
potrdi Občinski svet občine Litija na predlog župana.
(3) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s
katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po postopku, določenim za občinski proračun, in je
njegov sestavni del.
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(4) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih
cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi
naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih
nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za
ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.
13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pristojen občinski upravni organ za ceste. Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem in prometno ureditvijo
občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na
občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in
zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna primerne porabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbranih podatkov;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi
Občino Litija;
– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;
– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju teh programov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.
14. člen
(financiranje občinskih cest)
(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest
se zagotavljajo v občinskem proračunu.
(2) Občina Litija lahko predlaga Vladi Republike Slovenije, da predpiše posebno povračilo za uporabo občinske
ceste in objektov na njej, ki poteka po območju s statusom
zavarovanega naravnega bogastva, in določi prometno ureditev in nivo njenega vzdrževanja. Z zbranimi sredstvi povračila se krijejo stroški vzdrževanja te ceste.
(3) Če je zaradi narave proizvodne ali storitvene dejavnosti gospodarske družbe ali podjetnika posameznika ob
občinski cesti treba zgraditi cesto, rekonstruirati ali obnavljati z boljšimi elementi in v večjem obsegu, kot to zahteva
povprečen obseg in struktura cestnega prometa, lahko gospodarska družba ali podjetnik posameznik sofinancira ta
dela v obsegu stroškov dodatno potrebnih del na občinski
cesti. V tem primeru se za višino vloženih sredstev zmanjša
plačilo povračila za čezmerno uporabo ceste. Sofinancira-
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nje se uredi s posebno pogodbo, ki jo skleneta Občina Litija
in zainteresirana gospodarska družba ali podjetnik posameznik.
(4) Za povračilo za izredne cestne prevoze na občinskih cestah se upoštevajo določila uredbe o povračilu za
izredne cestne prevoze ki jo je sprejela Vlada RS (Uradni list
RS, št. 48/99).
(5) Za povračilo za čezmerno uporabo občinskih cest
se uporabljajo veljavni predpisi o povračilu za čezmerno
uporabo javnih cest. Trenutno pa velja sklep o določitvi
kriterijev in meril za povračila za čezmerno uporabo cest
(Uradni list SRS, št. 25/83).
IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST
15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)
(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.
(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni
zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču
ali objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske
ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega
med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi
stvarna služnost za takšno izvedbo.
16. člen
(projektiranje občinskih cest)
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter
pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo
površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje
spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje
cest in za nadzor cestnega prometa.
17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu za zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.
18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)
(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine
iz prejšnjega člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za
namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z
zakonom.
(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča
ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o
odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo
podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.
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19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)
(1) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske
ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojni občinski upravni organ za ceste, ob upoštevanju predlogov krajevnih in mestne skupnosti, občine ali javnih prevoznikov.
(2) Gradnjo avtobusnih postajališč na občinskih cestah
financira občina. Tako zgrajeno avtobusno postajališče postane del javne ceste.
(3) Pri projektiranju in izgradnji avtobusnih postajališč,
je potrebno upoštevati tehnične normative in minimalne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča, ki so
predpisani z zakonom.
20. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)
(1) Križanja občinskih cest in železniških prog morajo
biti omejena na najnujnejši obseg, in sicer tako, da se dvoje
ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje z železniško progo.
(2) Način križanja občinskih cest in železniških prog ter
razmejitev stroškov njihove gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanja, ki bremenijo cesto ali železniško progo, se uredita
skladno z določili zakona o varnosti v železniškem prometu.
21. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in
upravljavci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob
njem, krije investitor ceste.
(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in
pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni
del vzdrževanja občinske ceste.
(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku,
ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so
sestavni del vzdrževanja vodotoka.
22. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti
zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu
ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega organa za ceste za boljše elemente nadomeščenega dela
občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
23. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi,
mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je
treba opraviti na območju ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je
odgovoren pristojen občinski upravni organ za ceste.
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(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljalec posameznih objektov, naprav
in napeljav.
24. člen
(obveznosti obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Pristojni občinski upravni organ za ceste mora o
gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje
oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko
svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Pristojni občinski upravni organ za ceste mora dati
investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne
za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
25. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 31. člena tega
odloka omogočajo varno odvijanje prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 31.
člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.
(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 31. člena tega odloka je
odgovoren občinski upravni organ za ceste.
26. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in
organiziranje njihovega obnavljanja.
(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja
preko ustanovljenega javnega podjetja ali z oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe.
(3) Vzdrževalec mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena
lahko Občinski svet občine Litija na predlog župana odloči,
da redno vzdrževanje občinskih cest ali dela teh cest (npr.
javnih poti) zagotavljajo na svojem območju krajevne skupnosti in mestna skupnost. Občinski svet občine Litija lahko
hkrati določi tudi program rednega vzdrževanja teh cest,
potrebna sredstva, ki se zagotovijo iz proračuna občine in
določi odgovorno osebo za izvedbo programa. Za stanje
občinskih cest je občina Litija subsidiarno odgovorna.
(5) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo v skladu s predpisi o javnih naročilih. Obnovitvena
dela oddaja pristojni občinski upravni organ za ceste, po
postopku in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo
javnih naročil.
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27. člen
(dolžnost vzdrževalca občinskih cest)
(1) Naloge obveznosti in način vzdrževanja cest točno
določa pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in
nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št.
62/98).
(2) Vzdrževalec občinskih cest mora kot dober gospodar izvajati vzdrževalna dela s ciljem ohranjanja javnih cest v
dobrem stanju, zagotavljanja prometne varnosti in prevoznosti javnih cest, nadzora nad stanjem javnih cest in njihovega
varovalnega pasu, ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.
(3) Vzdrževalec cest je dolžan:
– poškodovane prometne objekte takoj oziroma v najkrajšem času popraviti oziroma zamenjati,
– o poškodovanosti cestnega objekta obvestiti policijo
oziroma pristojen občinski upravni organ za ceste.
28. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste, skrbi pristojni občinski upravni organ za ceste.
(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo ureja zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZP),
(Uradni list RS, št. 85/00).
29. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah
nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi
cestami je pristojen občinski upravni organ za ceste.
30. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Pristojni občinski upravni organ za ceste lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na
državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno
cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te
ceste, se mora pristojni občinski upravni organ za ceste
predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste.
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
pristojni občinski upravni organ za ceste predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega
upravljalca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste
ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega
prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve
prometa.
(4) Direkcija RS za ceste lahko zaradi zapore državne
ceste začasno preusmeri promet na občinske ceste. Če je
med preusmeritvijo prometa z državne ceste na občinsko
cesto treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je
treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa,
ima občina pravico do povračila teh stroškov.
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VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
1. Varstvo občinskih cest
31. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)
(1) Če je občinska cesta v takem stanju:
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti
ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo
na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno), lahko predstojnik občinskega upravnega organa za
ceste s sklepom začasno, najdlje za čas enega leta, prepove ali omeji vožnjo vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti
ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno
obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen
ukrep.
(2) Predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa za ceste mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz
prve ali druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo
in občinskega inšpektorja najmanj 15 dni ter javnost po
sredstvih javnega obveščanja najmanj 3 dni pred njihovo
označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti, ter
izvajalca rednega vzdrževanja ceste, da le-ta postavi potrebno prometno signalizacijo.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee
prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec
rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih
in drugih nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma
obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in javnost
po sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o teh ukrepih obvestiti pristojni občinski upravni
organ za ceste.
(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta se določi v skladu z določbo 54. člena tega
odloka.
(5) Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega
odloka.
32. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor
ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je
ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora
omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste, so dovoljeni le s soglasjem
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
(3) Pristojni občinski upravni organ za ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v
varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske
ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega
razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 15.
členom tega odloka.
(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok
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– pri lokalni cesti 6 m,
– pri javni poti 4 m,
– pri javni poti za kolesarje 3 m,
– pri zbirni mestni ali krajevni cesti 6 m,
– pri mestni ali krajevni cesti 6 m.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,
urejena s prostorskimi izvedbenimi načrti Občine Litija.
33. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina Litija, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s
soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa za
ceste.
(2) Pristojni občinski upravni organ za ceste lahko zahteva od upravljavca vodovodov in naprav, da jih preuredi ali
prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje
te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljalec, razen če to ni v
nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma
postavitev.
(3) Pristojni občinski upravni organ za ceste lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi
vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej,
bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
34. člen
(dela na občinski cesti)
(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti ali na drugi javni površini se lahko opravljajo le z
dovoljenjem pristojnega občinskega upravnega organa za
ceste.
(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh
del.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v
občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja
gospodarska škoda. Upravljalec naprav in napeljav mora
čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v
prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljalec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.
35. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja,
je potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje
teh del.
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36. člen
(izredni prevoz)
(1) Za to področje veljajo smiselno določbe pravilnika o
pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih
cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/99).
(2) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.
(3) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz.
Za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom
dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega
omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na
občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.
(4) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za
izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo
po občinskih cestah, izda pristojni občinski upravni organ za
ceste v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. Vloga je popolna če vsebuje podatke citirane v 10. členu veljavnega pravilnika citiranega v 1. točki tega člena. O izdanih dovoljenjih
obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca
rednega vzdrževanja občinskih cest.
(5) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije
ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega prevoza s pristojnim občinskim upravnim
organom za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o
tem obvestiti policijo.
37. člen
(nadzor izrednih prevozov)
(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.
(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prometa. Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz
in povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.
38. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)
(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti,
določene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena
tega odloka, in površine, ki jih za te namene pristojni občinski upravni organ za ceste določi ob obstoječih občinskih
cestah, ta organ odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.
(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.
(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti je potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
39. člen
(priključki na občinsko cesto)
(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in
pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se
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lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste. S soglasjem se
določijo tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
(2) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.
(3) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne
signalizacije, krije njegov investitor.
(4) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni
del te ceste.
(5) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka mora sodelovati pristojen občinski inšpektor za ceste in
pristojni občinski upravni organ za ceste zaradi ugotovitve
njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v soglasju iz 1. točke tega člena.
40. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)
Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko pristojni občinski upravni organ za ceste z upravno
odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka
ali njegov pravni naslednik.
41. člen
(ukinitev priključka)
(1) Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno
ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved uporabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v
skladu s pogoji iz soglasja iz 39. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 40. člena
tega odloka.
(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnje točke tega
člena krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
42. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
(1) Pristojni občinski upravni organ za ceste lahko pristojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se
gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.
(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelovati s pristojnim občinskim upravnim organom za ceste in
prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.
(3) Pristojen občinski upravni organ za ceste krije del
stroškov za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov in
deročih rek glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za
varstvo občinske ceste.
43. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)
(1) Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami
ali ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
(2) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljalec žičniške naprave.
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44. člen
(izkoriščanje kamenin ob občinski cesti)
(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva
na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na
varnost prometa.
(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
45. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske
ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske
ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.
46. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.
(2) Izjemoma se začasno javna prometna površina zasede zaradi nakladanja, razkladanja in deponiranja blaga, ki
ga drugače k objektu ni moč pripeljati. Nakladanje, razkladanje in odstranitev deponiranega blaga mora biti opravljeno
hitro in brez odlašanja ter ne sme bistveno ovirati prometa in
poškodovati ceste. Po opravljenih delih mora lastnik blaga
temeljito očistiti javno prometno površino.
(3) Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne
nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
5. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za
vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih
izrecno dovoljeni;
6. postaviti ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko, odpadni material ali predmete, če se
s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače
ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena
urejenost;
7. inšpektor za ceste lahko kolikor je možno preglednost reševati s prometnim ogledalom kljub visoki oviri,
odredi postavitev prometnega ogledala, ki ga financira lastnik ovire, ki zakriva preglednost;
8. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;
9. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug
material ali predmete;
10. nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;
11. poškodovati prometno signalizacijo;
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12. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka
nanjo;
13. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli
predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako
drugače onesnaževati cesto;
14. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati
živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali
graditi ob cesti napajališča za živali;
15. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in
druge gorilne snovi;
16. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1 m od ceste vzporedno z njo;
17. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo
kmetijsko orodje in stroje;
18. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;
19. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.
47. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)
(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti
kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo
vozišča.
(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.
48. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)
(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost
odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se
jim s tem ne povzroča škoda.
(2) Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov
zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikalnih
jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa
ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti,
hrupom, slepilnimi učinki in drugimi vplivi, če teh ni mogoče
postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.
(3) Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah
objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg,
pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski
cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne
ogrozijo varnost udeležencev v prometu.
2. Ukrepi za varstvo prometa
49. člen
(pristojnosti krajevnih in mestne skupnosti)
(1) Krajevne in mestna skupnost spremljajo urejanje
prometa na svojem območju in v ta namen predlagajo pristojnemu občinskemu upravnemu organu za ceste:
– ureditev prometa pešcev in vprežnih vozil,
– ureditev dostavnega prometa,
– ureditev prometa pred šolami in vzgojno-varstvenimi
ustanovami, določitev lokacij za avtobusna postajališča,
– določitev in ureditev parkirnih površin ter ustavljanja
in parkiranja na določenih cestah in trgovskih ter gostinskih
objektih,
– postavitev varovalnih ograj, kjer so ogroženi pešci,
– omejitev hitrosti s hitrostnimi ovirami oziroma drugimi
napravami,
– druge ukrepe, ki jih zahteva ureditev prometa in prometne varnosti krajanov.

Stran

2344 / Št. 28 / 29. 3. 2002

(2) Vse prispele predloge in pobude obravnava Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Litija. Ta za
konkretne primere poda svoje mnenje. V okviru svojih možnosti ali na podlagi dodatno pridobljenega mnenja ustrezne
strokovne inštitucije, predlaga posamezne rešitve.
(3) Za vse predloge v zvezi z urejanjem prometa, ki jih
predlagajo fizične osebe je potrebno pridobiti mnenje krajevne ali mestne skupnosti.
50. člen
(omejitev oziroma povečanje hitrosti)
(1) Na predlog krajevnih ali mestne skupnosti in vzdrževalca ceste lahko pristojni občinski upravni organ za ceste
omeji hitrost na posameznih območjih v naseljih občine na
manj kot 50 km/h, toda ne manj kot 30 km/h.
(2) Ne glede na 1. točko tega člena sme pristojni
občinski upravni organ za ceste dovoliti vožnjo tudi z večjo
hitrostjo od 50 km/h, toda ne več kot 70 km/h, na posameznih območjih v naseljih, če to dopuščajo prometnotehnični elementi in s tem ni ogrožena varnost ostalih udeležencev.
51. člen
(umirjanje prometa)
(1) Pred vsemi šolami in vzgojno-varstvenimi zavodi, se
hitrost umirja z oženjem cestišča ali s hitrostnimi ovirami
oziroma drugimi sredstvi v obliki in na način, ki jih določajo
zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 27/97) in pravilnik
o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
(Uradni list RS, št. 46/00), oziroma z obliko in načinom ki jih
predpiše pristojni občinski upravni organ za ceste in so v
skladu z zakonodajo.
(2) Zmanjševanje hitrosti s hitrostnimi ovirami oziroma
drugimi sredstev, ki jih dovoljuje zakon lahko predlagajo
krajevne in mestna skupnost. Pristojni občinski upravni organ za ceste je o tej zadevi dolžan upoštevati tudi mnenje
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine
Litija.
(3) Pred hitrostno oviro mora biti postavljen prometni
znak, ki označuje hitrostno oviro in največjo dovoljeno hitrost.
52. člen
(zavarovanje pomembnejših območij)
Da se zavarujejo posamezna pomembnejša območja
namenjena turizmu, športu in rekreaciji, mestno ali vaško
jedro ter ohrani tradicija kulturne dediščine, sme pristojni
občinski upravni organ za ceste na predlog krajevnih in
mestne skupnosti oziroma vzdrževalca javne prometne površine ter na podlagi mnenja Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu občine Litija, za stalno ali določen čas
prepovedati ali preusmeriti cestni promet.
53. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)
(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na
promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz
54. člena tega odloka.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na
cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o
oddaji teh del.
(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje za
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občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi zapore
na zbirni mestni cesti in mestni cesti ne ustavi za daljši čas.
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste, se
lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče
preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v času izven
prometnih konic.
54. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste izda pristojni občinski upravni organ za ceste. O izdanih dovoljenjih pristojni občinski upravni organ za ceste
obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca
rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti
priložena od pristojnega občinskega upravnega organa za
ceste potrjena prometno-tehnična dokumentacija začasne
prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega odstavka 53. člena tega odloka ni potrebno pridobiti
dovoljenja, mora izvajalec teh del najkasneje 3 dni pred
začetkom njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega
inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti
priložena od pristojnega občinskega upravnega organa za
ceste potrjena prometno-tehnična dokumentacija začasne
prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in
mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi
katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu
in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste
lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
(5) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za
zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.
(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi
prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najkasneje 3 dni pred zaporo ceste.
55. člen
(polje preglednosti)
(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo
cesto ali v bližini nivojskega prehoda ob progi (pregledni
trikotnik), ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna
berma) ni dovoljeno graditi objektov, razen objektov, ki so
namenjeni železniškemu prometu, ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali storiti karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge (polje preglednosti).
(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.
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(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojni občinski
upravni organ za ceste v skladu z zakonom.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik
oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča določena v soglasju pristojnega občinskega upravnega
organa za ceste iz 32. člena tega odloka.
56. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)
(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa
pristojni občinski upravni organ za ceste, na podlagi predhodno pridobljenega mnenja Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu občine Litija, in na podlagi prometne ureditve ki jo izdela ustrezna strokovna inštitucija. V primeru
spreminjanja in določitve nove prometne ureditve širšega
območja, prometno signalizacijo na občinskih cestah določa Občinski svet občine Litija na predlog župana, razen v
primerih iz 31. člena tega odloka in v primerih, ko je njena
postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica
odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah,
za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa
pristojni minister, pristojen za promet, minister, pristojen za
notranje zadeve in minister, pristojen za okolje in prostor.
(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter
naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali
naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O
predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa za ceste s
sklepom. Pristojni občinski upravni organ za ceste ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno
vzdrževanje in odstranitev.
(3) Vzdrževalec ceste je dolžan o postavitvi neprometne signalizacije obvestiti pristojni občinski upravni organ za
ceste in inšpekcijsko službo, ki nemudoma izda odločbo o
odstranitvi. Odločbo izvrši vzdrževalec ceste.
57. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob
občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno
obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj
naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojni občinski upravni organ za ceste lahko izda soglasje za njihovo
postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.
(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za
postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za njihovo postavitev izda pristojni občinski
upravni organ za ceste. V soglasju določi pogoje postavitve,
ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnost
prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh
objektov in naprav.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko
izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave,
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sejma ipd.) in za tiste občinske ceste, ki jih določi Občinski
svet občine Litija. Transparenti morajo biti izobešeni najmanj
4,5 m nad voziščem občinske ceste.
58. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah – zunaj naselja)
(1) Kdor namerava ob občinski cesti – zunaj naselja
opravljati dejavnosti (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu
z določbo 39. in 40. člena tega odloka zagotoviti ustrezen
priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število
mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z
javnim parkiriščem.
(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
59. člen
(pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja pristojni občinski upravni organ za
ceste, ter zoper sklep iz drugega odstavka 56. člena tega
odloka je dovoljena pritožba na župana Občine Litija.
VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
60. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinski inšpektor za ceste ali medobčinski
inšpektor za ceste.
61. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovan
univerzitetno diplomirani inženir gradbeništva, ki ima najmanj 5 let delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za
delo v državni upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje,
predpisane za delo v državni upravi.
62. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti:
1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;
2. nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del;
3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;
4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;
5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti
začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;
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6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih v varovalnem pasu ceste;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekonstruirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali
ni izročena prometu.
(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi
prvega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vročitve
pri županu Občine Litija. Pritožba zoper odločbo, izdano na
podlagi 3., 5. in 8. točke prvega odstavka tega člena, ne
zadrži njene izvršitve.
(3) V zadevah iz pete točke prvega odstavka tega člena, ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali
varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev
v prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po
skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter
odredi, da se odločba izvrši takoj.
(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski inšpektor za ceste pravico:
– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in skupnosti;
– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost
oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so
v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč
in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, potrebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka
in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo
za občinske ceste;
– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo,
ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravnavani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste;
– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku,
ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasnilo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.
(5) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega
odstavka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste
obvestiti župana, pristojni občinski upravni organ za ceste
in policijo.
(6) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega
vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda vzdrževalcu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij, določenih s podpisano pogodbo.
(7) Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni
stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postopka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
63. člen
(prekrški)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik,
ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja
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kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 32.
člena);
2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne
električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod,
toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek
33. člena);
3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 34. člena);
4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja (35. člen);
5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spremeni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste (38.
člen);
6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 39. člen);
7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje občinska cesta (drugi odstavek 42. člena);
8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(43. člen);
9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (44. člen);
10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (45. člen);
11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču
in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto
ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (46.
člen);
12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 47. člena);
13. vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso
obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča
(drugi odstavek 47. člena);
14. ne pritrdi s snegolovov na strehe objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani
ledenih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v prometu (tretji odstavek 48. člena);
15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo
občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
53. člena);
16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi
odstavek 54. člena);
17. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega
trajanja (tretji odstavek 54. člena);
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18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 55. člena);
19. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug
objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji
iz soglasja (57. člena);
20. pri izvajanju izrednih cestnih prevozov na občinskih cestah in čezmerni uporabi občinskih cest, ne upošteva 4. in 5. točke 14. člena.
(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
64. člen
(prekrški posameznikov)
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.
65. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:
1. če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 25. člena);
2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 26. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
66. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob
cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne
obvesti pristojnega občinskega upravnega organa za ceste
ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov
(tretji odstavek 24. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pristojnega občinskega
upravnega organa za ceste, če pred začetkom gradnje ali
rekonstrukcije občinske ceste na obvesti investitorjev oziroma upravljavcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi
odstavek 24. člena).
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IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
69. člen
(večletni plan)
(1) Pristojni občinski upravni organ za ceste najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog
plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest iz prvega odstavka 12. člena tega odloka.
(2) Pristojni občinski upravni organ za ceste najkasneje
v roku petih let po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog za
vpis cest v zemljiško knjigo, ki še niso vpisane kot javno
dobro.
70. člen
(legalizacija priključkov)
Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so gradili priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, morajo
vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojnem občinskem upravnem organu za ceste najkasneje v enem letu po
uveljavitvi tega odloka. Po preteku roka se uveljavijo ukrepi
iz 41. člena tega odloka.
71. člen
(namestitev snegolovov)
Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v 2 letih po uveljavitvi tega odloka.
72. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)
(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih
cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87) in 8. člena odloka o gospodarjenju z javnimi potmi
(Uradni list SRS, št. 26/85), se morajo prilagoditi določbam
56. in 57. člena tega odloka ter določbam novega predpisa
o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
najkasneje v 3 letih po uveljavitvi tega predpisa.
(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja
iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nasprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se po 2 letih od uveljavitve odloka o neprometnih znakih odstranijo na stroške
lastnika neprometnega znaka.

67. člen
(neporavnane obveznosti)
Vse denarne kazni in stroške postopka ter povračil iz
tega odloka, ki jih zavezanec ne poravna v roku, se poda
predlog za izterjavo Davčni upravi RS.

73. člen
(vpis v zemljiško knjigo)
(1) Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni
bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se
vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem
postopku brez zemljiškoknjižne lastnine ne glede na svojo
vrednost.
(2) Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega
člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.

68. člen
(denarne kazni)
Denarne kazni, plačane za prekrške in stroški postopka, ki so predpisane s tem odlokom so prihodek občine.

74. člen
(pristojni organ)
Pristojni občinski upravni organ za ceste je v Občini
Litija Oddelek za gospodarsko infrastrukturo.
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75. člen
(začasni nadzor)
Do organiziranja službe za nadzor občinskih cest, najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega odloka, opravlja nadzorstvo nad občinskimi cestami Prometni inšpektorat
Republike Slovenije.
76. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
gospodarjenju z javnimi potmi (Uradni list SRS, št. 26/85).

2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik za
posamezne tarifne skupine toplote (Uradni list RS, št.
109/01 z dne 28. 12. 2001 in št. 1/02 z dne 4. 1. 2002).
3. člen
Ta cenik začne veljati 1. aprila 2002.
Ljubljana, dne 27. marca 2002.
Prokurist
Igor Jurij Pogačar l. r.

77. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

1196.

Št. 347-46/01
Litija, dne 28. februarja 2002.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00), 27. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in
28/01), 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni
list RS, št. 43/95, 27/96, 109/99 in 102/01) in drugega
odstavka 1. člena odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda vrtca Pedenjped (Uradni list RS, št.
38/97) sta Mestni svet mestne občine Ljubljana na 35. seji
dne 25. 2. 2002 in Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na
27. seji dne 27. 2. 2002 sprejela

Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

LJUBLJANA
1195.

Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v vrtcu Pedenjped

Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, v skladu s 97. členom energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99) in uredbe o oblikovanju cen
proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS,
št. 29/01) objavlja

CENIK
za posamezne tarifne skupine toplote

Stanovanjski odjem
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu
– za obračun tople potrošne vode
po vodomeru
za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu
in obračun po vodomeru
Nestanovanjski odjem
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu
– za obračun tople potrošne vode
po vodomeru
za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu
in obračun po vodomeru

1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v vrtcu Pedenjped,
Cerutova 6, Ljubljana znašajo mesečno na otroka:
Program v vrtcu

1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, se določijo nove cene toplote:
Tarifna skupina

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v vrtcu Pedenjped

Cena

Dnevni program I. starostnega obdobja
Dnevni program II. starostnega obdobja
Kombinirani oddelki
Dnevni program v vzgojno-varstveni družini
Poldnevni program do 5 ur dnevno brez obrokov
Krajši program do 3 ure dnevno brez obrokov

Cena

71.790 SIT
47.040 SIT
53.536 SIT
71.790 SIT
37.986 SIT
18.682 SIT

Plačilo staršev za program cicibanovih igralnih uric znaša 140 SIT na uro.

6.351,84 SIT/MWh
424,32 SIT/m3

1,441.642,65 SIT/MW/leto

7.195,73 SIT/MWh

2. člen
Mesečni znesek živil za otroke, upoštevan v cenah
programov, znaša 7.850 SIT. V tem znesku znaša vrednost
dopoldanske malice 1.648 SIT, kosila 5.181 SIT in popoldanske malice 1.021 SIT. Vrtec pri izstavitvi računa staršem
za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za vsak dan
odsotnosti otrok od naslednjega sporočenega dne dalje, v
sorazmerni višini plačila za program vrtca.

480,34 SIT/m3

1,689.503,96 SIT/MW/leto

Navedene cene ne vključujejo davka na dodano
vrednost.

3. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Pedenjped,
št. 604-2/00 z dne 23. 10. 2000 in št. 64001-7/00 z dne
22. 11. 2000 (Uradni list RS, št. 110/00).
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4. člen
Ta sklep začne veljati prvega dne naslednjega meseca
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 604-1/2002-6
Ljubljana, dne 25. februarja 2002.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
Št. 64001-1/02
Dol pri Ljubljani, dne 27. februarja 2002.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Anton Jemec l. r.

MORAVSKE TOPLICE
1197.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Moravske Toplice za leto 2001

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99 in 2/01)
je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne
11. 3. 2002 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Moravske Toplice za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Moravske Toplice za leto 2001, ki zajema bilanco
prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja.
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice so tudi izvirni prihodki in odhodki krajevnih
skupnosti za leto 2001.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in
odhodkov proračuna v zaključnem računu za leto 2001
znašajo:
– skupni prihodki
705,529.623,37 SIT
– skupni odhodki
666,578.418,06 SIT
Razlika med prihodki in odhodki
+ 38,951.205,31 SIT
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazana tudi sredstva krajevnih skupnosti za leto 2001 v višini:
– izvirni prihodki krajevnih skupnosti 72,464.010,71 SIT
– odhodki krajevnih skupnosti
67,686.770,59 SIT
Razlika med prihodki in odhodki
+ 4,777.240,12 SIT
3. člen
Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje:
– prejeta vračila danih posojil
10,146.123,95 SIT
– dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
12,233.163,84 SIT
Razlika med prejetimi in danimi
posojili
– 2,087.039,89 SIT
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4. člen
Račun financiranja Občine Moravske Toplice za leto
2001 izkazuje:
– prejeta posojila
/
– odplačilo glavnice v letu 2001
55,094.285,08 SIT
Razlika med najetimi in
odplačanimi krediti
–55,094.285,08 SIT
5. člen
Negativni saldo sredstev na računih proračuna Občine
Moravske Toplice za leto 2001 v višini 18,230.119,66 SIT
se pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2000,
tako da skupni saldo nerazporejenih sredstev iz računov
proračuna znaša 33,359.732,63 SIT in se uporablja za
pokrivanje odhodkov proračuna Občine Moravske Toplice
za leto 2002 kot namenska sredstva.
Nerazporejena sredstva krajevnih skupnosti v letu 2001
v višini 4,797.576,13 SIT se uporabijo za pokrivanje namenskih odhodkov krajevnih skupnosti v letu 2002.
6. člen
Saldo sredstev stalne proračunske rezerve na dan
31.december 2001 v višini 12,361.526,00 SIT se prenese
v leto 2002.
7. člen
Pregled vseh prilivov in odlivov proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2001 je sestavni del tega odloka.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 403-03/02-1
Moravske Toplice, dne 11. marca 2002.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon. l. r.

1198.

Odlok o spremembah odloka o davku od
premoženja v Občini Moravske Toplice

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99 – odl. US,
61/99 – odl. US, 79/99 in 89/99 – odl. US) ter 16. člena
statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99
in 2/01) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji
dne 11. 3. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o davku od premoženja
v Občini Moravske Toplice
1. člen
V odloku o davku od premoženja v Občini Moravske
Toplice (Uradni list RS, št. 35/97) se besedilo 1. člena črta
in se nadomesti z besedilom, ki glasi:
“Davek od premoženja iz 2. točke 156. člena zakona o
davkih občanov (Uradni list RS, št. 36/98) se za območje
Občine Moravske Toplice od 1. 1. 2002 dalje obračunava v
višini, ki jo določa zakon o davkih občanov.“
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-05/02-1/2
Moravske Toplice, dne 11. marca 2002.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon. l. r.

ODRANCI
1199.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 7. člena odloka o nadomestilu za upoabo
stavbnega zemljišča (Uradne objave, št. 1/889) ter 14.
člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01) je
Občinski svet občine Odranci na 23. seji dne 22. 2. 2002
sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
I
Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Odranci v
letu 2002 znaša 0,038 SIT.
II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2002.
Št. 172-23/2002
Odranci, dne 22. februarja 2002.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.

PREVALJE
1200.

Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št.
15/99, 51/01) je Občinski svet občine Prevalje na 28. seji
dne 11. 3. 2002 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Prevalje
za leto 2002
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I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Prevalje za leto
2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A)
I.
70
71
72
73
74
II.
40
41
42
43
III.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki skupaj
Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Prejete donacije
Transferni prihodki
Odhodki skupaj
Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki
Investicijski transferi
Proračunski primanjkljaj

B)
IV.

Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
3,714.223,00
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0,00
Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev
3,714.223,00
Skupni primanjkljaj p-o ter saldo prejetih
in danih posojil
–4,056.514,79

V.
VI.
VII.

C)
VIII.
IX.
X.
XI.

– v tolarjih
695,297.506,82
384,906.000,00
50,398.900,00
43,000.000,00
3,300.000,00
213,692.606,82
703,068.244,61
267,794.502,64
275,231.500,67
110,996.241,31
49,046.000,00
–7,770.737,79

Račun financiranja
Zadolževanje
13,000.000,00
Odplačilo dolga
28,001.000,00
Neto zadolževanje
–15,001.000,00
Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih –19,057.514,79

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji
javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin
kontov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe
med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu septembru 2002 in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in
njegovi realizaciji.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan ali druga
pooblaščena oseba. Odredbodajalec proračuna je župan ali
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druga pooblaščena oseba. Za proračunske postavke krajevnih skupnosti so odredbodajalci predsedniki svetov krajevnih skupnosti.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
30% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2003 30% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 70% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in
za tekoče transfere, ne sme presegati 15% pravic porabe v
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini
3,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o porabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina v proračunu leta 2002 lahko
zadolži do višine 13,000.000 tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Prevalje, v letu 2002 ne sme preseči skupne višine glavnic
26,111.009,20 tolarjev.
Župan občine je pooblaščen, da odloča za potrebe
proračuna o:
– začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni
višini,
– najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna
zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov, ki mora biti
odplačano do konca proračunskega leta,
– varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev.
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10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. 1.
2002.
Št. 403-01-01/1
Prevalje, dne 11. marca 2002.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

1201.

Odlok o javni kanalizaciji v Občini Prevalje

Na podlagi 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 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,
87/97, 73/98, 31/00, 24/01 ) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01) je Občinski
svet občine Prevalje na 28. seji dne 11. 3. 2002 sprejel

ODLOK
o javni kanalizaciji v Občini Prevalje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja odvajanje odpadnih voda, ki
obsega odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Z odvodnjavanjem odpadnih voda se razume odvod po kanalu in odvoz s
cisternami.
2. člen
Objekti in naprave javne kanalizacije so lastništvo občine.
3. člen
Z objekti in napravami javne kanalizacije upravlja in
gospodari upravljalec javne kanalizacije, na osnovi pogodbe
o upravljanju in gospodarjenju z infrastrukturnimi objekti in
napravami, ki jo skleneta Občina Prevalje in upravljalec.
4. člen
Kanalizacijske naprave javnega značaja so objekti in
naprave, ki služijo za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih in
meteornih voda več uporabnikov.
Javna kanalizacija je tudi kanalizacija za odvajanje padavinskih voda iz naselij, kjer je zasnovan in zgrajen ločen
sistem za odvajanje padavinskih voda.

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

5. člen
Za javno kanalizacijo po tem odloku se štejejo:
– zbirni kanali z revizijskimi jaški,
– razbremenilniki visokih voda,
– črpališča odpadnih in padavinskih voda,
– čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda in
– drugi objekti in naprave, ki so potrebni za normalno
obratovanje javne kanalizacije.

9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Prevalje v
letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.

6. člen
Uporabnik javne kanalizacije je lastnik ali upravljalec
objekta, ki je s hišnim priključkom priključen na javno kanalizacijo.
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7. člen
Hišna kanalizacija in hišni priključek, to je kanal od
zgradbe do javne kanalizacije ter naprave za zbiranje in
čiščenje odpadnih voda, ki služijo enemu uporabniku (notranja kanalizacija), so v upravljanju lastnikov, oziroma upravljalcev zgradb in nimajo značaja javne kanalizacije. Ti upravljalci so dolžni vzdrževati kanalizacijo tako, da je omogočeno
normalno odvajanje odpadnih voda ob stalno izpolnjenih
predpisanih pogojih za izliv odpadnih voda v javno kanalizacijo.
Upravljalec javne kanalizacije ima pri upravljanju in
gospodarjenju z javno kanalizacijo predvsem naslednje naloge:
– skrbi za nemoteno delovanje javne kanalizacije,
– vzdržuje javno kanalizacijo,
– skupaj z občino skrbi za razvoj javne kanalizacije,
– vodi kataster javne kanalizacije, izdaja smernice in
soglasja skladno z ustanovitnenim aktom in tem odlokom,
– spremlja kvaliteto in stopnjo onesnaženosti odpadnih
voda,
– izvaja priključke na javno kanalizacijo.
II. GRADITEV JAVNE KANALIZACIJE
8. člen
Kdor namerava graditi kanalizacijo, si mora pridobiti za
načrtovanje smernice upravljalca javne kanalizacije, za priključitev na javno kanalizacijo pa soglasje.
9. člen
Gradbena dela pri gradnji javne kanalizacije lahko izvaja le izvajalec, ki je registriran za tovrstne gradnje.
Hišni priključek zgradi fizična ali pravna oseba, ki je za
to strokovno usposobljena. Priklop izvede upravljalec kanalizacije, ki opravi tudi prevzem hišnega priključka.
Lastnik priključka mora v času gradnje le-tega upravljalcu javne kanalizacije naročiti izdelavo katastrskega posnetka priključka.
10. člen
Kdor namerava graditi javno kanalizacijo ali hišni priključek po predhodno pridobljenem dovoljenju UE, mora o
tem 8 dni pred začetkom gradnje obvestiti upravljalca javne
kanalizacije.
11. člen
Kdor zgradi javno kanalizacijo, mora pred pridobitvijo
uporabnega dovoljenja upravljalcu javne kanalizacije predložiti izvedbeni načrt in elaborat katastra kanalizacije.
Po pridobitvi uporabnega dovoljenja in po naročilu investitorja mora upravljalec javne kanalizacije prevzeti zgrajeno javno kanalizacijo v upravljanje in jo na stroške investitorja vnesti v kataster javne kanalizacije.
12. člen
Kdor namerava graditi neposredno ob javni kanalizaciji, si mora pridobiti soglasje upravljalca javne kanalizacije.
Na javno kanalizacijo ni dovoljeno postavljati ali na njej
graditi objektov, zasajati dreves in grmovnic, ki bi lahko
povzročili škodo na kanalizaciji ali ovirali normalno vzdrževanje kanalizacije.
13. člen
Kdor gradi objekte, opravlja vzdrževalna, rekonstrukcijska ali druga dela na objektih ali na površinah ob javni
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kanalizaciji, mora pri izvajanju teh del skrbeti, da ne poškoduje javne kanalizacije.
V primeru trajne spremembe nivelete terena mora povzročitelj take spremembe, po predhodni pridobitvi soglasja
upravljalca javne kanalizacije, poskrbeti za prilagoditev javne
kanalizacije novemu stanju terena.
Gradbena dela, pri katerih se poseže na javno kanalizacijo, lahko izvaja le upravljalec javne kanalizacije, oziroma
drugi izvajalec pod neposrednim nadzorstvom upravljalca
javne kanalizacije.
14. člen
Kdor vloži svoja denarna ali materialna sredstva za zgraditev javne kanalizacije, s tem ne pridobi razpolagalne pravice nad kanalizacijo, lahko pa pridobi pravico do upravljanja
in gospodarjenja z zgrajeno kanalizacijo za določeno časovno obdobje.
III. PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
15. člen
Investitor objekta si mora k lokaciji objekta, na območju, kjer je načrtovana javna kanalizacija, pridobiti soglasje
upravljalca javne kanalizacije o možnostih in pogojih priključitve objekta na javno kanalizacijo. Tako soglasje je potrebno tudi v primerih, ko se lokacijske pogoje opredeli v
postopku izdaje gradbenega dovoljenja.
Za priključitev na javno kanalizacijo si mora investitor,
lastnik ali upravljalec objekta pridobiti soglasje upravljalca
javne kanalizacije.
Upravljalec javne kanalizacije mora izdati soglasje za
priključitev v roku 30 dni po prejemu vloge.
Upravljalec javne kanalizacije ne da soglasja za priključitev na javno kanalizacijo k lokaciji, kadar objekt iz tehničnih razlogov ni možno priključiti na javno kanalizacijo.
16. člen
Lastnik in upravljalci zgradb na območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija morajo poskrbeti za priključitev zgradb
na javno kanalizacijo istočasno s priključitvijo na vodovodno
omrežje.
17. člen
Ob izgradnji kolektorskega sistema za odvajanje odpadnih voda in čistilne naprave, morajo plačati koristniki javne
kanalizacije na podlagi investicijskega elaborata enkratni prispevek. Pogoje za višino prispevka določi občinski svet.
Prispevek se uporablja za izgradnjo javne kanalizacije
in čistilne naprave.
18. člen
Neposredno priključitev hišnega priključka na javno
kanalizacijo izvede upravljalec javne kanalizacije na stroške
investitorja oziroma bodočega koristnika ali drugi izvajalec
pod neposrednim nadzorstvom predstavnika upravljalca javne kanalizacije
Praviloma ima vsaka zgradba en hišni priključek, oziroma en priključek na javno kanalizacijo.
Upravljalec oziroma lastnik notranje kanalizacije ne sme
dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov oziroma upravljalcev po svoji notranji kanalizaciji na javno kanalizacijo,
razen v izjemnih primerih in z izrecnim soglasjem upravljalca
javne kanalizacije.
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19. člen
Uporabniki javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo v
svojem tehnološkem postopku, morajo imeti na spojnem
kanalu pred priključkom na javno kanalizacijo zgrajene naprave za predčiščenje oziroma nevtralizacijo tehnoloških odpadnih voda in kontrolni jašek, v katerem je mogoče meriti
količino odpadnih voda in odvzemati vzorce odpadne vode.
Velikost, opremo in rok zgraditve kontrolnega jaška
določi upravljalec javne kanalizacije v skladu s tehničnim
pravilnikom o javni kanalizaciji.
20. člen
V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati odpadnih voda v naslednjih merilih:
– če ima odpadna voda temparaturo nad 40 stopinj C,
– če odpadna voda vsebuje strupene snovi, naftne
derivate ali organska topila,
– če odpadna voda vsebuje radioaktivne snovi, brusilne snovi ali je prisotna vsebnost kovin,
– če ima odpadna voda faktor kislosti oziroma bazičnosti raztopine (pH) pod vrednostjo 6,5 ali nad vrednostjo 9,
– če odpadna voda vsebuje vnetljive ali eksplozivne
snovi ali nevarne mikroorganizme.
Podrobnejša določila o mejnih vrednostih snovi, ki jih
sme vsebovati odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, določa tehnični pravilnik o javni kanalizaciji, ki ga pripravi upravljalec kanalizacije v roku 6 mesecev po uveljavitvi
tega odloka in ga poda v potrditev občinskemu svetu.
21. člen
V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati hladilne vode,
vode iz površinskih vodotokov in izvirov podtalnice.
22. člen
V javno kanalizacijo ni dovoljeno odlagati trdih odpadkov, ki so z odlokom o ravnanju z odpadki opredeljeni kot
komunalni ali posebni odpadki.
23. člen
Na kanalizacijo za odvajanje samih padavinskih voda
ni dovoljeno priključiti kanalizacije za odvajanje odpadnih
voda.
24. člen
Na območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija in je
nanjo možno priključiti objekt, ni dovoljeno graditi greznic.
25. člen
Upravljalec javne kanalizacije lahko zavrne izdajo soglasja za priključitev in sámo priključitev hišnega priključka
na javno kanalizacijo v naslednjih primerih:
– v primerih iz 20. člena tega odloka,
– če profil kanalizacije ne ustreza,
– če bi novi priključek povzročil motnje v obratovanju
javne kanalizacije,
– če odpadne vode vsebujejo take snovi, ki jih ne bi
bilo mogoče očistiti,
– če je hišni priključek zgrajen tehnično nepravilno
oziroma nekvalitetno.
26. člen
Lastnosti odpadnih voda se, razen iz stanovanjskih objektov in objektov za občasno bivanje, kontrolirajo trikrat
letno z rednimi analizami. Analize izvaja pooblaščena pravna
oseba na stroške koristnikov javne kanalizacije.
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IV. PRIKLJUČITEV NA GREZNICE
27. člen
Na območjih, kjer še ni zgrajena javna kanalizacija, se
morajo odpadne vode zbirati v vodotesnih greznicah. Greznice morajo biti zgrajene tako, da odpadna voda ne pronica
v okolje.
Greznice so del hišne kanalizacije.
28. člen
Greznice morajo biti obvezno praznjene, najmanj enkrat letno, na stroške lastnika.
Odpadne vode in gošče iz greznic, v katerih se zbirajo
odpadne vode obremenjene s škodljivimi snovmi za naravo,
se morajo prečistiti na čistilni napravi, na stroške lastnika.
Odpadne vode in gošče iz individualnih greznic, ki ne
vsebujejo škodljivih snovi za naravo, se smejo uporabljati za
gnojenje kmetijskih površin, s predložitvijo potrdila, da odpadne vode ne vsebujejo škodljivih snovi.
29. člen
Praznjenje greznic izvaja upravljalec javne kanalizacije
ali drugi izvajalec po naročilu in na stroške lastnika ali upravljalca zgradbe.
30. člen
Pristojni občinski organ za komunalne zadeve mora
voditi o greznicah posebno evidenco, iz katere je razvidno:
– lastništvo,
– lokacija greznice,
– velikost greznice,
– kakšna je greznica (vodotesna, nevodotesna),
– datum praznjenja.
V. PLAČEVANJE STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA
ODPADNIH VODA
31. člen
Koristniki javne kanalizacije in uporabniki individualnih greznic so dolžni plačevati storitve odvajanja odpadnih
voda.
Ceno za odvajanje odpadnih voda (kanalščino) po kanalu ali s cisterno določi občinski svet na podlagi utemeljenega predloga upravljalca javne kanalizacije, če z zakonom
ali uredbo vlade ni določeno drugače.
Osnova za obračun odvedene odpadne vode je količina porabljene pitne ali tehnološke vode, ki se meri z merilno
napravo.
V primerih, ko merilna naprava ni vgrajena in v primerih
oskrbe s pitno vodo iz lastnega vira, se količina odpadne
vode izračuna na osnovi povprečne porabe pitne vode na
prebivalca v občini.
32. člen
Koristniki javne kanalizacije in uporabniki individualnih
greznic so dolžni plačevati tudi storitve čiščenja odpadnih
voda, če je zgrajena čistilna naprava in se odpadne vode
čistijo.
Delež stroškov vsakega posameznega koristnika se
določi na podlagi ugotovljene količine porabljene pitne
vode in tehnološke vode ter stopnje onesnaženosti odpadne vode.
Onesnaženost odpadne vode se ugotavlja v skladu s
tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji.
Ceno za čiščenje odpadne vode določi občinski svet
na podlagi utemeljenega predloga upravljalca javne kanali-
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zacije, z upoštevanjem kriterijev iz 31. člena tega odloka, če
z zakonom ali uredbo vlade ni določeno drugače.
Koristniki čistilne naprave, ki pripeljejo odpadno vodo v
čiščenje na čistilno napravo iz kateregakoli vzroka izven
rednih postopkov čiščenja, so dolžni plačevati enako ceno
storitve čiščenja, kot koristniki javne kanalizacije in individualnih greznic.
VI. NADZORSTVO
33. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo komunalni in pristojni občinski organ za komunalne zadeve.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
34. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 200.000 tolarjev se
kaznuje pravna oseba – upravljalec javne kanalizacije, če
ravna v nasprotju:
z drugim odstavkom 7. člena odloka, z drugim odstavkom 11. člena odloka, s 25. in 29. členom odloka.
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z
denarno kaznijo od 15.000 do 60.000 tolarjev tudi odgovorna oseba upravljalca javne kanalizacije.
35. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 200.000 tolarjev se
kaznuje gospodarska družba, oziroma druge pravne osebe
ali posameznik, če ravna v nasprotju :
s 7. členom odloka, z 8. členom odloka, z 9. in 10.
členom odloka, z 11. členom odloka, 12. in 13. členom
odloka, s 15. členom odloka, s 16. členom odloka, tretjim
odstavkom 18. člena odloka, prvim odstavkom 19. člena
odloka, z 20., 21., 22., 23., 24., 27., 28., 29. členom
odloka.
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z
denarno kaznijo od 15.000 do 60.000 SIT odgovorna oseba gospodarske družbe oziroma druge pravne osebe.

Uradni list Republike Slovenije
– normative o sestavi odpadnih voda, ki se smejo odvajati v javno kanalizacijo,
– način ugotavljanja stopnje onesnaženosti odpadne
vode,
– način zaračunavanja storitev odvajanja in čiščenja
odpadnih voda,
– način zagotavljanja obratovanja in vzdrževanja javne
kanalizacije in notranje kanalizacije,
– način pridobitve smernic in soglasij za gradnjo javne
kanalizacije in za priključitev nanjo.
39. člen
Lastniki kanalizacije, ki ima javni značaj, morajo le-to
predati v upravljanje izvajalcu v šestih mesecih od uveljavitve
tega odloka.
Fizične ali pravne osebe, ki so zgradile javno kanalizacijo, katera ima javni značaj, morajo le-to brezplačno prenesti na lokalno skupnost najkasneje v roku 6 mesecev po
zaključku gradnje. Lokalna skupnost jo preda v upravljanje
upravljalcu javne kanalizacije.
40. člen
V vseh naseljih, kjer je zgrajena javna kanalizacija in je
tehnično izvedljivo, se morajo vsi uporabniki individualnih
greznic priključiti na javno kanalizacijo najpozneje v dveh
letih po izgradnji kanalizacije. Če je obstoječa greznica vodotesna, se lahko uporablja kot pretočni jašek, sicer jo
mora uporabnik opustiti, dezinficirati in zasuti.
41. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati na območju Občine Prevalje odlok o splošnih pogojih za uporabo
kanalizacije in o opravljanju kanalizacijskih storitev (MUV, št.
13/79).
Št. 352-05/00-5/12
Prevalje, dne 11. marca 2002.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

36. člen
Kdor krši 35. člen, je dolžan poravnati materialne stroške, ki nastanejo zaradi kršenja navedenih določil.
37. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se na kraju samem
kaznuje delavec pravne osebe izvajalca, če ravna v nasprotju s 35. in 36. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se na kraju samem
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju s 35. in 36. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se na kraju samem
kaznuje posameznik, če ravna v nasprotju s 35. in 36.
členom tega odloka.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Občinski svet sprejme tehnični pravilnik o javni kanalizaciji najpozneje v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Tehnični pravilnik določa:
– smernice za projektiranje in graditev kanalizacije,
– tehnične normative za priključitev na javno kanalizacijo,

1202.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Prevalje

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 –
odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl.
US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US,
77/00, 100/00 – sklep US) in v skladu z uredbo o skupnih
osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo
delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št.
24/98, 56/98 ) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01 ) je Občinski svet občine
Prevalje na 28. seji dne 11. 3. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji
in delovnem področju Občinske uprave
občine Prevalje

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99) se 6. člen
glasi:
“V občinski upravi se ustanovijo naslednji organi občinske uprave:
– Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo,
– Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje
prostora,
– Oddelek za proračun in finance,
– Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve.“
2. člen
7. člen se glasi:
“Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo opravlja
strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge ter nadzor na področjih:
– izvajanja gospodarskih javnih služb v občini,
– uresničevanja ustanoviteljskih pravic za javna podjetja,
– vzdrževanja in gradnje lokalnih cest,
– gradnje, vzdrževanja ter urejanja javnih poti, površin
za pešce in zelenih površin,
– oskrbe s pitno vodo,
– ravnanja s komunalnimi odpadki,
– javne snage in čiščenja javnih površin,
– odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odplak,
– oskrbe s toplotno energijo in z zemeljskim plinom,
– upravljanja in vzdrževanja infrastrukturnih in drugih
javnih objektov,
– dimnikarskih storitev,
– pogrebne in pokopališke dejavnosti,
– plakatiranja,
– kabelsko razdelilnega sistema za sprejem in distribucijo RTV signalov,
– lokalnega prometa in prometne signalizacije,
– katastra komunalnih naprav,
– komunalnega in cestnega inšpekcijskega nadzora in
redarstva,
– stanovanjskega gospodarstva,
– civilne zaščite in varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
– ostalih zadev s področja komunalno cestnega gospodarstva.“
3. člen
9. člen se glasi:
“Oddelek za proračun in finance opravlja strokovne,
upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge
s področja proračuna in finančnega poslovanja občine, zlasti pa:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje,
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
– opravlja finančno knjigovodska, računovodska in druga strokovna opravila za proračun,
– v okviru proračuna vodi finančno poslovanje za krajevne skupnosti,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in
v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo
uvedbo oziroma usklajevanje,
– vodi in knjiži investicije,
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– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– izvaja postopke javnega naročanja.“
4. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
“Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge s področja:
– izobraževanja, kulture, športa, otroškega varstva, dela z mladimi, socialnega skrbstva in zdravstva,
– priprave in vodenja investicij in investicijskega vzdrževanja s področja družbenih dejavnosti,
– priprave programov in projektov s področja družbenih dejavnosti,
– uresničevanja ustanoviteljskih pravic za javne zavode,
– priprave razvojnih usmeritev in razvojnih programov,
– priprave in izvajanja programov javnih del,
– koordinacije delovanja subjektov na področju družbenih dejavnosti in izvaja nadzor nad izvajanjem programov,
– turizma, trgovine, gostinstva,
– obrti in podjetništva,
– kmetijstva,
– spremljanja in analiziranja gospodarskih gibanj v občini,
– strategije razvoja občine in programske usmeritve
razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva in
družbenih dejavnosti,
– delovanja ožjih delov občine,
– izvajanja pravil pisarniškega poslovanja,
– druge naloge, iz pristojnosti občine, ki po svoji naravi
sodijo v to področje”.
5. člen
Župan občine uskladi pravilnik o sistemizaciji delovnih
mest v občinski upravi, ki je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta, s tem odlokom v roku enega
meseca po objavi odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-04-1/98-6
Prevalje, dne 11. marca 2002.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

1203.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske
zasnove za območje ureditvenega načrta
“Lahovnik“ na Prevaljah

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list
RS, št. 15/99, 51/01) je Občinski svet občine Prevalje na
28. redni seji dne 11. 3. 2002 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove
za območje ureditvenega načrta “Lahovnik“
na Prevaljah
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I
Javno se razgrne osnutek programskih zasnov (v nadaljevanju: PZ) za območje Ureditvenega načrta “Lahovnik“ na
Prevaljah, kot posebna strokovna podloga prostorskih sestavin odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne
na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje
1986–2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 83/01).
II
Pretežna namembnost območja predstavlja obrtno-industirjska cona, dopustna pa je še sprememba namembnosti sklopa obstoječih individualnih stanovanjskih hiš v poslovnih namene ter izločitev ene prostostoječe stanovanjske
hiše.
III
Osnutek akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen
v prostorih Občine Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje.
Javna razgrnitev se začne prvi delovni dan po objavi
tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja
30 dni.
IV
V času javne obravnave lahko na javno razgrnjeni osnutek PZ podajo svoje pisne pripombe in predloge vsi zainteresirani občani in jih posredujejo na naslov Občine Prevalje,
Trg 2a, 2391 Prevalje.
V
V času javne razgrnitve bo v prostorih Občine Prevalje v
sredo, dne 3. aprila 2002, ob 16.30, javna obravnava, ki jo
organizira Občina Prevalje.
VI
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine
Prevalje stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so
bili podani na osnutek PZ v času javne razgrnitev, strokovne službe Občine Prevalje pa poskrbijo za pripravo predloga PZ.
VII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0006/2002-10
Prevalje, dne 11. marca 2002.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka programskih zasnov
za območje ureditvenega načrta “Račel-Log“
na Prevaljah
I
Javno se razgrne osnutek programskih zasnov (v nadaljevanju: PZ) za območje ureditvenega načrta “Račel-Log“
na Prevaljah, kot posebna strokovna podloga prostorskih
sestavin odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje
1986–2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 83/01).
II
Pretežno namembnost območja predstavlja rekreacijsko-športno območje, dovoljena pa je še postavitev centralne čistilne naprave, sklopa stanovanjsko-poslovnih hiš, sklopa stanovanjskih hiš in območja za lokacijski načrt krožišča
ob mostu čez Mežo.
III
Osnutek akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen
v prostorih Občine Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje.
Javna razgrnitev se začne prvi delovni dan po objavi
tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja
30 dni.
IV
V času javne obravnave lahko na javno razgrnjeni osnutek PZ podajo svoje pisne pripombe in predloge vsi zainteresirani občani in jih posredujejo na naslov Občine Prevalje,
Trg 2a, 2391 Prevalje.
V
V času javne razgrnitve bo v prostorih Občine Prevalje v
sredo, dne 3. aprila 2002, ob 15. uri, javna obravnava, ki jo
organizira Občina Prevalje.
VI
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine
Prevalje stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so
bili podani na osnutek PZ v času javne razgrnitve, strokovne službe Občine Prevalje pa poskrbijo za pripravo predloga PZ.
VII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0007/2002-10
Prevalje, dne 11. marca 2002.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

1204.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka programskih
zasnov za območje ureditvenega načrta
“Račel-Log“ na Prevaljah

1205.
Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list
RS, št. 15/99, 51 /01) je Občinski svet občine Prevalje na
28. redni seji dne 11. 3. 2002 sprejel

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98 , 74/98, 70/00) in 16. člena statu-
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ta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01) je
Občinski svet občine Prevalje na 28. redni seji dne 11. 3.
2002 sprejel naslednji

4. člen
Referendum vodi Občinska volilna komisija občine Slovenska Bistrica.

SKLEP

5. člen
Za datum razpisa referenduma, s katerim začno teči
roki za referendumska opravila, ki so potrebna za izvedbo
referenduma, se šteje 5. 4. 2002.

Zemljišču parc. št. 608/18 – neplodno v izmeri
1062 m2, pripisano pri seznamu S/I, k.o. Farna vas, se
odvzame status javnega dobra ter se vpiše v nov zemljiškoknjižni vložek iste k.o., kjer se vknjiži lastninska pravica
za osebo z imenom: Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje – do
celote.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-02-99/16-9
Prevalje, dne 11. marca 2002.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

SLOVENSKA BISTRICA
1206.

6. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi, ki bodo
vpisani v volilni imenik glasovalnih upravičencev za območje
Krajevne skupnosti Kebelj, ki ga sestavi Občinska uprava
občine Slovenska Bistrica, skladno z zakonom o samoprispevku.
7. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Slovenska Bistrica.
8. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in na krajevno
običajen način. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/032-01/29-8/2002
Slovenska Bistrica, dne 25. marca 2002.

Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka na območju Krajevne skupnosti
Kebelj

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95, 38/96,
43/96 in 59/01), 8. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, 87/01), 10. ter 60. člena statuta Občine Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) je Občinski
svet občine Slovenska Bistrica na 29. redni seji dne 25. 3.
2002 sprejel

SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka na območju Krajevne skupnosti
Kebelj
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Kebelj, ki vključuje
naselja Cezlak, Kebelj, Kot na Pohorju, Lukanja, Modrič,
Nadgrad, in Podgrad na Pohorju se na podlagi sprejetega
investicijskega programa za investicijo novogradnja telovadnice v večnamenskem objektu na Keblju ter na podlagi
opravljene javne razprave in sprejetih ugotovitev in sklepov
zbora krajanov KS Kebelj z dne 13. 3. 2002, razpiše referendum o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Kebelj.
2. člen
Referendumsko vprašanje glasi:
Ali ste za uvedbo samoprispevka v denarju za obdobje
petih let, to je od 1. 8. 2002 do 31. 7. 2007, za financiranje investicije novogradnja telovadnice v večnamenskem
objektu na Keblju, po stopnji 1,5% od bruto dohodka zavezanca doseženega v predpreteklem letu.
3. člen
Referendum o uvedbi samoprispevka se izvede v nedeljo, 12. 5. 2002.

Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

SLOVENSKE KONJICE
1207.

Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine
Slovenske Konjice

Na podlagi 5. člena uredbe o poslovanju organov javne
uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/02)
in 27. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list
RS, št. 31/99 in 19/01) sprejme župan Občine Slovenske
Konjice

SKLEP
o uradnem elektronskem naslovu Občine
Slovenske Konjice
I
S tem sklepom se določi uradni elektronski poštni naslov Občine Slovenske Konjice.
Uradni elektronski poštni naslov se glasi: info@slovenskekonjice.si.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-3/2002-9201
Slovenske Konjice, dne 12. marca 2002.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.
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VLADA
1208.

Uredba o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje
vode na odseku vodotoka Krumpah za
proizvodnjo električne energije

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US,
56/99-ZON in 22/00-ZJS) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode na
odseku vodotoka Krumpah za proizvodnjo
električne energije
1. člen
(predmet in obseg koncesije)
S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: vlada) določa pogoje za podelitev koncesije za
gospodarsko izkoriščanje vodotoka Krumpah (v nadaljnjem
besedilu: vodotok) na naslednjih odsekih:
Vodotok

Krumpah

Občina

Ljubno

Koordinate gorvodne
meje odseka

Yzg
Xzg
5 489 340 5 138 482

Koordinate dolvodne
meje odseka

Hzg
610,00

Yzg
Xzg
5 488 571 5 137 897

Bruto
potencial (kW)

Hzg
545,00

357

Vir koordinat: Koordinate so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss – Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih
topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 1:5.000 (ali 1:10.000).

2. člen
(dejavnost koncesionarja)
Koncesionar lahko gospodarsko izkorišča vodotok iz
prejšnjega člena izključno za proizvodnjo električne energije.
3. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji,
ali fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije,
– da je sposoben za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega člena.
Koncesija se lahko podeli eni ali več fizičnim osebam
kot koncesionarjem hkrati, če izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka.
V primerih iz prejšnjega odstavka so fizične osebe solidarno odgovorne za vse obveznosti, ki izvirajo iz te uredbe in
koncesijske pogodbe.
4. člen
(okoljevarstveni in drugi pogoji)
Koncesionar sme odvzemati vodo le, ko je naravni
pretok v vodotoku večji od ekološko sprejemljivega pretoka
(Qes).
V primerih, ko pretok v strugi zaradi naravnih razmer
pade pod Qes, mora koncesionar prekiniti z odvzemom
vode in ustaviti proizvodnjo.
Koncesionar mora poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih
pogojev po predpisih in pogojev iz prejšnjega člena, zagotoviti še:
– ukrepe za nespremenjeno izvajanje pravice do gospodarskega izkoriščanja vodotoka drugih obstoječih uporabnikov,

– ukrepe proti poslabšanju vodnega režima med gradnjo,
– ukrepe proti poslabšanju razmer v zvezi s kakovostjo
in količino podtalnice,
– izvedbo objektov in naprav tako, da bo omogočena
migracija vodnih organizmov,
– ukrepe za preprečevanje škodljivega odlaganja proda, suspenzij in drugih plavin,
– varnost predvidenih objektov in naprav pred poplavami (in ohranjanje vsaj dosedanje poplavne varnosti na vplivnem območju objektov in naprav med gradnjo in v času
trajanja koncesije),
– smotrno gospodarsko izkoriščanje naravnega vira ob
izbiri ustrezne tehnologije,
– izvedbo predvidenega posega v okolje na način, ki
bo omogočal najmanjšo porabo prostora, snovi in energije
med gradnjo in obratovanjem hidroelektrarne,
– upoštevanje urbanističnih, arhitektonskih in krajinskih značilnosti in načel sonaravnega urejanja pri oblikovanju objektov, naprav in drugih ureditev,
– javno prehodnost jezovnih zgradb, kjer je to utemeljeno,
– ohranjanje biološke raznovrstnosti in avtohtonosti habitatov,
– ohranjanje in varovanje naravnih vrednot,
– ukrepe v zvezi s sanacijo, vzpostavitvijo novega oziroma nadomestitvijo prejšnjega stanja okolja po prenehanju
koncesije.
Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje
določijo v upravnih aktih v zvezi s posegi v prostor.
5. člen
(stroški koncesionarja)
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki bo
podeljena na podlagi te uredbe.
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6. člen
(začetek in čas trajanja koncesije)
Koncesija se podeli za dobo tridesetih let.
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji,
določenimi v koncesijski pogodbi.

13. člen
(način pridobitve koncesije)
Koncesija na vodotoku iz 1. člena te uredbe se podeli
brez javnega razpisa imetniku obstoječe pravice rabe in izkoriščanja naravne dobrine, in sicer za povečanje njenega obsega.
Koncesionarja določi Vlada Republike Slovenije z
upravno odločbo.

7. člen
(območje, na katero se koncesija nanaša)
Koncesija se nanaša na vodni potencial vodotoka med
koordinatami gorvodne in dolvodne meje odseka vodotoka
iz 1. člena te uredbe.

14. člen
(koncesijska pogodba)
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta Vlada Republike Slovenije.
V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko
pogodbo veljajo določbe uredbe.

8. člen
(plačilo za koncesijo)
Koncesionar plačuje za koncesijo enkrat letno znesek,
izračunan na podlagi bruto potenciala vodotoka, izraženega
v kW.
Letno plačilo za koncesijo je enako povprečni vrednosti 120 kWh realizirane oddaje energije malih hidroelektrarn
v slovenski elektroenergetski sistem v preteklem letu na en
kW bruto potenciala vodotoka iz 1. člena te uredbe in se
začne računati z dnem začetka oddajanja električne energije v omrežje.
Za čas, ko koncesionar ne more uporabljati vode za
proizvodnjo električne energije zaradi višje sile (suša, poplava, potres, zemeljski plaz, močan veter ipd.), se letno plačilo za koncesijo zmanjša.
Plačilo za koncesijo se med državo in lokalno skupnostjo, na območju katere je elektrarna, razdeli v razmerju
40 : 60 v korist lokalne skupnosti.
Prihodki iz četrtega odstavka tega člena so vir občinskega proračuna in proračuna Republike Slovenije.
Način obračunavanja in plačevanja se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
9. člen
(pravice koncesionarja)
Koncesionar ima pravico do izključnega izkoriščanja
tistega dela vodnega energetskega potenciala, ki je predmet koncesije.
10. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršujejo pristojni inšpektorji.
11. člen
(razlogi in način prenehanja koncesije)
Koncesija preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije v skladu z zakonom.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje
uredijo s koncesijsko pogodbo.
12. člen
(prenos objektov in naprav)
Po prenehanju koncesije preidejo brezplačno, v brezhibnem stanju, v posest koncedenta vsi objekti in naprave,
potrebni za zajem in izpust vode, ki jih je za koncedenta
zgradil ali drugače pridobil koncesionar.
Način in obseg prenosa objektov iz prejšnjega odstavka v posest koncedenta se uredi s koncesijsko pogodbo.

15. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-01/2001-4
Ljubljana, dne 21. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1209.

Uredba o koncesijah za izkoriščanje vode iz
vodnih virov Gačnik 1, Gačnik 2, Zavratec, ČG1/93, Devetak v Straži, St-2/87, St-3/92, STO4/96, DT-1/94, Žd-1/93, H-3/88, Gb-2/90, Ka1/93, GK-1/93, Jezero pri Družinski vasi,
Br-3/91, Cl-1/87, Cl-2/89, Š-1/92, K-1/86, K2/86, K-3/95, Mo-2/94, Zaloka, VŠ-1/92, GV-1,
GV-2, GV-3, VG-4, GVN, ZP-2, VK-1, VK-2, VK-3,
VK-4, V-6, Brezoviški graben, K-2/97, VBP-3/97,
B-2/96, DB-1/94, DB-2/95, PR-2/89, PR-3/92,
VM-1/94, VM-2/94, Va-1, Krog, Dobliče, ČBL3/91, ČBL-4/92 in VB-1/94 za oskrbo
prebivalstva s pitno vodo

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US,
56/99-ZON in 22/00-ZJS) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o koncesijah za izkoriščanje vode iz vodnih virov
Gačnik 1, Gačnik 2, Zavratec, ČG-1/93, Devetak
v Straži, St-2/87, St-3/92, STO-4/96, DT-1/94,
Žd-1/93, H-3/88, Gb-2/90, Ka-1/93, GK-1/93,
Jezero pri Družinski vasi, Br-3/91, Cl-1/87, Cl2/89, Š-1/92, K-1/86, K-2/86, K-3/95, Mo-2/94,
Zaloka, VŠ-1/92, GV-1, GV-2, GV-3, VG-4, GVN,
ZP-2, VK-1, VK-2, VK-3, VK-4, V-6, Brezoviški
graben, K-2/97, VBP-3/97, B-2/96, DB-1/94,
DB-2/95, PR-2/89, PR-3/92, VM-1/94, VM-2/94,
Va-1, Krog, Dobliče, ČBL-3/91, ČBL-4/92 in VB1/94 za oskrbo prebivalstva s pitno vodo
1. člen
(predmet in obseg koncesije)
S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: vlada) določa pogoje za podelitev koncesije za
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izkoriščanje vode iz vodnih virov Gačnik 1, Gačnik 2, Zavratec, ČG-1/93, Devetak v Straži, St-2/87, St-3/92, STO4/96, DT-1/94, Žd-1/93, H-3/88, Gb-2/90, Ka-1/93,
GK-1/93, Jezero pri Družinski vasi, Br-3/91, Cl-1/87, Cl2/89, Š-1/92, K-1/86, K-2/86, K-3/95, Mo-2/94, Zaloka, VŠ-1/92, GV-1, GV-2, GV-3, VG-4, GVN, ZP-2, VK-1,
VK-2, VK-3, VK-4, V-6, Brezoviški graben, K-2/97, VBP3/97, B-2/96, DB-1/94, DB-2/95, PR-2/89, PR-3/92,
VM-1/94, VM-2/94, Va-1, Krog, Dobliče, ČBL-3/91, ČBL4/92 in VB-1/94 (v nadaljnjem besedilu: vodni viri):
Vodni vir

Kraj

k.o.

Gačnik 1
Vojsko
Vojsko
Gačnik 2
Vojsko
Vojsko
Zavratec
Zavratec
Dole
ČG-1/93
Češmelova grapa
Dole
Devetak v Straži
Straža
G. Straža
St-2/87
Stopiče
Težka voda
St-3/92
Stopiče
Težka voda
STO-4/96
Stopiče
Težka voda
DT-1/94
Dolenjske Toplice
Toplice
Žd-1/93
Ždinja vas
Židnja vas
H-3/88
Hrušica
Hrušica
Gb-2/90
Gabrje
Gabrje
Ka-1/93
Kamenje
Zagorica
GK-1/93
Gorenji Križ
Gorenji Križ
Jezero pri Družinski vasi Jezero pri Družinski vasi Družinska vas
Br-3/91
Brusnice
Brusnice
Cl-1/87
Cerov log
Gornja Orehovica
Cl-2/89
Cerov log
Gornja Orehovica
Š-1/92
Škocjan
Stara vas
K-1/86
Kamnišček
Gornja Orehovica
K-2/86
Kamnišček
Gornja Orehovica
K-3/95
Kamnišček
Gornja Orehovica
Mo-2/94
Ribjek
Ostrožnik
Zaloka
Zaloka
Straža
VŠ-1/92
Kamnje pri Šentrupertu
Šentrupert
GV-1
Skorba
Hajdina
GV-2
Skorba
Hajdina
GV-3
Skorba
Hajdina
VG-4
Skorba
Hajdina
GVN
Nova vas
VK-1
Kolovec
Rova
VK-2
Kolovec
Rova
VK-3
Kolovec
Rova
VK-4
Kolovec
Rova
Brezoviški graben
Brezoviški graben
Šenturška gora
K-2/97
Kozarišče
Kozarišče
VBP-3/97
Babno polje
Babno polje
B-2/96
Babna polica
Babno polje
DB-1/94
Hrastje
Dobrina
DB-2/95
Hrastje
Dobrina
PR-2/89
Prilipe
Cerina
PR-3/92
Prilipe
Cerina
VM-1/94
Marinčki
Sela-Rob
VM-2/94
Marinčki
Sela-Rob
Va-1
Andraž
Krog
Krog
Krog
Dobliče
Dobliče
Dobliče
ČBL-3/91
Blatnik
Blatnik
ČBL-4/92
Blatnik
Blatnik
VB-1/94
Blatnik
Blatnik
Q* = maksimalno dovoljeni odvzem v litrih na sekundo

Y

X

Q (l/s)*

5 414 400
5 414 460
5 432 700
5 428 590
5 505 000
5 516 584
5 516 437
5 516 426
5 504 842
5 512 980
5 520 122
5 521 629
5 521 479
5 492 889
5 519 750
5 520 724
5 525 925
5 525 957
5 523 107
5 522 510
5 522 511
5 523 904
5 510 757
5 503 300
5 507 475
5 564 114
5 564 045
5 563 418
5 564 110
5 565 450
5 472 681
5 472 879
5 472 700
5 473 240
5 462 925
5 460 366
5 464 125
5 461 700
5 536 260
5 536 260
5 548 732
5 548 743
5 468 305
5 468 200
5 507 532
5 163 915
5 511 600
5 510 640
5 510 873
5 510 313

5 099 035
5 099 040
5 095 680
5 096 050
5 070 370
5 069 156
5 069 247
5 069 232
5 086 482
5 078 838
5 070 843
5 069 821
5 079 233
5 079 818
5 079 708
5 073 310
5 072 207
5 072 203
5 086 902
5 072 960
5 072 965
5 073 115
5 088 543
5 095 545
5 093 255
5 141 687
5 141 845
5 141 925
5 141 490
5 138 050
5 116 144
5 116 569
5 116 380
5 116 890
5 127 425
5 059 815
5 056 250
5 058 080
5 112 475
5 112 470
5 081 281
5 081 244
5 076 900
5 076 720
5 129 590
5 585 620
5 045 240
5 055 564
5 055 449
5 056 430

0,5
0,5
2
0,80
12
20
15
10
25
0,75
3,5
3,5
1
5
210
10
4,7
6
10
2
1,5
20
15
2
4
20
20
20
20
20
5
15
12
13
6
12,5
2
2
20
20
20
15
4
7
4
165
100
25
10
10
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2. člen
(pravice koncesionarja)
Koncesionar lahko izkorišča vodo iz vodnega vira iz prejšnjega člena za potrebe oskrbe prebivalstva s pitno vodo.
Oskrba prebivalstva s pitno vodo ima prednost pred
uporabo in gospodarskim izkoriščanjem vode za druge potrebe.
3. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki je
določena s strani občine, na območju katere se bo izvajala
oskrba s pitno vodo, za izvajalca gospodarske javne službe
za oskrbo prebivalstva s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu:
izvajalec).
4. člen
(okoljevarstveni pogoji)
Koncesionar mora poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih
pogojev po predpisih zagotoviti še:
– ukrepe, da predvideni poseg v prostor ohrani obstoječe razmere v največji možni meri,
– ustrezno opremo in zaščito objektov in naprav vodnega vira,
– kontinuirane meritve načrpanih količin na vodnem viru,
– spremljanje kakovosti vode v vodonosniku,
– ukrepe, da ni ogrožena količina in kakovost ter naravna vloga vodnega vira.
Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se lahko podrobneje določijo v upravnih aktih v zvezi s posegom v prostor.
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– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije v skladu z zakonom.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje
uredijo s koncesijsko pogodbo.
10. člen
(način podelitve koncesije)
Za koncesionarja za izkoriščanje vodnih virov se, brez
javnega razpisa, na podlagi 111.c člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 –
odl. US, 56/99-ZON in 22/00-ZJS), določijo izvajalci gospodarske javne službe za oskrbo prebivalstva s pitno vodo.
Koncesionarja določi Vlada Republike Slovenije z upravno odločbo.
11. člen
(koncesijska pogodba)
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta Vlada Republike Slovenije.
V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe uredbe.
12. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. člen
(čas trajanja koncesije)
Koncesija za izkoriščanje vode iz vodnega vira se podeli za dobo tridesetih let.
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji,
določenimi v koncesijski pogodbi.

Št. 328-04/2001-3
Ljubljana, dne 21. marca 2002.

6. člen
(območje, na katero se nanaša koncesija)
Koncesije se nanašajo na izkoriščanje vodnih količin iz
vodnih virov, določenih s koordinatami iz 1. člena te uredbe.
Koncesionar lahko prične z izkoriščanjem vode, če so
za vodne vire določeni varstveni pasovi za zavarovanje zalog
vode v skladu s predpisi.

1210.

7. člen
(plačilo za koncesijo)
Koncesionar plačuje za koncesijo enkrat letno znesek v
višini 1% zmnožka celotne količine načrpane vode v preteklem letu in povprečne prodajne cene vode v Republiki Sloveniji, po državnih statističnih podatkih v istem letu in se začne
obračunavati z dnem pričetka izkoriščanja vodnega vira.
Plačilo za koncesijo iz prejšnjega odstavka se razdeli
med Republiko Slovenijo in občino, na območju katere se
nahaja vodni vir, in sicer v razmerju 20 : 80 v korist občine.
Prihodki iz drugega odstavka tega člena so vir občinskega proračuna in proračuna Republike Slovenije.
Način obračunavanja in plačevanja se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
8. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršujejo pristojni inšpektorji.
9. člen
(razlogi in način prenehanja koncesije)
Koncesija preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom,

Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Uredba o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih
pridelkov in živil za zunanji trg v letu 2002

Na podlagi 5. člena in v zvezi z 19. ter 126. členom
zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov
in živil za zunanji trg v letu 2002
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina uredbe)
Za uresničevanje ciljev kmetijske tržno-cenovne politike se za obdobje od 1. aprila do 31. decembra 2002
uvedejo podpore za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za
zunanji trg (v nadaljnjem besedilu: podpore) kot ukrep za
pospeševanje prodaje in porabe kmetijskih pridelkov in živil.
Sredstva za podpore iz te uredbe se zagotovijo v okviru
proračunske postavke 6636 Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg).
II. PODPORE
2. člen
(namen)
Namen podpor je nadomestitev uvoznih dajatev v proizvodnji uporabljenega blaga (inputov) ali enakovrednega nadomestnega blaga.
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3. člen
(upravičenci)
Upravičenci do podpor so fizične in pravne osebe, ki
opravljajo kmetijsko, ribiško, živilsko ali trgovinsko dejavnost
oziroma storitve za kmetijstvo in imajo sedež oziroma stalno
bivališče v Republiki Sloveniji.
Ne glede na prejšnji odstavek osebe iz prejšnjega odstavka niso upravičene do podpor, če:
– vlagajo zahtevke za pridobljene proizvode ali uvozno
blago v nespremenjenem stanju, ki se v okviru postopka
uvoza zaradi izvoza izvaža oziroma ponovno izvaža v skladu z
zakonom, ki ureja carine, in je to razvidno iz carinskih dokumentov, ki so priloženi zahtevku,
– je izvoženo blago predmet humanitarne pomoči.
4. člen
(višina podpor)
Višina podpor za posamezne kmetijske pridelke in živila
je določena v Prilogah 1 in 2, ki sta sestavni del te uredbe.

Uradni list Republike Slovenije
Zoper odločbo oziroma sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko upravičenec vloži pritožbo v roku 15
dni od vročitve sklepa oziroma odločbe. Pritožba se vloži na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, Ljubljana, in sicer priporočeno po pošti. O
pritožbi odloča Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
8. člen
(vrnitev sredstev)
Upravičenec mora vrniti sredstva podpor, če se blago, za
katerega je pridobil sredstva, ponovno uvozi v primerih in pod
pogoji, ki jih določa predpis o izvajanju zakona, ki ureja carine.
9. člen
(sorazmerno zmanjšanje sredstev podpor)
V primeru, da višina zahtevkov za posamezen pridelek
oziroma živilo preseže obseg sredstev podpor, se višina sredstev podpor na enoto tega pridelka oziroma živila sorazmerno
zmanjša.

III. POSTOPEK
5. člen
(zahtevek)
Sredstva podpor pridobijo upravičenci neposredno na
podlagi pisnih zahtevkov.
Zahtevke iz prejšnjega odstavka vlagajo upravičenci v
svojem imenu in za svoj račun oziroma njihovi pooblaščenci v
njihovem imenu in za njihov račun, in sicer na obrazcu iz
Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe in je dosegljiv na Agenciji
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, Ljubljana. Obrazcu iz Priloge 3 morajo upravičenci oziroma pooblaščenci priložiti dokazila o izvršenem izvozu kmetijskih pridelkov oziroma živil, za katera uveljavljajo
sredstva podpor.
Pooblaščenci, ki uveljavljajo sredstva podpor v imenu in
za račun upravičencev (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni
vlagatelji), morajo zahtevkom priložiti pooblastilo upravičencev. Upravičenci s svojim podpisom na pooblastilu jamčijo za
pravilnost podatkov, navedenih v zahtevku.
Pooblaščeni vlagatelji, ki sredstva podpor pridobijo za
upravičence, morajo ta sredstva nakazati upravičencem najpozneje v petih delovnih dneh po njihovem prejemu.
Pooblaščeni vlagatelji ne smejo pogojevati uveljavljanja
ali izplačila sredstev podpor upravičencu z obsegom proizvodnega oziroma pogodbenega sodelovanja ali nakupom katerega koli blaga iz svoje trgovinske mreže.
6. člen
(rok za vložitev zahtevka)
Zahtevke za izplačilo sredstev podpor vlagajo upravičenci ali pooblaščeni vlagatelji priporočeno po pošti do 20. v
mesecu za pretekli mesec na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana.
Kopije zahtevkov morajo upravičenci hraniti še najmanj
pet let po njihovi odobritvi.
7. člen
(odločanje o zahtevku)
O dodelitvi sredstev podpor odloča direktor Agencije
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja z
odločbo.
Če zahtevek ni popoln, se upravičenca oziroma pooblaščenega vlagatelja pozove na odpravo nepravilnosti. Če upravičenec oziroma pooblaščeni vlagatelj v določenem roku ne
odpravi nepravilnosti, se zahtevek s sklepom zavrže. Prepozno prispeli zahtevki se s sklepom zavržejo.

IV. KAZENSKA DOLOČBA
10. člen
(kazni)
Z denarno kaznijo od 500.000 do 5,000.000 SIT se
kaznuje pravna oseba, ki je ravnala v nasprotju s četrtim
oziroma petim odstavkom 5. člena te uredbe.
Z denarno kaznijo 400.000 do 2,000.000 SIT se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je ravnal v nasprotju
s četrtim oziroma petim odstavkom 5. člena te uredbe.
Z denarno kaznijo 1.000 do 150.000 SIT se kaznuje
posameznik, ki je ravnal v nasprotju s četrtim oziroma petim
odstavkom 5. člena te uredbe.
Z denarno kaznijo od 50.000 do 300.000 SIT se za
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
V. PREHODNI DOLOČBI
11. člen
(obračun)
Za obračun odobrenih zahtevkov, ki so bili vloženi za
obdobje od 1. januarja 2002 do 31. marca 2002 na podlagi
uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in
živil za zunanji trg v prvem trimesečju leta 2002 (Uradni list
RS, št. 110/01), se uporablja uredba o uvedbi podpor za
pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg v prvem
trimesečju leta 2002 (Uradni list RS, št. 110/01).
12. člen
(uporaba Priloge 2)
Za mleko in mlečne proizvode se od 1. julija 2002
uporablja Priloga 2.
VI. KONČNA DOLOČBA
13. člen
(veljavnost)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se začne uporabljati 1. aprila 2002.
Št. 403-22/2000-12
Ljubljana, dne 28. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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PRILOGA 1: Seznam proizvodov in višina SRGSRU]DSULSUDYRNPHWLMVNLKSULGHONRYLQåLYLO
za zunanji trg
Tarifna
oznaka
1

Poimenovanje

0102
0102 10
0102 10 10
0102 90

äLYRJovedo
– ýLVWLKSDVHPSOHPHQVNH
– – telice (samice goveda, ki še niso telile)
– Druge:
– – GRPDþLK pasem:
– – – z maso nad 300 kg:
– – – – telice (samice goveda, ki še niso telile):
– – – – – za zakol
– – – – krave:
– – – – – za zakol
– – – – druge:
– – – – – za zakol

0102 90 51
0102 90 61

Podpora v
SIT/enoto
3

2

70.000,00/kos

6,7NJåP
30,00 SI7NJåP

0102 90 71
6,7NJåP
––––––––
 =D L]YR] åLYHJD JRYHGD ]D ]DNRO VORYHQVNHJD SRUHNOD Y GUåDYH (YURSVNH XQLMH YHOMD QDYHGHQD YLãLQD SRGSRUH ]D
L]YR]YGUXJHGUåDYHVHQDYHGHQDYLãLQDSRPQRåLVIDNWRUMem 1,50.
'UXJHåLYHåLYDOL
0106 19 10
– 'RPDþLNXQFL

30,00 SIT/kom

0HVRJRYHMHVYHåHDOLRKODMHQR
0201
0201 20
– Drugi kosi s kostmi:
0201 20 20
– – NRPSHQ]LUDQHþHWUWL
140,00/kg*
0201 20 30
– – QHUD]NRVDQHDOLUD]NRVDQHVSUHGQMHþHWUWL
75,00/kg*
0201 20 50
– – QHUD]NRVDQHDOLUD]NRVDQH]DGQMHþHWUWL
155,00 /kg*
0201 20 90
– – drugo
155,00/kg*
0201 30 00
– Brez kosti 200,00/kg*
––––––––
 3RGSRUD YHOMD L]NOMXþQR ]D JRYHMH PHVR VORYHQVNHJD SRUHNOD R]LURPD ]D PHVR JRYHGL NL MH ELOR SUHd zakolom
QDMPDQMWULPHVHFHSLWDQRY5HSXEOLNL6ORYHQLML=DL]YR]YGUåDYH(YURSVNHXQLMHYHOMDQDYHGHQDYLãLQDSRGSRUH]D
L]YR]YGUXJHGUåDYHVHQDYHGHQDYLãLQDSRPQRåLVIDNWRUMHP
=DKWHYNXPRUDELWLSULORåHQDNRSLMDUDþXQD]DRGNXSJRYHGLNRSLja ocenjevalnega zapisnika z linije klanja in kopija
YHWHULQDUVNHJDVSULþHYDOD
0206

0207

0207 11
0207 12
0207 13

0207 13 50
0207 13 60
0207 13 91
0207 13 99

'UXJL XåLWQL NODYQLþQL L]GHONL L] JRYHMHJD VYLQMVNHJD RYþMHJD NR]MHJD LQ
NRQMVNHJD PHVD WHU PHVD RVORY DOL PHVD PXO LQ PH]JRY VYHåL RKODMHQL DOL
zmrznjeni
0HVRLQXåLWQLRGSDGNLSHUXWQLQHL]WDUãW
VYHåHRKODMHQRDOL]DPU]QMHQR
– Kokoši vrste Gallus domesticus:
– – QHUD]UH]DQHQDNRVHVYHåHDOLRKODMHQe:
– – nerazrezane na kose, zamrznjene:
– – kRVLLQGURERYMHVYHåLali ohlajeni:
– – – kosi:
– – – – s kostmi:
– – – – – prsa in kosi prs
– – – – – noge in kosi nog
– – – drobovje:
– – – – jetra
– – – – drugo

10,60/kg

12,00/kg
12,00/kg

18,00/kg
15,00/kg
10,00 /kg
10,00 /kg
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0207 14
0207 14 50
0207 14 60
0207 14 91
0207 14 99
0210

0210 11

0210 11 31
0210 11 39
0210 12
0210 12 19
0210 19

0210 19 81
0210 20
0302
0302 61

0401*
0401 10
0401 10 10
0401 10 90
0401 20
0401 20 11

0401 20 19

0401 20 91

0401 20 99

0401 30
0401 30 11

Uradni list Republike Slovenije

– – kosi in drobovje, zamrznjeni:
– – – – – prsa in kosi prs
– – – – – noge in kosi nog
– – – drobovje:
– – – – jetra
– – – – drugo
0HVRLQGUXJLXåLWQLPHVQLNODYQLþQLL]GHONL
nasoljeni, v slanici, sušeni ali
SUHNDMHQLXåLWQDPRNDDOL]GUREL]PHVDDOLiz
GUXJLKNODYQLþQLKL]GHONRY
– 0HVRSUDãLþMH
– – ãXQNHSOHþHWDLQQMLKRYLNRVLVNRVWPL
– – – GRPDþLKSUDãLþHY:
– – – – posušena ali prekajena:
– – – – – šunke in njihovi kosi
– – – – – SOHþHWDLQQMLKRYLNRVL
– – prsi s potrebušino in njihovi kosi:
– – – GRPDþLKSUDãLþHY
– – – – sušene ali prekajene
– – drugo:
– – – GRPDþLKSUDãLþHY
– – – – sušeno ali prekajeno:
– – – – – drugo:
– – – – – – brez kosti
– Meso, goveje
5LEHVYHåHDOLRKODMHQHUD]HQULEMLKILOHWRYLQGUXJHJDULEMHJDPHVDL]WDUãW0304
– Druge ribe, razen jeter in iker:
– – sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike sardele (Sardinella spp.),
papaline (Sprattus Sprattus)
Mleko in smetana, nekoncentrirana in brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil
– =QDMYHþPDV. %PDãþREH
– – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRGYHKOLWURY
– – drugo
– =YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %PDãþREH
– – GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – v izvirnem pakiUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRGYHKOLWURY
– – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREHGRYOMXþQRPDV
– – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREHYHþNRWPDV. %
– – – drugo:
– – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREHGRYOMXþQRPDV
– – – – z YVHEQRVWMRPDãþREHYHþNRWPDV
– – nad 3 mas. %:
– – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRGYHKOLWURY
– – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREHGRYOMXþQRPDV
– – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREHYHþNRWPDV
– – – drugo:
– – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREHGRYOMXþQRPDV
– – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREHYHþNRWPDV
– =YHþNRWPDV. %PDãþREH
– – GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebinRGRYNOMXþQRGYHKOLWURY
– – – – YVHEQRVWPDãþREH
– – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – ]YHþNRWPDV. %

18,00/kg
15,00/kg
10,00/kg
10,00/kg

120,00/kg
51,00/kg

26,60/kg

100,00/kg
162,50/kg

12,00/kg

7,50
7,50

7,50
11,60
7,50
11,60

14,68
14,68
14,68
14,68

33,86
50,86
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0401 30 19

0401 30 31

0401 30 39

0401 30 91

0401 30 99

0402*
iz 0402 10
0402 10 11
0402 10 19
0402 10 91
0402 10 99
0402 21
0402 21 11

0402 21 17
0402 21 19

0402 21 91

0402 21 99
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– – – drugo:
– – – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREHYHþNRWPDV. %
– – nad 21 mas. % pa GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRGYHKOLWURY
– – – – YVHEQRVWPDãþREH
– – – – – GRYNOMXþQRPDV
– – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – ]YHþNRW mas. %
– – – drugo:
– – – – YVHEQRVWPDãþREH
– – – – – GRYNOMXþQRPDV
– – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – ]YHþNRWPDV. %
– – nad 45 mas. %:
– – – v izvirnemSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRGYHKOLWURY
– – – – YVHEQRVWPDãþREH
– – – – – GRYNOMXþQRPDV
– – – – – ]YHþNRWPDV. %
– – – drugo:
– – – – YVHEQRVWPDãþREH
– – – – – GRYNOMXþQRPDV
– – – – – ]YHþNRWPDV. %
Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil
– V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z manj kot 1,5 mas. %PDãþREH
– – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil:
– – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – drugo
– – drugo:
– – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – drugo
– V prahu, zrnih DOLGUXJLKWUGQLKREOLNDK]YHþNRWPDV. %PDãþREH
– – brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:
– – – ]YVHEQRVWMRPDãþREGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – – – vVHEQRVWPDãþREH
– – – – – – GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – ]YHþNRWPDV. %
– – – – drugo:
– – – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREGRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREYHþNRWPDV. %SDGRYNOMXþQRPDV
– – – – – – GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – ]YHþNRWPDV. %
– – – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREQDGPDV. %:
– – – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – – – YVHEQRVWPDãþREH
– – – – – – GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – ]YHþNRWPDV. %
– – – – drugo:
– – – – – YVHEQRVWPDãþREH
– – – – – – GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – ]YHþNRW8 mas. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %

50,86

123,58
193,02
212,85

123,58
193,02
212,85

242,58
356,52

242,58
356,52

244,33
244,33
28,00
28,00

244,33
309,34
325,98
350,49
244,33
309,34
325,98
350,49

353,07
355,27
359,78
467,24

353,07
355,27
359,78
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iz 0402 29
0402 29 11

0402 29 15

0402 29 19

0402 29 91
0402 29 99

0402 91
0402 91 11

0402 91 19

0402 91 31
0402 91 39

0402 91 51
0402 91 59
0402 91 91
0402 91 99
0402 99
0402 99 11

0402 99 19
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– – – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – ]YHþNRWPDV. % do vNOMXþQRPDV. %
– – – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – ]YHþNRWPDV. %
– – drugo:
– – – ]YVHEQRVWMRPDãþREGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – SRVHEQRPOHNR]DGRMHQþNHYKHUPHWLþQR]DSUWLHPEDODåL]QHWRYVHELQRGR
J]YVHEQRVWMRPDãþREYHþNRWPDV. %
– – – – drugo:
– – – – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – – – – YVHEQRVWPDãþREH
– – – – – – – GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – – ]YHþNRWPDV. %
– – – – – drugo:
– – – – – – YVHEQRVWPDãþREH
– – – – – – – ]YHþNRW 11 mas. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – – ]YHþNRWPDV. %
– – – ]YVHEQRVWMRPDãþREYHþNRWPDV. %:
– – – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQo 2,5 kg:
– – – – drugo:
– – – – – YVHEQRVWPDãþREH
– – – – – – GRYNOMXþQRPDV. %PDãþREH
– – – – – – ]YHþNRWPDV. %PDãþREH
– Drugo:
– – brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:
– – – z vsHEQRVWMRPDãþREGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – – – ]YVHEQRVWMRVXKHVQRYLPOHNDEUH]PDãþREH
LQYHþLQYVHEQRVWMRPDãþREHYHþNRWPDV. %
– – – – drugo:
– – – – – ]YVHEQRVWMRVXKHVQRYLPOHNDEUH]PDãþREH
LQYHþLQYVHEQRVWMRPDãþREHYHþNRWPDV. %
– – – ]YVHEQRVWMRPDãþREYHþNRWPDV. %SDGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQR,5 kg:
– – – – – ]YVHEQRVWMRVXKHVQRYLPOHNDEUH]PDãþREHLQYHþ
– – – – drugo:
– – – – – ]YVHEQRVWMRVXKHVQRYLPOHNDEUH]PDãþREHLQYHþ
– – – ]YVHEQRVWMRPDãþREYHþNRWPDV. %SDGRYNOMXþQRPDV
– – – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – – drugo
– – – ]YVHEQRVWMRPDãþREYHþNRWPDV. %:
– – – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – – drugo
– – drugo:
– – – ]YVHEQRVWMRPDãþREGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – – – ]YVHEQRVWMRVDKDUR]HLQYHþPDVYVHEQRVWMRVXKHVQRYLPOHNDEUH]
PDãþREHDOLYHþLQYVHEQRVWMRPDãþREHYHþNRWPDV. %
– – – – drugo
– – – – – ]YVHEQRVWMRVDKDUR]HLQYHþPDVYVHEQRVWMRVXKHVQRYLPOHNDEUH]
PDãþREHDOLYHþLQYVHEQRVWMRPDãþREHYHþNRWPDV. %
– – – z vsebnostjo mašþREYHþNRWPDV. %SDGRYNOMXþQRPDV. %:

384,55
393,19
426,09
445,31
467,24

48,38
193,18
203,82
219,30

193,18
203,82
219,30
220,59

220,59
240,26

42,00

42,00

49,60
49,60

159,40
159,40

76,43

76,43

Uradni list Republike Slovenije
0402 99 31

0402 99 39

0402 99 91
0402 99 99
iz 0403*

0403 10

0403 10 11

0403 10 13
0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33
0403 10 39

0403 10 51
0403 10 53
0403 10 59
0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
iz 0403 90

0403 90 11
0403 90 13
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– – – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREHGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – ]YVHEQRVWMRVDKDUR]HLQYHþPDVLQYVHEQRVWMRVXKHVQRYL mleka
EUH]PDãþREHDOLYHþ
– – – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREHRGGRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREHQDGPDV. %
– – – – drugo:
– – – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREHGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – z YVHEQRVWMRVDKDUR]HLQYHþPDVLQYVHEQRVWMRVXKHVQRYLPOHND
EUH]PDãþREHDOLYHþ
– – – ]YVHEQRVWMRPDãþREQDGWPDV. %:
– – – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – – drugo
Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali
kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih
sladil, aromatizirano ali z dodanim sadjem, lupinastim sadjem ali kakavom
– Jogurt:
– – nearomatiziran ali brez dodanega sadja, lešnikov ali kakava:
– – – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo PDãþRE
– – – – GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – – – ]YHþNRWPDV
– – – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – – YHþNRWPDV. %SDGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – – YHþNRWPDV. %:
– – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – GUXJR]YVHEQRVWMRPDãþRE
– – – – GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – – – ]YHþNRWPDV
– – – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – – YHþNRWPDV. %SDGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – – YHþNRWPDV. %:
– – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – aromatiziran ali z dodatkom sadja, lešnikov ali kakava:
– – – YSUDKX]UQLKDOLGUXJLKWUGQLKREOLNDK]YVHEQRVWMRPOHþQLKPDãþRE
– – – – GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – YHþNRWPDV. % pa do YNOMXþQRPDV. %
– – – – YHþNRWPDV. %
– – – GUXJR]YVHEQRVWMRPOHþQLKPDãþRE
– – – – GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – YHþNRWPDV. %SDGRYNOMXþQRPDV. %
– – – – YHþNRWPDV. %
– Drugo:
– – nearomatizirano ali brez dodanega sadja, lešnikov ali kakava:
– – – v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah:
– – – – EUH]GRGDQHJDVODGNRUMDDOLGUXJLKVODGLO]YVHEQRVWMRPDãþRE
– – – – – GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – YHþNRWPDV. %SDGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – – GRYNOMXþQRPDV
– – – – – – YHþNRWPDVGRYNOMXþQRPDV
– – – – – – YHþNRWPDVGRYNOMXþQRPDV
– – – – – – YHþ kot 25 mas. %

79,66
80,30
138,35

79,66

7,50
11,60
14,68
26,20

7,50
11,60
14,68
26,20

9,60
14,68
26,20

186,20
186,20
237,50
250,30
269,20
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0403 90 19
0403 90 31
0403 90 33

0403 90 51
0403 90 53
0403 90 59

0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69

0403 90 71
0403 90 73
0403 90 79
0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99
iz 0404*

0404 90
0404 90 21
0404 90 23

iz 0404 90 29

0404 90 81
iz 0404 90 83
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– – – – – YHþNRWPDV. %
– – – – GUXJR]YVHEQRVWMRPDãþRE
– – – – – GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – – YHþNRWPDVGRYNOMXþQRPDV
– – – – – – YHþNRWPDV
– – – drugo:
– – – – EUH]GRGDQHJDVODGNRUMDDOLGUXJLKVODGLO]YVHEQRVWMRPDãþRE
– – – – – GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – – GRYNOMXþQRPDV
– – – – – YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – YHþNRWPDV. %:
– – – – – – YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV
– – – – – – YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV
– – – – – – YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV
– – – – – – YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV
– – – – – – YHþNRWPDV
– – – – GUXJR]YVHEQRVWMRPDãþRE
– – – – – GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – YHþNRWPDV. %SDGRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – YHþNRWPDV. %
– – aromatizirano ali z dodatki sadja, lešnikov ali kakava:
– – – YSUDKX]UQLKDOLGUXJLKWUGQLKREOLNDK]YVHEQRVWMRPOHþQLKPDãþRE
– – – – GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – YHþNRWPDV. % pa GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – YHþNRWPDV. %
– – – GUXJR]YVHEQRVWMRPOHþQLKPDãþRE
– – – – GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – YHþNRWPDV. %SDGRYNOMXþQRPDV. %
– – – – YHþNRWPDV. %
Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil; izdelki
L] QDUDYQLK POHþQLK VHVWDYLQ ]GRGDWNRPVODGNRUMDDOLGUXJLKVODGLODOLEUH]
njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu
– Drugo:
– – brez dodanega sladkRUMDDOLGUXJLKVODGLO]YVHEQRVWMRPDãþRE
– – – GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – v prahu ali zrnih
– – – YHþNRWPDV. %SDGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – v prahu ali zrnih
– – – – – 'UXJR]YVHEQRVWMRPDãþRE
– – – – – – GRYNOMXþQRPDV
– – – – – – YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV
– – – – – – YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV
– – – – – – YHþNRWPDV
– – – YHþNRWPDV. %:
– – – – v prahuDOL]UQLK]YVHEQRVWMRPDãþREH
– – – – – GRYNOMXþQRPDV
– – – – – YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV
– – – – – YHþNRWPDVGRYNOMXþQRPDV
– – – – – YHþNRWPDV
– – drugo, z vsebnostjo PDãþREH
– – – GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – v prahu ali zrnih
– – – YHþNRWPDV. %SDGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – v prahu ali zrnih
– – – – – YVHEQRVWPDãþREH

271,20

191,57
217,04

7,50
14,68
50,86
123,58
190,92
190,92

26,20

41,28

48,38
193,18
203,82
219,30

220,59
222,53
224,78
245,75

48,38
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– – – – – – GRYNOMXþQRPDV
– – – – – – YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV
– – – – – – YHþNRWPDVGRYNOMXþQRPDV
– – – – – – YHþNRWPDV
– – – – drugo, razen v prahu ali zrnih
– – – – – ]YVHEQRVWMRVDKDUR]HLQYHþPDVYVHEQostjo suhe snovi mleka
EUH]PDãþREHDOLYHþLQYVHEQRVWMRPDãþREHYHþNRWPDV. %
iz 0405*
0405 10

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90
iz 0405 20
0405 20 90

0405 90
0405 90 10
0405 90 90

0DVORWHUGUXJHPDãþREHLQL]POHNDPOHþQLQDPD]L
– Maslo:
– – ]YVHEQRVWMRPDãþREGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – naravno maslo:
– – – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREH
– – – – – – DOLYHþPDVYHQGDUPDQMNRWPDV
– – – – – – DOLYHþPDV. %
– – – – drugo:
– – – – – z vsebnostjoPDãþREH
– – – – – – DOLYHþPDVYHQGDUPDQMNRWPDV
– – – – – – DOLYHþPDV. %
– – – rekombinirano maslo:
– – – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREH
– – – – – – DOLYHþPDVYHQGDUPDQMNRWPDV
– – – – – – DOLYHþPDV. %
– – – – drugo:
– – – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREH
– – – – – – DOLYHþPDV. %
– – – sirotkino maslo:
– – – – v izvirnem pakiranju]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREH
– – – – – – DOLYHþPDV. %
– – – – drugo:
– – – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREH
– – – – – – DOLYHþPDVYHQGDUPDQMNRWPDV
– – – – – – DOLYHþPDV. %
– – drugo
– 0OHþQLQDPD]L
– – ]YVHEQRVWMRPDãþREYHþNRWPDV. %, vendar z manj kot 80 mas. %PDãþREH
– – – ]YVHEQRVWMRPDãþREH
– – – – YHþNRWPDVYHQGDUPDQMNRWPDV
– – – – DOLYHþPDV. %
– Drugo:
– – ]YVHEQRVWMRPDãþREPDV. %DOLYHþPDãþREHWHU]QDMYHþPDV. % vode
– – drugo

48,38
193,18
203,82
219,30

76,43

534,87
548,25

534,87
548,25

534,87
548,25

548,25

548,25

534,87
548,25
568,31

501,46
521,51
696,60
548,25
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0406*

0406 10
0406 10 20

0406 10 80
0406 20
0406 20 10
0406 20 90

0406 30
0406 30 10
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Sir in skuta

– 6YHåLVLU YNOMXþQRVLUL]VLURWNH QHIHUPHQWLUDQLQVNXWD
– – ]YVHEQRVWMRPDãþREGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – sir iz sirotke, razen soljene Ricotta
– – – drugo:
– – – – ]YVHEQRVWMRYRGHL]UDþXQDQHYQHPDãþREQL
snovi, vHþNRWPDVGRYNOMXþQRPDV
– – – – – Ricotta, soljena:
– – – – – – SURL]YRGHQL]NOMXþQRL]RYþMHJDPOHND
– – – – – – Drugo
– – – – – Skuta
– – – – – Drugo:
– – – – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREHYVuhi snovi:
– – – – – – – manj kot 5 mas. %
– – – – – – – DOLYHþPDVYHQGDUPDQMNRWPDV
– – – – – – – DOLYHþPDVYHQGDUPDQMNRWPDV
– – – – – – – 'UXJR]YVHEQRVWMRYRGHL]UDþXQDQH
YQHPDãþREQLVQRYL
– – – – – – – – YHþNRWPDVYHQGDUQHYHþNRWPDV
– – – – – – – – YHþNRWPDVYHQGDUQHYHþNRWPDV
– – – – – – – – YHþNRWPDV
– – – – ]YVHEQRVWMRYRGHL]UDþXQDQHY
QHPDãþREQLVQRYLYHþNRWPDV
– – – – – VPHWDQRYVLU]YHVEQRVWMRYRGHL]UDþXQDQH
YQHPDãþREQLVQRYLYHþNRWPDVYHQGDUQHYHþ
NRWPDVLQYVHEQRVWPDãþREHYVXKLVQRYL
– – – – – – DOLYHþPDVLQPDQMNRWPDV
– – – – – – DOLYHþPDV
– – – – – Drugo
– – – – Drugo
– – drugo
– Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst:
– – ]HOLãþQLVLUJODUXV ]QDQNRWVFKDE]LJHU QDUHMHQL]
posnetega mleka in zmešDQVILQR]GUREOMHQLPL]HOLãþL
– – drugo:
– – – sirni izdelki iz sirotke
– – – Drugo:
– – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREHYHþNRWPDV]
vsebnostjo laktoze manj kot 5 mas. % in vsebnostjo
suhe snovi:
– – – – – DOLYHþPDVvendar manj kot 80 mas. %
– – – – – DOLYHþPDVYHQGDUPDQMNRWPDV
– – – – – DOLYHþPDVYHQGDUPDQMNRWPDV
– – – – – DOLYHþPDV
– – – – Drugo
– Sir, topljen, razen naribanega, ali v prahu:
– – za proizvodnjo katerih se uporabljajo le siri, kot so
ementalski sir, gruyere in appenzell in ki lahko vsebujejo
GRGDQL]HOLãþQLVLUJODUXV ]QDQNRWVFKDE]LJHU 
pripravljen za prodajo na drobno, ]YVHEQRVWMRPDãþREY
VXKLVQRYLGRYNOMXþQRPDV. %
– – drugo:
– – – ]YVHEQRVWMRPDãþREGRYNOMXþQRPDV. % in
]YVHEQRVWMRPDãþREYVXKLVQRYL

maks. min. vseb.
vsebnost PDãþREH
vode v % v SS v %

55
55
60

45
39

121,52
113,04
49,63

60
60
57

5
19

164,83
167,15
186,60

40
40

39
39

274,22
228,52

60
59

60
69

84,75
102,78

40
20
15
5

34
30
30
30

189,53
250,13
265,77
297,02

Uradni list Republike Slovenije
0406 30 31

0406 30 39

0406 30 90
0406 40
0406 40 10
0406 40 50
0406 40 90
0406 90
0406 90 01

0406 90 13
0406 90 15
0406 90 17
0406 90 18
0406 90 19
0406 90 21
0406 90 23
0406 90 25
0406 90 27
0406 90 29
0406 90 31

0406 90 33

– – – – GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi:
– – – – – – 4LQYHþPDVLQPDQMNRWPDVLQ
YVHEQRVWMRPDãþREHYVXKLVQRYL
– – – – – – – manj kot 20 mas. %
– – – – – – – LQYHþPDV
– – – – – – LQYHþPDVLQYVHEQRVWMRPDãþREHY
suhi snovi:
– – – – – – – manj kot 20 mas. %
– – – – – – – LQYHþPDVLQPDQMNRWPDV
– – – – – – – LQYHþPDV
– – – – YHþNRWPDV. %:
– – – – – vsebnost suhe snovi:
– – – – – – LQYHþPDVLQPDQMNRW mas. %
– – – – – – LQYHþPDVLQPDQMNRWPDV
– – – – – – LQYHþPDVLQYVHEQRVWMRPDãþREHY
suhi snovi:
– – – – – – – manj kot 55 mas. %
– – – – – – – LQYHþPDV
– – – ]YVHEQRVWMRPDãþREYHþNRWPDV. %
– VLU]PRGULPLDOLSRGREQLPLåODKWQLPLSOHVQLPLQDVWDOH
v jedru sira:
– – roquefort
– – gorgonzola
– – drug
– Sir, drug:
– – za predelavo
– – drugi:
– – – ementalec, grojer, sbrinz, bergkaese in appenzell:
– – – – drugo:
– – – – – ementalec
– – – – – grojer, sbrinz:
– – – – – – grojer, sbrinz
– – – – – bergkase, appenzell:
– – – – – – bergkase
– – – Fromage fribourgeois, Vacherin mont d'Or
in Tete de Moine
– – – JODUXV]HOLãþQLVLU ]QDQNRWVFKDE]LJHU QDUHMHQL]
SRVQHWHJDPOHNDLQ]PHãDQVILQR]GUREOMHQLPL]HOLãþL
– – – cheddar
– – – edamec
– – – tilsit
– – – masleni sir (butterkaese)
– – – NDþNDYDO
– – – feta:
– – – – L]RYþMHJDDOLELYROMHJDPOHNDYþHEULþNLKV
slanico ali drugih trdnih kontejnerjih s slanico B562
DOLYPHKRYLKL]RYþMHDOLNR]MHNRåH
– – – – – SURL]YHGHQL]NOMXþQRL]RYþMHJDPOHND
– – – – – – ]YVHEQRVWMRYRGHL]UDþXQDQHQHPDãþREQL
VQRYLGRYNOMXþQRPDV
– – – – drugo:
– – – – – SURL]YHGHQRL]RYþMHJDR]LURPDNR]MHJDPOHND
– – – – – – z vsebnostMRYRGHL]UDþXQDQHQHPDãþREQL
VQRYLGRYNOMXþQRPDV
– – – – – Drugo:
– – – – – – ]YVHEQRVWMRYRGHL]UDþXQDQHQHPDãþREQL
VQRYLGRYNOMXþQRPDV
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60
60

20

24,96
36,57

57
57
57

20
40

24,96
36,57
53,24

60
57

48
48

36,57
53,24

54
54
54

48
55
79

53,24
60,21
63,15

53
50

48
40

290,25
298,05

40

45

327,72

38

45

338,66

38

45

338,66

39
47
47
52

48
40
45
45

331,85
280,00
280,00
262,19

56

43

240,97

56

43

240,97

60

39

220,24
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0406 90 35

0406 90 37

0406 90 39
0406 90 50

0406 90 61
0406 90 63

0406 90 69

0406 90 73
0406 90 75
0406 90 76

0406 90 78

0406 90 79
0406 90 81
0406 90 82
0406 90 84
0406 90 85
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– – – – – – ]YVHEQRVWMRYRGHL]UDþXQDQHQHPDãþREQL
snoviYHþNRWPDV
– – – kefalo-tyri:
– – – – SURL]YHGHQL]NOMXþQRL]RYþMHJDR]LURPD
kozjega mleka
– – – – Drugo
– – – finlandia
– – – Drugo:
– – – – Drugo:
– – – – – YVHEQRVWPDãþREHGRYNOMXþQRPDVLQ
]YVHEQRVWMRYRGHL]UDþXQDQHYQHPDãþREQLVQRYL
– – – – – – GRYNOMXþQRPDV
– – – jarlsberg
– – – drugo:
– – – – VLULL]RYþMHJDDOLELYROMHJDPOHNDYþHEULþNLK
s slaQLFRDOLYPHKRYLKL]RYþMHDOLNR]MHNRåH
– – – – drugo:
– – – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREGRYNOMXþQRPDV. % in
YVHEQRVWMRYRGHL]UDþXQDQHYQHPDãþREQLVQRYL
– – – – – – GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – – – grana padano, parmigiano reggiano
– – – – – – – fiore sardo, pecorino:
– – – – – – – – SURL]YHGHQL]NOMXþQRL]RYþMHJDPOHND
– – – – – – – – Drugo
– – – – – – – drugi:
– – – – – – – – Siri proizvedeni iz sirotke
– – – – – – – – Drugo
– – – – – – YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – – – provolone
– – – – – – – asiago, caciocavallo, montasio, ragusano
– – – – – – – danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsoe:
– – – – – – – – YVHEQRVWPDãþREHYVXKLVQRYLPDV
LQYHþYHQGDUPDQMNRWPDV
– – – – – – – – – YVHEQRVWVXKHVQRYLPDVLQYHþ
vendar manj kot 56 mas. %
– – – – – – – – – YVHEQRVWVXKHVQRYLPDVLQYHþ
– – – – – – – – YVHEQRVWPDãþREHYVXKLVQRYLPDVLQYHþ
– – – – – – – gauda:
– – – – – – – – YVHEQRVWPDãþREHYVXKLVQRYLPDQM
kot 48 mas. %
– – – – – – – – YVHEQRVWPDãþREHYVXKLVQRYLPDV
LQYHþYHQGDUPDQMNRWPDV
– – – – – – – – drugo
– – – – – – – esrom, italico, kernhem, saint-nectaire,
saint-paulin, taleggio
– – – – – – – cantal, cheshire, wensleydale, lancashire,
double gloucester, blarney, colby, monterey
– – – – – – – camembert
– – – – – – – brie
– – – – – – – kefalograviera, kasseri:
– – – – – – – – pURL]YHGHQL]NOMXþQRL]RYþMHJDR]LURPDNR]MHJDPOHND
– – – – – – – – Drugo:
– – – – – – – – – YVHEQRVWYRGHGRYNOMXþQRPDV
– – – – – – – – – YVHEQRVWYRGHYHþNRWPDV
GRYNOMXþQRPDV
– – – – – – – – – drugo
– – – – – – – GUXJLVLUL]YVHEQRVWMRYRGHL]UDþXQDQH
QHPDãþREQLKVQRYL

59

50

222,46

38
38
40

40
40
45

340,91
340,91
327,72

35

32

361,20

35
35

36
36

359,30
345,43

38

30

345,43

45
45

44
39

300,83
302,83

50
44
46

45
45
55

273,09
305,89
291,02

50

20

280,00

45
45

48
55

280,00
280,00

56

40

241,94

44

45

305,89

40

39

330,34

40

39

330,34

40

39

302,83
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0406 90 87

0406 90 88
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– – – – – – – – YHþNRWPDV. %SDGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – – – – – siri prozvedeni iz sirotke
– – – – – – – – – drugo, vsebnost mDãþREHYVXKLVQRYL
– – – – – – – – – – manj kot 5 mas %
– – – – – – – – – – PDVLQYHþYHQGDUPDQMNRWPDV
– – – – – – – – – – PDVLQYHþYHQGDUPDQMNRWPDV
– – – – – – – – – – 39 mas. LQYHþ
– – – – – – – – YHþNRWPDV. %SDGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – – – – – siri proizvedeni iz sirotke, izvzet je Manouri
– – – – – – – – – GUXJRYVHEQRVWPDãþREHYVXKLVQRYL
– – – – – – – – – – manj kot 5 mas %
– – – – – – – – – – PDVLQYHþYHQGDUPDQMNRWPDV
– – – – – – – – – – PDVLQYHþYHQGDUPDQMNRWPDV
– – – – – – – – – – PDVLQYHþ
– – – – – – – – – – – Idoazabal, Manchego and Roncal,
SURL]YHGHQLL]RYþMHJDPOHND
– – – – – – – – – – – Maasdam
– – – – – – – – – – – Manouri
– – – – – – – – – – – Hushallsost
– – – – – – – – – – – Murukoloinen
– – – – – – – – – – – Drugo
– – – – – – – – YHþNRWPDV. %SDGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – – – – – sir proizveden iz sirotke
– – – – – – – – – Drugo:
– – – – – – – – – – Gradost
– – – – – – – – – – Drugo:
– – – – – – – – – – – YVHEQRVWPDãþREHYVXKLVQRYL
– – – – – – – – – – – – PDVDOLYHþYHQGDUPDQMNRW
– – – – – – YHþNRWPDV. %
– – – – – drugo

52
51
47
40

5
19
39

235,60
238,99
253,92
280,00

60
55
53

5
19

231,59
258,87
265,61

45
45
43
46
41
48

45
45
53
45
50
40

257,60
257,60
109,73
252,93
274,50
280,00

42

60

60
10 228,65
0406 90 93
0406 90 99
––––––––
* Višina podpore velja za 1 kg proizvoda. V ECL, rubrika št. 31: "Tovorki in opis blaga” ali na fakturo je potrebno
QDYHVWL XVWUH]HQ RSLV SURL]YRGD NL RPRJRþD XYUVWLWHY SURL]YRGD Y GRORþHQR DOLQHR ]QRWUDM WDULIQH R]QDNH R]LURPD
GRORþLWHY XVWUH]QH SRGSRUH YVHEQRVW PDãþREH Y SURL]YRGX YVHEQRVW VXKH VQRYL EUH] PDãþREH YVHEQRVW YRGH
L]UDþXQDQHYQHPDãþREQLVQRYLYVHEQRVWPDãþREHYVXKLVQRYLYSUDKXDOL]UQLKLGU 
0409 00 00 Med, naravni
.URPSLUVYHåDOLRKODMHQ
0701
0701 90
– Drug:
0701 90 90
– – – drugo
––––––––
* Podpora velja od 1. septembra 2002.

1601 00 91
1601 00 99

.OREDVHLQSRGREQLL]GHONLL]PHVDGUXJLKXåLWQLKNODYQLþQLKSURL]YRGRYDOLNUYL
VHVWDYOMHQDåLYLODQDRVQRYLWHKSURL]YRGRY
– Iz jeter
– Drugo:
– – klobase, suhe ali za sušenje, nekuhane
– – drugo

1602
1602 10 00
1602 20

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali krvi
– Homogenizirani proizvodi
– ,]MHWHUNDWHUHNROLåLYDOL

1602 31
1602 32

– Iz perutnine iz tar. št. 0105:
– – puranov:
– – kokoši vrste Gallus domesticus:

1601
1601 00 10

56,80/kg
*
3,00/kg

26,80/kg
52,60/kg
47,00/kg

35,10/kg
17,30/kg

22,60/kg
17,30/kg*
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1602 39
1602 41
1602 41 10
1602 42
1602 42 10
1602 49
1602 50
1602 90
1604
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– – drugo:
– 3UDãLþHY
– – šunka (stegno) in njeni kosi:
– – – GRPDþLKSUDãLþHY
– – SOHþHWDLQQMLKRYLNRVL
– – – GRPDþLKSUDãLþHY
– – GUXJRYNOMXþQRPHãDQLFH
– – – GRPDþLKSUDãLþHY
– Goved:
– 'UXJRYNOMXþQR]L]GHONLL]NUYLNDWHULKNROLåLYDOL
Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki,
SULSUDYOMHQLL]ULEMLKMDMþHF
– Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete:
– – sardine, velike sardele in papaline:

1604 13
––––––––
=DL]YR]YGUåDYHELYãH-XJRVODYLMHLQGUåDYH&()7(VHQDYHGHQDYLãLQDSRGSRUHSRPQRåLVIDNWRrjem 1,50.
** Višina podpore znaša 12,00 SIT/konzervo.
1901

6ODGQL HNVWUDNW åLYLOD L] PRNH ]GURED ãNURED LQ VODGQHJD HNVWUDNWD EUH]
GRGDWNDNDNDYDDOL]GRGDWNRPNDNDYDYSUDKXYNROLþLQLPDQMNRWXW
SUHUDþXQDQRQDSRSROQRPDRGPDãþHQRRVQRYRNL niso navedena in ne zajeta
QD GUXJHP PHVWX åLYLOD L] L]GHONRY L] WDU ãW  GR  EUH] GRGDWND
NDNDYRYHJD SUDKX DOL ] GRGDWNRP NDNDYRYHJD SUDKX Y NROLþLQL PDQM NRW
5 ut.. SUHUDþXQDQRQDSRSROQRPDRGPDãþHQRRVQRYRNLQLVRQDYHGHQDLQ
ne zajeta na drugem mestu

1901 10 00
1901 90

–
–
–
–

Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za prodajo na drobno
Drugo:
– drugo:
– – drugo

1901 90 99
––––––––
9LãLQDSRGSRUHYHOMD]DNLORJUDPPOHNDYSURL]YRGXSRQRUPDWLYLKNLMLKGRORþLPLQistrstvo.
2005
2005 20
2005 20 20

2202

2202 90

13,40/kg

82,60/kg
52,00/kg
47,00kg
95,50/kg
17,30/kg

**

5,80*

5,80*

'UXJHYUWQLQHSULSUDYOMHQHDOLNRQ]HUYLUDQHGUXJDþHUD]HQYNLVXDOLRFHWQL
kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006
– Krompir:
– – – YWDQNLKUH]LQDKRFYUWDOLSHþHQRVROMHQ
LQ]DþLQMHQDOLQHYQHSUHGXãQLHPEDODåL
primeren za takojšnjo uporabo

25,00/kg

9RGHYNOMXþQRPLQHUDOQHYRGHLQVRGDYLFHVVODGNRUMHPDOLGUXJLPLVODGLOLDOL
VUHGVWYL ]D DURPDWL]LUDQMH WHU GUXJH EUH]DONRKROQH SLMDþH UD]HQ VDGQLK LQ
]HOHQMDYQLKVRNRYNLVHXYUãþDMo v tar. št. 2009
– Drugo:
– – GUXJHNLYVHEXMHMRPDãþREHSULGREOMHQHL]SURL]YRGRY
iz tar.št. 0401do 0404:
– – – do 0,2 ut. %
– – – XWDOLYHþYHQGDUPDQMNRWXW
– – – 2 ut.DOLYHþ

5,80*
5,80*
5,80*

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99
––––––––
9LãLQDSRGSRUHYHOMD]DNLORJUDPPOHNDYSURL]YRGXSRQRUPDWLYLKNLMLKGRORþLPLQLVWUVWYR
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Št.

28 / 29. 3. 2002 / Stran 2375

PRILOGA 2: Seznam proizvodov in višina SRGSRU]DSULSUDYRPOHNDLQPOHþQLKSURL]YRGRY
za zunanji trg, ki se uporablja od 1. julija 2002
Tarifna
oznaka
1

Poimenovanje

0401*
0401 10
0401 10 10
0401 10 90
0401 20

Mleko in smetana, nekoncentrirana in brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil
– =QDMYHþPDV. %PDãþREH
– – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRGYHKOLWUov
– – drugo
– =YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %PDãþREH
– – GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRGYHKOLWURY
– – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREHGRYOMXþQRPDV
– – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREHYHþNRWPDV. %
– – – drugo:
– – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREHGRYOMXþQRPDV
– – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREHYHþNRWPDV
– – nad 3 mas. %:
– – – v izvirnem pakiranju ]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRGYHKOLWURY
– – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREHGRYOMXþQRPDV
– – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREHYHþNRWPDV
– – – drugo:
– – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREHGRYOMXþQRPDV
– – – – z vsebnostjRPDãþREHYHþNRWPDV
– =YHþNRWPDV. %PDãþREH
– – GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRGYHKOLWURY
– – – – YVHEQRVWPDãþREH
– – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRmas. %
– – – – – ]YHþNRWPDV. %
– – – drugo:
– – – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREHYHþNRWPDV. %
– – nad 21 mas. %SDGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRGYHKOLWURY
– – – – YVHEQRVWPDãþREH
– – – – – GRYNOMXþQRPDV
– – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – ]YHþNRWPDV. %
– – – drugo:
– – – – YVHEQRVWPDãþREH
– – – – – GRYNOMXþQRPDV
– – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – ]YHþNRWPDV. %
– – nad 45 mas. %:
– – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRGYHKOLWURY
– – – – YVHEQRVWPDãþREH
– – – – – GRYNOMXþQR68 mas. %
– – – – – ]YHþNRWPDV. %
– – – drugo:
– – – – YVHEQRVWPDãþREH
– – – – – GRYNOMXþQRPDV
– – – – – ]YHþNRWPDV. %

0401 20 11

0401 20 19

0401 20 91

0401 20 99

0401 30
0401 30 11

0401 30 19

0401 30 31

0401 30 39

0401 30 91

0401 30 99

2

Podpora v
SIT/enoto
3

6,00
6,00

6,00
9,30
6,00
9,30

11,90
11,90
11,90
11,90

27,30
40,90
40,90

99,40
155,30
171,30

99,40
155,30
171,30

195,20
286,80

195,20
286,80
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0402*
iz 0402 10
0402 10 11
0402 10 19
0402 10 91
0402 10 99
0402 21
0402 21 11

0402 21 17
0402 21 19

0402 21 91

0402 21 99

iz 0402 29
0402 29 11

0402 29 15

0402 29 19
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Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil
– V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z manj kot 1,5 mas. %PDãþREH
– – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil:
– – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – drugo
– – drugo:
– – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – drugo
– 9SUDKX]UQLKDOLGUXJLKWUGQLKREOLNDK]YHþNRWPDV. %PDãþREH
– – brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:
– – – ]YVHEQRVWMRPDãþREGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – – – YVHEQRVWPDãþREH
– – – – – – GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQo 17 mas. %
– – – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – ]YHþNRWPDV. %
– – – – drugo:
– – – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREGRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREYHþNRW 11 mas. %SDGRYNOMXþQRPDV
– – – – – – GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – ]YHþNRWPDV. %
– – – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREQDGPDV. %:
– – – – v izvirnePSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – – – YVHEQRVWPDãþREH
– – – – – – GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – ]YHþNRWPDV. %
– – – – drugo:
– – – – – YVHEQRVWPDãþREH
– – – – – – GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – z veþNRWPDV. %
– – drugo:
– – – ]YVHEQRVWMRPDãþREGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – SRVHEQRPOHNR]DGRMHQþNHYKHUPHWLþQR]DSUWLHPEDODåL]QHWRYVHELQRGR
J]YVHEQRVWMRPDãþREYHþNRWPDV. %
– – – – drugo:
– – – – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – – – – YVHEQRVWPDãþREH
– – – – – – – GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – – ]YHþNRWPDV. % do vkOMXþQRPDV. %
– – – – – – – ]YHþNRWPDV. %
– – – – – drugo:
– – – – – – YVHEQRVWPDãþREH
– – – – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – – ]YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – – ]YHþNRWPDV. %
– – – ]YVHEQRVWMRPDãþREYHþNRWPDV. %:

177,60
177,60
177,60
177,60

177,60
244,60
258,20
278,00
177,60
244,60
258,20
278,00

279,80
282,10
284,80
348,30

279,80
282,10
284,80
304,40
311,70
338,10
352,70
370,00

48,40
187,10
197,50
212,60

187,10
197,50
212,60

Uradni list Republike Slovenije
0402 29 91
0402 29 99

0402 91
0402 91 11

0402 91 19

0402 91 31
0402 91 39

0402 91 51
0402 91 59
0402 91 91
0402 91 99
0402 99
0402 99 11

0402 99 19

0402 99 31

0402 99 39

0402 99 91
0402 99 99
iz 0403*

0403 10
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– – – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – – drugo:
– – – – – YVHEQRVWPDãþREH
– – – – – – GRYNOMXþQR1 mas. %PDãþREH
– – – – – – ]YHþNRWPDV. %PDãþREH
– Drugo:
– – brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:
– – – ]YVHEQRVWMRPDãþREGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþno 2,5 kg:
– – – – – ]YVHEQRVWMRVXKHVQRYLPOHNDEUH]PDãþREHLQYHþLQYVHEQRVWMR
PDãþREHYHþNRWPDV. %
– – – – drugo:
– – – – – ]YVHEQRVWMRVXKHVQRYLPOHNDEUH]PDãþREHLQYHþLQYVHEQRVWMR
PDãþREHYHþNRWPDs. %
– – – ]YVHEQRVWMRPDãþREYHþNRWPDV. %SDGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – – – ]YVHEQRVWMRVXKHVQRYLPOHNDEUH]PDãþREHLQYHþ
– – – – drugo:
– – – – – ]YVHEQRVWMRVXKHVQRYLPOHNDEUH]PDãþREHLQYHþ
– – – ]YVHEQRVWMRPDãþREYHþNRWPDV. %SDGRYNOMXþQRPDV
– – – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – – drugo
– – – ]YVHEQRVWMRPDãþREYHþNRWPDV. %:
– – – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – – drugo
– – drugo:
– – – ]YVHEQRVWMRPDãþREGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – v izvirQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – – – ]YVHEQRVWMRVDKDUR]HLQYHþPDVYVHEQRVWMRVXKHVQRYLPOHNDEUH]
PDãþREHDOLYHþLQYVHEQRVWMRPDãþREHYHþNRWPDV. %
– – – – drugo
– – – – – z vsebnostjo saKDUR]HLQYHþPDVYVHEQRVWMRVXKHVQRYLPOHNDEUH]
PDãþREHDOLYHþLQYVHEQRVWMRPDãþREHYHþNRWPDV. %
– – – ]YVHEQRVWMRPDãþREYHþNRWPDV. %SDGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do YNOMXþQRNJ
– – – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREHGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – ]YVHEQRVWMRVDKDUR]HLQYHþPDVLQYVHEQRVWMRVXKHVQRYLPOHND
EUH]PDãþREHDOLYHþ
– – – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREHRGGRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREHQDGPDV. %
– – – – drugo:
– – – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREHGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – ]YVHEQRVWMRVDKDUR]HLQYHþPDVLQYVHEQRVWMRVXKHVQRYLPOHND
EUH]PDãþREHDOLYHþ
– – – ]YVHEQRVWMRPDãþREQDGWPDV. %:
– – – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – – drugo
Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali
kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih
sladil, aromatizirano ali z dodanim sadjem, lupinastim sadjem ali kakavom
– Jogurt:
– – nearomatiziran ali brez dodanega sadja,
lešnikov ali kakava:
– – – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil,
]YVHEQRVWMRPDãþRE

214,00

214,00
232,80

27,40

27,40

32,30
32,30

121,00
121,00

54,10

54,20

56,80
63,90
111,30

56,80
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0403 10 11

0403 10 13
0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33
0403 10 39

0403 10 51
0403 10 53
0403 10 59
0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
iz 0403 90

0403 90 11
0403 90 13

0403 90 19
0403 90 31
0403 90 33

0403 90 51
0403 90 53
0403 90 59

0403 90 61
0403 90 63
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– – – – GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – – – ]YHþNRWPDV
– – – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – – YHþNRWPDV. %SDGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – – YHþNRWPDV. %:
– – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – GUXJR]YVHEQRVWMRPDãþRE
– – – – GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – – – ]YHþNRWPDV
– – – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – – YHþNRWPDV. %SDGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – – YHþNRWPDV. %:
– – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – aromatiziran ali z dodatkom sadja, lešnikov ali kakava:
– – – YSUDKX]UQLKDOLGUXJLKWUGQLKREOLNDK]YVHEQRVWMRPOHþQLKPDãþRE
– – – – GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – YHþNRWmas. %SDGRYNOMXþQRPDV. %
– – – – YHþNRWPDV. %
– – – GUXJR]YVHEQRVWMRPOHþQLKPDãþRE
– – – – GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – YHþNRWPDV. %SDGRYNOMXþQRPDV. %
– – – – YHþNRWPDV. %
– Drugo:
– – nearomatizirano ali brez dodanega sadja, lešnikov ali kakava:
– – – v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah:
– – – – EUH]GRGDQHJDVODGNRUMDDOLGUXJLKVODGLO]YVHEQRVWMRPDãþRE
– – – – – do vkljuþQRPDV. %
– – – – – YHþNRWPDV. %SDGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – – GRYNOMXþQRPDV
– – – – – – YHþNRWPDVGRYNOMXþQRPDV
– – – – – – YHþNRWPDVGRYNOMXþQRPDV
– – – – – – YHþNRWPDV
– – – – – YHþNRWPDV. %
– – – – GUXJR]YVHEQRVWMRPDãþRE
– – – – – GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – – YHþNRWPDVGRYNOMXþQRPDV
– – – – – – YHþNRWPDV
– – – drugo:
– – – – EUH]GRGDQHJDVODGNRUMDDOLGUXJLKVODGLO]YVHEQRVWMRPDãþRE
– – – – – GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – – GRYNOMXþQRPDV
– – – – – YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – YHþNRWPDV. %:
– – – – – – YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV
– – – – – – YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV
– – – – – – YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQo 39 mas. %
– – – – – – YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV
– – – – – – YHþNRWPDV
– – – – GUXJR]YVHEQRVWMRPDãþRE
– – – – – GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – YHþNRWPDV. %SDGRYNOMXþQRPDV. %

6,00
9,40
11,90
21,30

6,00
9,40
11,90
21,30

7,80
11,90
21,30

148,70
148,70
209,20
220,00
237,00
238,30

186,00
210,70

6,00
11,90
40,90
99,40
153,60
153,60

Uradni list Republike Slovenije
0403 90 69

0403 90 71
0403 90 73
0403 90 79
0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99
iz 0404*

0404 90
0404 90 21
0404 90 23

iz 0404 90 29

0404 90 81
iz 0404 90 83

iz 0405*
0405 10

0405 10 11

0405 10 19
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– – – – – YHþNRWPDV. %
– – aromatizirano ali z dodatki sadja, lešnikov ali kakava:
– – – v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah,
]YVHEQRVWMRPOHþQLKPDãþRE
– – – – GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – YHþNRW1,5 mas. %SDGRYNOMXþQRPDV. %
– – – – YHþNRWPDV. %
– – – GUXJR]YVHEQRVWMRPOHþQLKPDãþRE
– – – – GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – YHþNRWPDV. %SDGRYNOMXþQRPDV. %
– – – – YHþNRWPDV. %
Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil; izdelki iz
QDUDYQLKPOHþQLKVHVWDYLQ]GRGDWNRPVODGNRUMDDOLGUXJLKVODGLODOLEUH]QMLK
ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu
– Drugo:
– – brez dRGDQHJDVODGNRUMDDOLGUXJLKVODGLO]YVHEQRVWMRPDãþRE
– – – GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – v prahu ali zrnih
– – – YHþNRWPDV. %SDGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – v prahu ali zrnih
– – – – – Drugo, z vsebnostjRPDãþRE
– – – – – – GRYNOMXþQRPDV
– – – – – – YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV
– – – – – – YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV
– – – – – – YHþNRWPDV
– – – YHþNRWPDV. %:
– – – – YSUDKXDOL]UQLK]YVHEQRVWMRPDãþREH
– – – – – GRYNOMXþQRPDV
– – – – – YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV
– – – – – YHþNRWPDVGRYNOMXþQRPDV
– – – – – YHþNRWPDV
– – drugo, ]YVHEQRVWMRPDãþREH
– – – GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – v prahu ali zrnih
– – – YHþNRWPDV. %SDGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – v prahu ali zrnih
– – – – – YVHEQRVWPDãþREH
– – – – – – GRYNOMXþQRPDV. %
– – – – – – YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV
– – – – – – YHþNRWPDVGRYNOMXþQRPDV
– – – – – – YHþNRWPDV
– – – – drugo, razen v prahu ali zrnih
– – – – – ]YVHEQRVWMRVDKDUR]HLQYHþmas. %, vsebnostjo suhe snovi mleka brez
PDãþREHDOLYHþLQYVHEQRVWMRPDãþREHYHþNRWPDV. %
0DVORWHUGUXJHPDãþREHLQL]POHNDPOHþQLQDPD]L
– Maslo:
– – ]YVHEQRVWMRPDãþREGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – naravno maslo:
– – – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREH
– – – – – – DOLYHþPDVYHQGDUPDQMNRWPDV
– – – – – – DOLYHþPDV. %
– – – – drugo:
– – – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREH
– – – – – – DOLYHþPDVYHQGDUPDQMNRWPDV
– – – – – – DOLYHþPDV. %

21,30

41,30

48,40
187,10
197,50
212,60

214,10
215,70
217,90
238,50

48,40

48,40
187,10
197,50
212,60

54,20

457,70
469,10

457,70
469,10
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0405 90
0405 90 10
0405 90 90

– – – rekombinirano maslo:
– – – – YL]YLUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – – – z vsebnostjoPDãþREH
– – – – – – DOLYHþPDVYHQGDUPDQMNRWPDV
– – – – – – DOLYHþPDV. %
– – – – drugo:
– – – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREH
– – – – – – DOLYHþPDV. %
– – – sirotkino maslo:
– – – – v izviUQHPSDNLUDQMX]QHWRYVHELQRGRYNOMXþQRNJ
– – – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREH
– – – – – – DOLYHþPDV. %
– – – – drugo:
– – – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREH
– – – – – – DOLYHþPDVYHQGDUPDQMNRWPDV
– – – – – – 82 DOLYHþPDV. %
– – drugo
– 0OHþQLQDPD]L
– – ]YVHEQRVWMRPDãþREYHþNRWPDV. %, vendar z manj kot 80 mas. %PDãþREH
– – – ]YVHEQRVWMRPDãþREH
– – – – YHþNRWPDVYHQGDUPDQMNRWPDV
– – – – DOLYHþPDV. %
– Drugo:
– – ]YVHEQRVWMRPDãþREPDV. %DOLYHþPDãþREHWHU]QDMYHþPDV. % vode
– – drugo

0406*

Sir in skuta

0405 10 50

0405 10 90
iz 0405 20
0405 20 90

0406 10
0406 10 20

– 6YHåLVLU YNOMXþQRVLUL]VLURWNH QHIHUPHQWLUDQLQVNXWD
– – ]YVHEQRVWMRPDãþREGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – sir iz sirotke, razen soljene Ricotta
– – – drugo:
– – – – ]YVHEQRVWMRYRGHL]UDþXQDQHYQHPDãþREQi
VQRYLYHþNRWPDVGRYNOMXþQRPDV
– – – – – Ricotta, soljena:
– – – – – – SURL]YRGHQL]NOMXþQRL]RYþMHJDPOHND
– – – – – – Drugo
– – – – – Skuta
– – – – – Drugo:
– – – – – – z vsebnostjo mDãþREHYVXKLVQRYL
– – – – – – – manj kot 5 mas. %
– – – – – – – DOLYHþPDVYHQGDUPDQMNRWPDV
– – – – – – – DOLYHþPDVYHQGDUPDQMNRWPDV
– – – – – – – Drugo, z vsebnostjo vode, izrDþXQDQHYQHPDãþREQLVQRYL
– – – – – – – – YHþNRWPDVYHQGDUQHYHþNRWPDV
– – – – – – – – YHþNRWPDVYHQGDUQHYHþNRWPDV
– – – – – – – – YHþNRWPDV
– – – – ]YVHEQRVWMRYRGHL]UDþXQane v
QHPDãþREQLVQRYLYHþNRWPDV
– – – – – VPHWDQRYVLU]YHVEQRVWMRYRGHL]UDþXQDQH
YQHPDãþREQLVQRYLYHþNRWPDVYHQGDUQHYHþ
NRWPDVLQYVHEQRVWPDãþREHYVXKLVQRYL
– – – – – – DOLYHþPDVLQPDQMNRWPDs. %
– – – – – – DOLYHþPDV
– – – – – Drugo
– – – – Drugo

457,70
469,10

469,10

469,10

457,70
469,10
486,30

429,10
446,20
596,10
469,10

maks.
vsebnost
vode v %

min. vseb.
PDãþREH
v SS v %

55
55
60

45
39

96,60
89,80
39,40

60
60
57

5
19

131,00
132,90
148,30

40
40

39
39

218,00
181,60

60
59

60
69

67,40
81,70

Uradni list Republike Slovenije
0406 10 80
0406 20
0406 20 10
0406 20 90

0406 30
0406 30 10

0406 30 31

0406 30 39

0406 30 90
0406 40
0406 40 10
0406 40 50
0406 40 90
0406 90
0406 90 01

0406 90 13
0406 90 15
0406 90 17
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– – drugo
– Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst:
– – ]HOLãþQLVLUJODUXV ]QDQNRWVFKDE]LJHU QDUHMHQL]
posnetega mleka LQ]PHãDQVILQR]GUREOMHQLPL]HOLãþL
– – drugo:
– – – sirni izdelki iz sirotke
– – – Drugo:
– – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREHYHþNRWPDV]
vsebnostjo laktoze manj kot 5 mas. % in vsebnostjo
suhe snovi:
– – – – – DOLYHþmas. % vendar manj kot 80 mas. %
– – – – – DOLYHþPDVYHQGDUPDQMNRWPDV
– – – – – DOLYHþPDVYHQGDUPDQMNRWPDV
– – – – – DOLYHþPDV
– – – – Drugo
– Sir, topljen, razen naribanega, ali v prahu:
– – za proizvodnjo katerih se uporabljajo le siri, kot so
ementalski sir, gruyere in appenzell in ki lahko vsebujejo
GRGDQL]HOLãþQLVLUJODUXV ]QDQNRWVFKDE]LJHU 
pripravljen za prodajo na dUREQR]YVHEQRVWMRPDãþREY
VXKLVQRYLGRYNOMXþQRPDV. %
– – drugo:
– – – ]YVHEQRVWMRPDãþREGRYNOMXþQRPDV. % in
]YVHEQRVWMRPDãþREYVXKLVQRYL
– – – – GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi:
– – – – – – LQYHþPDVLQPDQMNRWPDVLQ
YVHEQRVWMRPDãþREHYVXKLVQRYL
– – – – – – – manj kot 20 mas. %
– – – – – – – LQYHþPDV
– – – – – – LQYHþPDVLQYVHEQRVWMRPDãþREHY
suhi snovi:
– – – – – – – manj kot 20 mas. %
– – – – – – – LQYHþPDVLQPDQMNRWPDV
– – – – – – – LQYHþPDV
– – – – YHþNRWPDV. %:
– – – – – vsebnost suhe snovi:
– – – – – – LQYHþPDVLQPDQM kot 43 mas. %
– – – – – – LQYHþPDVLQPDQMNRWPDV
– – – – – – LQYHþPDVLQYVHEQRVWMRPDãþREHY
suhi snovi:
– – – – – – – manj kot 55 mas. %
– – – – – – – LQYHþPDV
– – – ]YVHEQRVWMRPDãþREYHþNRWPDV. %
– VLU]PRGULPLDOLSRGREQLPLåODKWQLPLSOHVQLPLQDVWDOHYMHGUXVLUD
– – roquefort
– – gorgonzola
– – drug
– Sir, drug:
– – za predelavo
– – drugi:
– – – ementalec, grojer, sbrinz, bergkaese in appenzell:
– – – – drugo:
– – – – – ementalec
– – – – – grojer, sbrinz:
– – – – – – grojer, sbrinz
– – – – – bergkase, appenzell:
– – – – – – bergkase

40
20
15
5

34
30
30
30

150,60
198,80
211,30
236,10

60
60

20

19,80
29,10

57
57
57

20
40

19,80
29,10
42,30

60
57

48
48

29,10
42,30

54
54
54

48
55
79

42,30
47,90
50,20

53
50

48
40

230,70
236,90

40

45

260,50

38

45

269,20

38

45

269,20
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0406 90 18
0406 90 19
0406 90 21
0406 90 23
0406 90 25
0406 90 27
0406 90 29
0406 90 31

0406 90 33

0406 90 35

0406 90 37

0406 90 39
0406 90 50

0406 90 61
0406 90 63

0406 90 69

0406 90 73
0406 90 75
0406 90 76
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– – – Fromage fribourgeois, Vacherin mont d'Or in Tete de Moine
– – – JODUXV]HOLãþQLVLU ]QDQNRWVFKDE]LJHU QDUHMHQL]
SRVQHWHJDPOHNDLQ]PHãDQVILQR]GUREOMHQLPL]HOLãþL
– – – cheddar
– – – edamec
– – – tilsit
– – – masleni sir (butterkaese)
– – – NDþNDYDO
– – – feta:
– – – – L]RYþMHJDDOLELYROMHJDPOHNDYþHEULþNLKV
slanico ali drugih trdnih kontejnerjih s slanico B562
DOLYPHKRYLKL]RYþMHDOLNR]MHNRåH
– – – – – SURL]YHGHQL]NOMXþQRL]RYþMHJDPOHND
– – – – – – ]YVHEQRVWMRYRGHL]UDþXQDQHQHPDãþREQL
VQRYLGRYNOMXþQRPDV
– – – – drugo:
– – – – – SURL]YHGHQRL]RYþMHJDR]LURPDNR]MHJDPOHND
– – – – – – z vsebnostMRYRGHL]UDþXQDQHQHPDãþREQL
VQRYLGRYNOMXþQRPDV
– – – – – Drugo:
– – – – – – ]YVHEQRVWMRYRGHL]UDþXQDQHQHPDãþREQL
VQRYLGRYNOMXþQRPDV
– – – – – – ]YVHEQRVWMRYRGHL]UDþXQDQHQHPDãþREQLVQRYLYHþ
kot 72 mas. %
– – – kefalo-tyri:
– – – – SURL]YHGHQL]NOMXþQRL]RYþMHJDR]LURPDNR]MHJDPOHND
– – – – Drugo
– – – finlandia
– – – Drugo:
– – – – Drugo:
– – – – – YVHEQRVWPDãþREHGRYNOMXþQRPDVLQ
]YVHEQRVWMRYRGHL]UDþXQDQHYQHPDãþREQLVQRYL
– – – – – – GRYNOMXþQRPDV
– – – jarlsberg
– – – drugo:
– – – – VLULL]RYþMHJDDOLELYROMHJDPOHNDYþHEULþNLK
s slanLFRDOLYPHKRYLKL]RYþMHDOLNR]MHNRåH
– – – – drugo:
– – – – – ]YVHEQRVWMRPDãþREGRYNOMXþQRPDV. % in
YVHEQRVWMRYRGHL]UDþXQDQHYQHPDãþREQLVQRYL
– – – – – – GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – – – grana padano, parmigiano reggiano
– – – – – – – fiore sardo, pecorino:
– – – – – – – – SURL]YHGHQL]NOMXþQRL]RYþMHJDPOHND
– – – – – – – – Drugo
– – – – – – – drugi:
– – – – – – – – Siri proizvedeni iz sirotke
– – – – – – – – Drugo
– – – – – – YHþNRWPDV. %GRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – – – provolone
– – – – – – – asiago, caciocavallo, montasio, ragusano
– – – – – – – danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsoe:
– – – – – – – – YVHEQRVWPDãþREHYVXKLVQRYLPDV
LQYHþYHQGDUPDQMNRWPDV
– – – – – – – – – YVHEQRVWVXKHVQRYLPDVLQYHþ
vendar manj kot 56 mas. %
– – – – – – – – – YVHEQRVWVXKHVQRYLPDVLQYHþ
– – – – – – – – YVHEQRVWPDãþREHYVXKLVQRYLPDVLQYHþ

39
47
47
52

48
40
45
45

263,80
231,60
230,10
208,40

56

43

191,50

56

43

191,50

60

39

175,10

59

50

176,80

38
38
40

40
40
45

271,00
271,00
260,50

35

32

287,10

35
35

36
36

285,60
274,50

38

30

274,50

45
45

44
39

239,10
240,70

50
44
46

45
45
55

217,10
243,10
231,30
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0406 90 79
0406 90 81
0406 90 82
0406 90 84
0406 90 85

0406 90 86

0406 90 87

0406 90 88

– – – – – – – gauda:
– – – – – – – – YVHEQRVWPDãþREHYVXKLVQRYLPDQM
kot 48 mas. %
– – – – – – – – YVHEQRVWPDãþREHYVXKLVQRYLPDV
LQYHþYHQGDUPDQMNRWPDV%
– – – – – – – – drugo
– – – – – – – esrom, italico, kernhem, saint-nectaire,
saint-paulin, taleggio
– – – – – – – cantal, cheshire, wensleydale, lancashire,
double gloucester, blarney, colby, monterey
– – – – – – – camembert
– – – – – – – brie
– – – – – – – kefalograviera, kasseri:
– – – – – – – – prRL]YHGHQL]NOMXþQRL]RYþMHJDR]LURPD
kozjega mleka
– – – – – – – – Drugo:
– – – – – – – – – YVHEQRVWYRGHGRYNOMXþQRPDV
– – – – – – – – – YVHEQRVWYRGHYHþNRWPDV
GRYNOMXþQRPDV
– – – – – – – – – drugo
– – – – – – – GUXJLVLUL]YVHEQRVWMRYRGHL]UDþXQDQH
QHPDãþREQLKVQRYL
– – – – – – – – YHþNRWPDV. %SDGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – – – – – siri prozvedeni iz sirotke
– – – – – – – – – drugo, vsebnost mDãþREHYVXKLVQRYL
– – – – – – – – – – manj kot 5 mas %
– – – – – – – – – – PDVLQYHþYHQGDUPDQMNRWPDV
– – – – – – – – – – PDVLQYHþYHQGDUPDQMNRWPDV
– – – – – – – – – – 39 mas. LQYHþ
– – – – – – – – YHþNRWPDV. %SDGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – – – – – siri proizvedeni iz sirotke, izvzet je Manouri
– – – – – – – – – GUXJRYVHEQRVWPDãþREHYVXKLVQRYL
– – – – – – – – – – manj kot 5 mas %
– – – – – – – – – – PDVLQYHþYHQGDUPDQMNRWPDV
– – – – – – – – – – PDVLQYHþYHQGDUPDQMNRWPDV
– – – – – – – – – – PDVLQYHþ
– – – – – – – – – – – Idoazabal, Manchego and Roncal,
SURL]YHGHQLL]RYþMHJDPOHND
– – – – – – – – – – – Maasdam
– – – – – – – – – – – Manouri
– – – – – – – – – – – Hushallsost
– – – – – – – – – – – Murukoloinen
– – – – – – – – – – – Drugo
– – – – – – – – YHþNRWPDV. %SDGRYNOMXþQRPDV. %:
– – – – – – – – – sir proizveden iz sirotke
– – – – – – – – – Drugo:
– – – – – – – – – – Gradost
– – – – – – – – – – Drugo:
– – – – – – – – – – – YVHEQRVWPDãþREHYVXKLVQRYL
– – – – – – – – – – – – PDVDOLYHþYHQGDUPDQMNRW
– – – – – – YHþNRWPDV. %
– – – – – drugo
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222,60

45
45

48
55

222,60
222,60

56

40

192,10

44

45

243,10

40

39

262,30

40

39

262,30

40

39

240,50

52
51
47
40

5
19
39

199,60
202,50
215,10
237,30

60
55
53

5
19

184,10
205,80
211,10

45
45
43
46
41
48

45
45
53
45
50
40

217,60
217,60
92,70
213,60
231,80
224,80

42

60

60
10 181,80
0406 90 93
0406 90 99
––––––––
* Višina podpore velja za 1 kg proizvoda. V ECL, rubrika št. 31: "Tovorki in opis blaga” ali na fakturo je potrebno
QDYHVWL XVWUH]HQ RSLV SURL]YRGD NL RPRJRþD XYUVWLWHY SURL]YRGD Y GRORþHQR DOLQHR ]QRWUDM WDULIQH R]QDNH R]LURPD
GRORþLWHY XVWUH]QH SRGSRUH YVHEQRVW PDãþREH Y SURL]YRGX YVHEQRVW VXKH VQRYL EUH] PDãþREH YVHEQRVW YRGH
L]UDþXQDQHYQHPDãþREQLVQRYLYVHEQRVWPDãþREHYVXKLVQRYLYSUDKXDOL]UQLKLGU 
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1211.

Uredba o ekonomskih conah

Na podlagi 32. člena zakona o ekonomskih conah
(Uradni list RS, št. 45/98 in 97/01) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o ekonomskih conah
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba ureja postopek za pridobitev in spremembo
soglasja Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada) za ustanovitev ekonomske cone iz 7. člena zakona o
ekonomskih conah (Uradni list RS, št. 45/98 in 97/01 – v
nadaljnjem besedilu: zakona), postopek za pridobitev in spremembo odločbe Carinske uprave Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: Carinska uprava) iz 10. člena zakona
ter način in postopek uveljavljanja in odobritve davčnih ugodnosti iz 20. člena zakona, kakor tudi podrobnejše predpise
o izvajanju carinskega nadzora nad blagom v ekonomski
coni in podrobnejše predpise o izvajanju davčnega nadzora
nad izvajanjem aktivnosti, ki so povezane z dodelitvijo davčnih ugodnosti kot državne pomoči, ter način in postopek v
primeru vrnitve preveč pridobljene državne pomoči.
II. USTANOVITEV EKONOMSKE CONE
a) Soglasje vlade
2. člen
(vložnik zahtevka za ustanovitev ekonomske cone)
Domača pravna oseba (v nadaljnjem besedilu: vložnik)
lahko predlaga, da se del carinskega območja določi kot
ekonomska cona.
3. člen
(zahtevek)
(1) Podatki, ki jih mora v skladu s 7. členom zakona
vsebovati pisni zahtevek za pridobitev soglasja vlade, morajo
biti tako natančni, da omogočajo odločitev o ekonomski
utemeljenosti ustanovitve ekonomske cone in o možnostih
za izvajanje carinskega nadzora nad poslovanjem ekonomske cone.
(2) Če v zvezi z dejavnostmi, katerih opravljanje se
predlaga v zahtevku, drugi predpisi zahtevajo, da morajo biti
izpolnjeni posebni pogoji, se zahtevku priložijo tudi dokazila
o izpolnjevanju teh pogojev.
4. člen
(vložitev zahtevka in njegovo formalno preverjanje)
(1) Zahtevek iz prejšnjega člena vložnik skupaj s potrebno dokumentacijo vloži pri ministrstvu, pristojnem za gospodarstvo.
(2) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, preveri, ali
je zahtevek popoln. Če zahtevek ni popoln, zahteva od
vložnika zahtevka, da ga dopolni, če pa je popoln, ga nemudoma pošlje v mnenje ministrstvu, pristojnemu za finance ter
Carinski upravi. Po potrebi se za mnenje lahko zaprosijo tudi
druga ministrstva in službe.
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5. člen
(predlog sklepa o soglasju vlade)
(1) Vlada sprejme sklep na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, pripravljenega na podlagi:
1. popolnega zahtevka vložnika,
2. mnenja organov iz drugega odstavka prejšnjega člena,
3. ocene o gospodarski utemeljenosti ustanovitve ekonomske cone z vidika gospodarskega razvoja države ter
4. skladnosti dejavnosti, ki naj bi se opravljala v ekonomski coni, s prostorsko dokumentacijo.
(2) Predlog iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati podatke iz drugega odstavka 7. člena zakona, pogoje,
pod katerimi se dovoli ustanovitev ekonomske cone, kakor
tudi pogoje, ki jih mora ustanovitelj cone zagotoviti za delo
carinske službe.
6. člen
(sprememba soglasja vlade)
(1) Zahtevek za spremembo soglasja vlade se obravnava v skladu s 3. do 5. členom te uredbe.
(2) Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena mora
predlog sklepa o spremembi soglasja vlade vsebovati podatke o spremembi soglasja vlade, pogoje, pod katerimi se
dovoli zahtevana sprememba ekonomske cone, ter dodatne
ali spremenjene pogoje, ki jih mora ustanovitelj cone zagotoviti za delo carinske službe.
b) Odločba Carinske uprave
7. člen
(odločba Carinske uprave)
(1) V zvezi z izdajo odločbe iz 10. oziroma 12. člena
zakona direktor Carinske uprave določi komisijo, ki opravi
pregled objektov za zagotavljanje izvajanja carinskega nadzora v ekonomski coni in izda zapisnik iz tretjega odstavka
10. člena zakona.
(2) Predsednik komisije iz prejšnjega odstavka pisno
obvesti ustanovitelja cone o datumu nameravanega pregleda.
8. člen
(sprememba odločbe Carinske uprave)
(1) Če ustanovitelj cone zahteva spremembo odločbe v
skladu s prvim ali četrtim odstavkom 12. člena zakona,
Carinska uprava izda odločbo na podlagi preverjanja dejanskega stanja, ki ga izpelje komisija v skladu z 10. členom
zakona in prejšnjim členom te uredbe.
(2) Če Carinska uprava izda odločbo, s katero spremeni prej izdano odločbo iz 10. člena zakona po uradni dolžnosti, ustanovitev posebne komisije za ugotovitev dejanskega
stanja ni potrebna.
(3) V roku, ki je naveden v odločbi iz četrtega odstavka
12. člena zakona, v katerem mora ustanovitelj predložiti
dokazila o izpolnjevanju spremenjenih obveznosti, se blago,
ki se na dan vročitve odločbe že nahaja pri uporabniku v
ekonomski coni, obravnava v skladu s predpisi o poslovanju
v ekonomski coni. Blago, ki je vneseno v ekonomsko cono
po tem dnevu, pa se obravnava kot blago, ki je vneseno ali
ponovno vneseno na preostalo carinsko območje.
(4) Če ustanovitelj v roku, ki je naveden v odločbi iz
četrtega odstavka 12. člena zakona, ne predloži dokazila o
izpolnjevanju spremenjenih obveznosti, izda Carinska uprava novo odločbo, s katero ugotovi, da ekonomska cona ne
izpolnjuje več pogojev za izvajanje carinskega nadzora oziroma pogojev za delo carinske službe.
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(5) Če Carinska uprava izda odločbo iz prejšnjega odstavka, postopajo ustanovitelj, uporabniki in davčni organi v
skladu z 19. členom te uredbe.
III. POSLOVANJE EKONOMSKE CONE
a) Predhodna odobritev evidenc
9. člen
(predhodna odobritev evidenc)
(1) Vsak uporabnik ekonomske cone mora pristojnemu
carinskemu organu pred začetkom dela predložiti v odobritev način in obliko vodenja evidenc iz 30. člena zakona.
(2) Carinski organ odobri evidence v skladu s predpisom, izdanim na podlagi tretjega odstavka 30. člena zakona.
(3) Uporabnik ekonomske cone ne sme začeti z delom
pred prejemom odločbe o odobritvi evidenc.
b) Uveljavljanje ugodnosti na davčnem področju
10. člen
(način uveljavljanja davčnih ugodnosti)
(1) Uporabnik ekonomske cone vloži pri davčnem organu pisni zahtevek za pridobitev davčnih ugodnosti po 20.
členu zakona.
(2) Uporabnik ekonomske cone, ki mu je bila z odločbo davčnega organa dodeljena davčna ugodnost, to ugodnost upošteva pri obračunu davka od dobička pravnih oseb
oziroma davka, ki nadomesti ta davek.
(3) Uporabnik ekonomske cone pri zmanjšanju davčne
osnove za znesek dodeljene davčne ugodnosti, zmanjšuje
davčno osnovo, vendar največ v višini davčne osnove.
(4) Uporabnik ekonomske cone, ki uveljavlja davčne
ugodnosti po zakonu, mora v obrazcu za obračun davka od
dobička pravnih oseb izpolniti oznake in zaporedne številke
s podatki, ki so povezani z dodelitvijo te davčne ugodnosti.
11. člen
(odločba davčnega organa)
(1) Uporabnik ekonomske cone lahko uveljavlja davčne ugodnosti na podlagi odločbe o uveljavljanju davčnih
ugodnost (v nadaljnjem besedilu: odločba davčnega organa).
(2) Odločbo davčnega organa izdaja davčni organ, pri
katerem uporabnik ekonomske cone vlaga obračun davka
od dobička pravnih oseb.
(3) Odločba davčnega organa se izdaja posebej za
vsako davčno leto, določeno z zakonom, ki ureja obdavčevanje dobička pravnih oseb.
(4) Odločba davčnega organa se lahko izda tudi za del
leta uporabnikom ekonomske cone, ki začnejo z delom v
ekonomski coni med letom.
12. člen
(vsebina odločbe)
V odločbi davčni organ odloči o davčnih ugodnostih za
tisto leto, za katero je bil vložen zahtevek.
13. člen
(začasna in glavna odločba)
(1) Davčni organ, pri katerem je vložen zahtevek v
skladu z 10. členom te uredbe, izda uporabniku začasno
odločbo davčnega organa (v nadaljnjem besedilu: začasna
odločba).
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(2) Odločbo iz prvega odstavka tega člena mora davčni
organ nadomestiti z glavno odločbo (v nadaljnjem besedilu:
glavna odločba).
14. člen
(rok za vložitev zahtevka in izdajo odločbe)
(1) Uporabnik mora vložiti zahtevek iz prvega odstavka
10. člena te uredbe do 31. marca tekočega leta za tekoče
leto oziroma v roku 15 dni po dnevu, ko lahko začne z
delom v ekonomski coni oziroma, ko ugotovi, da so podane
okoliščine iz 15. člena zakona za pridobitev davčnih ugodnosti.
(2) Davčni organ izda začasno odločbo v roku 30 dni
po vložitvi zahtevka, glavno odločbo pa izda v roku 60 dni po
preteku leta, za katero je bila izdana začasna odločba oziroma kadarkoli do tega datuma, če ugotovi, da uporabnik ne
izpolnjuje oziroma ne izpolnjuje več pogojev iz 20.a in 20.b
člena zakona, in sicer v 30 dneh od ugotovitve.
15. člen
(priloge zahtevka)
Uporabnik mora zahtevku iz prvega odstavka 10. člena
te uredbe priložiti:
1. uporabno dovoljenje v skladu z 9. členom zakona,
2. pogodbo z ustanoviteljem po 14. členu zakona,
3. odločbo carinskih organov o odobritvi evidenc iz
14. člena zakona, če le-to v skladu z zakonom potrebuje za
opravljanje dejavnosti v coni,
4. dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 20., 20.a in 20.b
člena zakona, potrebna za odločitev davčnega organa o
dodelitvi davčnih ugodnosti.
16. člen
(dodatne priloge)
(1) Uporabnik mora zaradi dokazovanja izpolnjevanja
pogojev iz 4. točke prejšnjega člena zahtevku priložiti, razen
če ta uredba ne določa drugače, zlasti:
1. Splošno:
– akt o ustanovitvi in izpisek iz sodnega registra oziroma
druge ustrezne evidence, ki ne sme biti starejši od 30 dni, ter
listine, iz katerih je razvidna registracija oziroma doregistracija
dejavnosti in pridobitev novih osnovnih sredstev,
– overjeno fotokopijo zadnje bilance stanja in izkaza
poslovnega izida (oziroma izkaza uspeha v skladu s prejšnjimi slovenskimi računovodskimi standardi), če ju davčni organ še nima,
– podpisano izjavo, da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in podpisano izjavo, da izguba
tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami ne dosega
polovico osnovnega kapitala uporabnika,
– potrdila pristojnih organov, da uporabnik ali njegovi
ustanovitelji nimajo neporavnanih zapadlih davčnih ali carinskih obveznosti in niso v postopku zaradi prekrška ali suma
kaznivega dejanja v zvezi z opravljanjem gospodarske dejavnosti,
– dokazila, iz katerih izhaja, da je uporabnik ekonomske cone majhno oziroma srednjeveliko podjetje po 6. členu uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih
pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem pomoči (Uradni list RS, št. 59/00).
2. V zvezi z začetno investicijo ali z odpiranjem novih
delovnih mest, povezanih z začetno investicijo:
– izpolnjen obrazec A, ki je priloga tej uredbi in njen
sestavni del, s prilogami kot dokazili; če so priloge tudi
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dokazila ali listine, naštete v tej točki, se priložijo samo
enkrat,
– investicijski program ali poslovni načrt,
– fotokopije že podpisanih pogodb ali pisem o nameri,
povezane s projektom (če jih uporabnik že ima),
– gradbeno dovoljenje oziroma odločbo o priglasitvi
nameravanih del, če gre za naložbo, za katero je predpisana
pridobitev enega navedenih dokumentov,
– overjeno kupoprodajno pogodbo o nakupu obrata in
podpisano izjavo prodajalca, da je bil kupljen obrat ukinjen
ali bi se ukinil, če se ne bi prodal,
– podpisano izjavo o prejetih sredstvih za isti namen iz
vseh javnih virov, z razvidnim zneskom državne pomoči za ta
namen,
– evidence o številu zaposlenih v zadnjih dvanajstih
mesecih pred začetkom investicije, po posameznih mesecih,
– verodostojne listine, ki dokazujejo oziroma iz katerih
so razvidni upravičeni stroški ali predračun stroškov, če ti še
niso natančno znani, iz tretjega in četrtega odstavka 20.a
člena zakona,
– navedbo o uveljavljanih davčnih ugodnostih v zvezi z
začetno investicijo oziroma začetnimi investicijami, ki se ni
začela v letu, za katero vlaga zahtevek za uveljavljanje davčnih ugodnosti. V tem primeru mora navesti, v katerem letu
je prvič uveljavljal davčne ugodnosti za to začetno investicijo.
3. V zvezi z odpiranjem novih delovnih mest, ki niso
povezana z začetno investicijo:
– število in seznam zaposlenih na prvi dan leta ali na
dan, ko uporabnik začne z delom, če gre za uporabnika, ki
začne z delom med letom, in na zadnji dan leta,
– dokazila o zaposlenih pripravnikih in drugih delavcih,
ki jih je zaposlil v letu, za katero uveljavlja ugodnosti, in so
bili pred sklenitvijo delovnega razmerja prijavljeni pri Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje in o zaposlovanju težje
zaposljive kategorije delavcev,
– listine, ki dokazujejo oziroma iz katerih so razvidni
upravičeni stroški ali predračun stroškov, če ti še niso natančno znani, iz tretjega odstavka 20.b člena zakona,
– evidence o številu zaposlenih v predhodnem letu, po
posameznih mesecih.
(2) Uporabnik ekonomske cone, ki uveljavlja davčne
ugodnosti, v zvezi z začetno investicijo oziroma delovnimi
mesti povezanimi z začetnimi investicijami, ki se ni začela v
letu, za katero vlaga zahtevek za uveljavljanje davčnih ugodnosti, prilaga v zvezi s takšnimi začetnimi investicijami dokumentacijo, ki se nanaša na dejansko investiranje ali zaposlovanje v tistem letu.
(3) Davčni organ sam pridobiva potrdila pristojnih organov iz četrte alinee 1. točke prvega odstavka iz uradnih
evidenc.
17. člen
(naknadne priloge)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena, uporabnik
ekonomske cone, ki vlaga zahtevek za začasno odločbo,
namesto dokazil, s katerimi zaradi razumnih razlogov še ne
razpolaga, priloži podpisano izjavo, in sicer se izjavi o vsakem dokazilu, ki ga ne predloži, posebej.
(2) Uporabnik ekonomske cone mora dostaviti manjkajoča dokazila po prejšnjem odstavku takoj, ko z njimi razpolaga, najkasneje pa v 30 dneh po preteku leta, za katero je
vložil zahtevek za začasno odločbo.
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18. člen
(priglasitev)
(1) Priglasitev davčnih ugodnosti, po četrtem in petem
odstavku 15. člena zakona, Komisiji za nadzor nad državnimi pomočmi, opravi v skladu z 9. členom zakona o nadzoru
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00 in 30/01) Davčna
uprava Republike Slovenije.
(2) V primeru priglasitve iz prejšnjega odstavka se rok
za izdajo začasne odločbe podaljša za 60 dni oziroma do
izteka roka v skladu s prvim in drugim odstavkom 10. člena
zakona o nadzoru državnih pomoči.
c) Prenehanje poslovanja ekonomske cone ali
uporabnika v ekonomski coni
19. člen
(prenehanje poslovanja ekonomske cone)
(1) Ekonomska cona preneha s poslovanjem, ko jo
ukine ustanovitelj sam oziroma, ko po preteku roka iz odločbe iz četrtega odstavka 12. člena zakona Carinska uprava
ugotovi, da niso več izpolnjeni pogoji za izvajanje carinskega
nadzora, ker ustanovitelj ni predložil dokazila o izpolnjevanju
spremenjenih obveznosti oziroma po poteku roka, ki ga
vlada določi v sklepu, s katerim razveljavi soglasje za ustanovitev ekonomske cone.
(2) Če ekonomska cona preneha s poslovanjem, se za
zaloge blaga v ekonomski coni na dan prenehanja poslovanja ekonomske cone opravijo obračuni carinskih dajatev za
vsakega posameznega uporabnika ekonomske cone oziroma uredi carinski status blaga, ki se nahaja v ekonomski
coni v skladu s carinskimi predpisi.
(3) V primeru prenehanja poslovanja ekonomske cone
ustanovitelj, uporabniki in davčni organ postopajo v skladu s
14. členom te uredbe.
20. člen
(prenehanje poslovanja uporabnika v ekonomski coni)
(1) Uporabnik, ki preneha s poslovanjem v ekonomski
coni mora to sporočiti pristojnemu carinskemu organu ter
predložiti evidence in obračun poslovanja v ekonomski coni
ter omogočiti, da carinski organ ugotovi, ali je v zvezi z
njegovim poslovanjem v ekonomski coni nastal carinski dolg.
V primeru, da je carinski dolg nastal, ga carinski organ
obračuna v skladu s carinskimi predpisi.
(2) V primeru prenehanja poslovanja uporabnika v ekonomski coni, le-ta in davčni organ postopata v skladu s
14. členom te uredbe.
IV. CARINSKI NADZOR NAD BLAGOM V EKONOMSKI
CONI
21. člen
(carinski nadzor)
(1) Carinski organi izvajajo carinski nadzor nad poslovanjem v ekonomski coni v skladu z zakonom, to uredbo in
predpisom, izdanim na podlagi tretjega odstavka 30. člena
zakona ter v skladu s carinskimi predpisi.
(2) Za izvajanje carinskega nadzora nad poslovanjem
ekonomske cone je pristojen carinski organ, na območju
katerega ekonomska cona leži.
22. člen
(nadzor ekonomske cone in neposredne okolice)
(1) Ekonomska cona mora biti ograjena tako, da omogoča carinski nadzor v ekonomski coni in izven nje ter
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onemogoča nezakoniti vnos ali iznos blaga iz ekonomske
cone.
(2) Območje, ki je v neposredni bližini ekonomske
cone mora prav tako omogočati ustrezen nadzor carinskih
organov. Za dostop oziroma pristop do tega območja je
potrebno soglasje carinskih organov.
23. člen
(ukrepi carinskega nadzorstva)
(1) Carinski organ lahko sprejme ukrepe za carinski
nadzor nad:
1. poslovanjem uporabnikov v ekonomski coni,
2. vnosom blaga v ekonomsko cono,
3. iznosom blaga iz ekonomske cone.
(2) Carinski organ lahko opravlja carinski nadzor v ekonomski coni z rednimi in naključnimi ukrepi, predvsem pa s
kontrolo evidenc, drugih dokumentov, ki se nanašajo na
vnos, iznos in zadrževanje blaga v ekonomski coni, kontrolo
vnosa in iznosa blaga iz ekonomske cone, kontrolo blaga, ki
se zadržuje v ekonomski coni ter kontrolo oseb, ki vstopajo
in izstopajo iz ekonomske cone.
(3) Carinski organ lahko v zvezi z izvajanjem carinskega
nadzorstva preverja tudi, ali uporabniki oziroma ustanovitelj
ekonomske cone za opremo, ki jo uporabljajo pri izvajanju
svoje dejavnosti, posedujejo potrdila in dovoljenja, predpisana z drugimi predpisi (npr. atestiranje tehtnic, rezervoarjev, sond itd.).
(4) Če ni s to uredbo ali zakonom drugače določeno,
se za izvajanje carinskega nadzora v ekonomski coni uporabljajo carinski predpisi, ki veljajo za izvajanje carinskega
nadzora v prostih carinskih conah.
(5) Stroške morebitnega pregleda blaga krije oseba, ki
je predložila blago, oziroma oseba, ki je vložila skupno
prijavo.
24. člen
(začasna ali stalna prepoved oziroma omejitev opravljanja
dejavnosti)
(1) V skladu s petim odstavkom 18. člena zakona carinski organ lahko uporabniku začasno omeji ali začasno
prepove opravljati dejavnost v ekonomski coni. V odločbi o
omejitvi ali prepovedi opravljanja dejavnosti mora biti določen tudi rok, v katerem mora uporabnik odpraviti nepravilnosti, zaradi katerih je bila omejitev ali prepoved izrečena.
(2) Če uporabnik ne odpravi nepravilnosti v roku iz
prejšnjega odstavka, mu carinski organ trajno prepove opravljati dejavnost v ekonomski coni.
25. člen
(carinsko obravnavanje blaga v primeru začasne ali trajne
prepovedi opravljanja dejavnosti)
V odločbi, s katero carinski organ prepove ali omeji
posameznemu uporabniku ali ustanovitelju cone opravljanje
posamezne dejavnosti v coni, mora glede na okoliščine
posameznega primera določiti tudi ukrepe in rok, v katerem
je treba urediti carinski status blaga, ki se na dan vročitve
odločbe uporabniku oziroma ustanovitelju nahaja v ekonomski coni in je namenjeno opravljanju dejavnosti, na katero se
odločba nanaša.
26. člen
(potrditev vnosa blaga v ekonomsko cono)
Če je na podlagi vnosa blaga v ekonomsko cono mogoče zahtevati povrnitev plačane carine ali odpustitev še
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neplačanega carinskega dolga, mora carinski organ potrditi
vnos blaga na predloženih carinskih deklaracijah.
27. člen
(prepoved ali omejitev dostopa do ekonomske cone)
Carinski organ lahko v skladu s četrtim odstavkom 26.
člena zakona posamezni osebi prepove ali omeji dostop do
ekonomske cone predvsem v primerih, ko v zvezi s postopkom iz petega oziroma šestega odstavka 18. člena zakona
ugotovi ponavljajoče se izginjanje blaga iz ekonomske cone
ali druge hujše kršitve pravil poslovanja v ekonomski coni.
V. DAVČNI NADZOR ZARADI DAVČNIH UGODNOSTI
UPORABNIKOV V EKONOMSKI CONI
28. člen
(davčni nadzor)
(1) Davčni organi izvajajo davčni nadzor nad izvajanjem
aktivnosti, ki so povezane z dodelitvijo davčnih ugodnosti
uporabnikom v ekonomski coni (v nadaljnjem besedilu: davčni nadzor), v skladu z zakonom in to uredbo.
(2) Za izvajanje davčnega nadzora je pristojen davčni
organ, pri katerem uporabnik ekonomske cone vlaga obračun davka od dobička pravnih oseb.
29. člen
(poročanje davčnemu organu)
(1) Uporabnik ekonomske cone, ki je uveljavil davčne
ugodnosti iz 20. člena zakona, mora davčnemu organu
redno pisno poročati o začetni investiciji oziroma novo odprtih delovnih mestih, povezanih z začetno investicijo, v zvezi s
katero je uveljavil davčne ugodnosti, in novo odprtimi delovnimi mesti, ki niso povezana z začetno investicijo, v zvezi s
katerimi je uveljavil davčne ugodnosti.
2) Za redno pisno poročanje se šteje enkrat letno
pisno poročanje o zadržanosti začetne investicije oziroma
novo odprtih delovnih mestih, povezanih z začetno investicijo v ekonomski coni, in/ali pisno poročanje o ohranjanju
novo odprtih delovnih mestih, ki niso povezana z začetno
investicijo v obdobju, predpisanem z zakonom.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se za redno pisno
poročanje šteje tudi pisno poročanje o odsvojitvi ali prenosu
osnovnega sredstva iz ekonomske cone ali ukinitvi delovnih
mest, povezanih z začetno investicijo pred potekom roka,
določenega z zakonom, in/ali pisno poročanje o ukinitvi
delovnih mest, ki niso povezana z začetno investicijo, pred
potekom roka, določenega z zakonom.
30. člen
(roki za poročanje)
(1) Uporabnik ekonomske cone pisno poroča o zadržanosti investicije oziroma novo odprtih delovnih mestih,
povezanih z začetno investicijo v ekonomski coni, pet zaporednih let in sicer v 30 dneh po poteku vsakega leta po
zaključku investicije.
(2) Uporabnik ekonomske cone pisno poroča o ohranjanju novo odprtih delovnih mest, ki niso povezana z začetno investicijo, dve zaporedni leti, in sicer v 30 dneh po
poteku leta.
(3) Uporabnik ekonomske cone pisno poroča o odsvojitvi ali prenosu osnovnega sredstva iz ekonomske cone ali
ukinitvi delovnih mest, povezanih z začetno investicijo in o
ukinitvi delovnih mest, ki niso povezana z začetno investici-
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jo, v 30 dneh od odsvojitve ali prenosa osnovnega sredstva
in ukinitve delovnih mest.

VI. PREHODNI DOLOČBI

31. člen
(ukrepi davčnega nadzora)
(1) Davčni organ lahko sprejme ukrepe davčnega nadzora zaradi uveljavljanja davčnih ugodnosti po zakonu, zlasti
nad:
1. poslovanjem uporabnikov v ekonomski coni,
2. izvajanjem aktivnosti investiranja in zaposlovanja,
3. vračilom državne pomoči, ki jo mora uporabnik ekonomske cone vrniti.
(2) Davčni organ lahko opravlja davčni nadzor v ekonomski coni z rednimi in naključnimi ukrepi.
(3) Če ni s to uredbo ali zakonom drugače določeno, se
za izvajanje davčnega nadzora v ekonomski coni uporabljajo
davčni predpisi, ki veljajo za izvajanje davčnega nadzora.
32. člen
(vrnitev državne pomoči)
(1) Če je prišlo do odsvojitve, ali prenosa investicije, ali
ukinitve delovnih mest, ali je bila davčna ugodnost dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ali jo je pridobil uporabnik ekonomske cone, ki do nje ni bil upravičen, mora
uporabnik ekonomske cone vrniti vsa dodeljena sredstva,
če jih je pridobil na podlagi neresničnih podatkov, ali do njih
ni bil upravičen, ali del dodeljenih sredstev, ki se nanašajo
na določeno odsvojitev, ali prenos investicije, ali ukinitev
delovnih mest, v enkratnem znesku.
(2) Uporabnik ekonomske cone mora vrniti sredstva v 30
dneh od prejema odločbe z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
33. člen
(znesek vrnjene državne pomoči)
Znesek vrnjene državne pomoči je znesek enak
zmanjšanju davčne obveznosti v obliki davka od dobička
pravnih oseb zaradi uveljavljanja davčnih ugodnosti po 20.
členu zakona v vseh letih uveljavljanja, vključno z zakonitimi
zamudnimi obrestmi (v nadaljnjem besedilu: znesek).
34. člen
(način vrnitve državne pomoči)
(1) Uporabnik ekonomske cone nakaže znesek iz prejšnjega člena na ustrezen vplačilni račun v skladu z odredbo
o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 81/94 in nadaljnji).
(2) Dokazilo, iz katerega je razviden znesek in datum
plačila, priloži obračunu davka od dobička pravnih oseb.

35. člen
(podaljšanje roka za leto 2002)
Rok 31. marec iz prvega odstavka 14. člena te uredbe
za vložitev zahtevka se za leto 2002 podaljša do 30. aprila
2002.
36. člen
(dodatna davčna ugodnost za leto 2002)
Za priglasitev dodatne davčne ugodnosti po sedmem
odstavku 6. člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o ekonomskih conah (Uradni list RS, št. 97/01) se
uporablja 18. člen te uredbe.
VII. KONČNE DOLOČBE
37. člen
(pomen izrazov in druga zakonodaja)
(1) Vsak izraz, ki ni posebej določen s to uredbo ali z
zakonom, ima za namene dela te uredbe, ki se nanaša na
uveljavljanje davčnih ugodnosti kot državnih pomoči, smiselno pomen, ki je določen z veljavno zakonodajo o dodeljevanju državnih pomoči.
(2) Ministrstvo za finance in Davčna uprava Republike
Slovenije v zvezi z dodeljevanjem davčnih ugodnosti po
zakonu ravnata v skladu z veljavno zakonodajo o dodeljevanju državnih pomoči.
38. člen
(razveljavitev)
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati
uredba o ekonomskih conah (Uradni list RS, št. 74/98).
39. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-09/2002-1
Ljubljana, dne 28. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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1212.

Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o
vodenju in vzdrževanju centralnega registra
prebivalstva ter postopku za pridobivanje in
posredovanje podatkov

Na podlagi 21. člena zakona o centralnem registru
prebivalstva (Uradni list RS, št. 1/99) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembi in dopolnitvi uredbe o vodenju in
vzdrževanju centralnega registra prebivalstva ter
postopku za pridobivanje in posredovanje
podatkov
1. člen
V uredbi o vodenju in vzdrževanju centralnega registra
prebivalstva ter postopku za pridobivanje in posredovanje
podatkov (Uradni list RS, št. 70/00) se prvi odstavek 27.
člena spremeni tako, da se besedilo: “s 5. členom te uredbe“. nadomesti s besedilom: “z navodili, ki jih izda minister, pristojen za upravo.“.
2. člen
V 37. členu se za besedilom: “iz četrtega odstavka
13.“ doda besedilo: “in prvega odstavka 27.“.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 204-03/2002-1
Ljubljana, dne 28. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1213.

Odlok o programu priprave lokacijskega načrta
za mednarodni mejni prehod Gruškovje

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena zakona o ureditvi
določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih
prehodih (Uradni list RS, št. 111/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o programu priprave lokacijskega načrta za
mednarodni mejni prehod Gruškovje
1. člen
Priprava lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Gruškovje (v nadaljevanju: lokacijski načrt) se prične na
podlagi predloga pooblaščenega investitorja Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije.
Predlog za izdelavo lokacijskega načrta je utemeljen na
podlagi:
1. zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (v nadaljevanju: ZDVGOMP), prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni
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list SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89 in Uradni list RS, št.
36/90, 27/91, 72/95, 13/96, 11/99) in prostorskih sestavin družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986 –
1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni
list RS, št. 72/95, 13/96, 11/99), kjer so mejni prehodi
definirani kot infrastrukturni objekti državnega pomena;
2. uredbe o določitvi mejnih prehodov za meddržavni
cestni in železniški promet na meji z Republiko Hrvaško
(Uradni list RS, št. 54/94), kjer je mejni prehod Gruškovje
določen kot mejni prehod za mednarodni cestni potniški in
blagovni promet.
Predlog za izdelavo lokacijskega načrta je dokumentiran s projektom:
– Mednarodni prehod Gruškovje – idejna rešitev, varianta A in B; IBT, št. proj. 8611/051, november 2001.
2. člen
V skladu s projektom mednarodni mejni prehod Gruškovje (v nadaljevanju: mejni prehod) obsega:
– vse objekte in naprave, potrebne za delovanje carine, policije, fitosanitarne in veterinarske službe,
– objekte špedicije,
– objekte menjalnice,
– tovorni plato s parkirišči za tovornjake,
– parkirišča za službena vozila in zaposlene,
– vse potrebne prometne površine,
– infrastrukturne objekte in naprave, potrebne za delovanje mejnega prehoda,
– območje deponije viškov materiala.
3. člen
(ureditveno območje)
Ureditveno območje lokacijskega načrta leži na območju Občine Podlehnik in Občine Žetale in obsega naslednje
parcele ali dele parcel:
– v katastrski občini Gruškovje:
1605/1, 1605/2, 1606/3, 1606/4, 1606/5,
1609/1, 1609/3, 1606/1, 1589, 1738, 1739, 1696,
1590, 1730/8, 1591/4, 1730/4, 1591/2, 1591/1,
1593/1, 131/1, 1600, 1689/1, 1597/1, 1597/2,
1597/3, 1598;
– v katastrski občini Žetale:
1586, 1587/1, 1587/2, 1588, 1589, 1590/2,
1592/1, 1592/2, 1650/2, 1650/3, 1594/1, 1675,
1670/1, 1596, 1598/1, 1598/2, 1673, 1597/2,
1597/3, 1575.
Parcelacijski načrt z mejo ureditvenega območja mejnega prehoda je sestavni del lokacijskega načrta.
4. člen
(obseg dela)
Priprava lokacijskega načrta obsega:
– izdelavo posebnih strokovnih podlag;
– izdelavo lokacijskega načrta.
5. člen
(posebne strokovne podlage)
Pred izdelavo osnutka lokacijskega načrta je treba izdelati oziroma pridobiti posebne strokovne podlage:
1. geodetsko topografski načrt, izdelan v M 1:1000,
reambuliran in potrjen na Geodetski upravi Republike Slovenije, ki vključuje podatke o komunalnih vodih ter druge
geodetske podloge izdelane v skladu s pravilnikom o vsebini
geodetskih podlog za pripravo prostorskih izvedbenih aktov
(Uradni list SRS, št. 17/85);
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2. katastrski načrt z vrisanim območjem mednarodnega mejnega prehoda v M 1:1000 ali 1:2880;
3. posebne strokovne podlage izdelane v skladu z
navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
zlasti:
– idejna rešitev prostorsko-urbanistične zasnove mejnega prehoda z razporeditvijo objektov in naprav, parkirišč
ter drugih odprtih površin z določitvijo njihove namembnosti,
kapacitete in velikosti, z določitvijo okvirne etažne površine
ter horizontalnih in vertikalnih gabaritov objektov,
– idejne rešitve arhitekturnega oblikovanja objektov in
naprav,
– idejne rešitve urbanistično-krajinskega oblikovanja
ureditve odprtih površin,
– idejne rešitve vseh novih infrastrukturnih omrežij, objektov, naprav in ureditev, potrebnih za delovanje mednarodnega mejnega prehoda, z določitvijo njihovih kapacitet,
– idejne rešitve prestavitev, razširitev in drugih prilagoditev obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov, naprav in
ureditev, potrebnih zaradi realizacije mejnega prehoda,
– geološko in geotehnično poročilo,
– naravovarstvene smernice, izdelane v skladu s 97. in
98. členom zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št.
56/99 in 31/00),
– strokovne zasnove za varstvo kulturne dediščine, izdelane v skladu z zakonom o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 7/99),
– posebne strokovne podlage o vplivih predvidenih prostorskih ureditev, gradnje in obratovanja posega na okolje,
ki vključujejo oceno obsega, vrste in vplivno območja posameznega vpliva ter rešitve v zvezi z varovanjem okolja in
rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na
okolje, zlasti pa ukrepi in rešitve:
· za preprečitev in sanacijo prekomernega hrupa virov
in imisijskih obremenitev varovanih območij,
· za lokalno zmanjšanje onesnaženja zraka,
· za zaščito pred prekomernim onesnaženjem zemlje in
tal,
· za omilitev vplivov na živalski in rastlinski svet,
· vodnogospodarskih ureditev s prikazom zaščite podtalnice, vodnih virov, površinskih voda ter ureditve strug
površinskih voda s prikazom sistema odvodnjavanja meteornih in odpadnih voda,
– morebitni ukrepi v času gradnje;
4. morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz pogojev pristojnih pogojedajalcev.
6. člen
(lokacijski načrt)
Osnutek lokacijskega načrta se izdela na podlagi posebnih strokovnih podlag, določenih v 5. členu tega odloka
ter ob upoštevanju pogojev organov in organizacij, določenih v 7. členu tega odloka.
Osnutek lokacijskega načrta mora vsebovati:
a) osnutek uredbe o lokacijskem načrtu:
– navedbo prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine, ki se s sprejemom tega lokacijskega načrta štejejo za spremenjene in dopolnjene v delu in
za območje, ki ga določa lokacijski načrt,
– opis meje območja po parcelnih mejah in seznam
parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja,
– funkcijo območja s pogoji urejanja,
– pogoji za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor z določitvijo namem-
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bnosti, velikosti (površine, gabariti in kapacitete) in ureditve
objektov, naprav in odprtih prostorov,
– pogoji glede komunalnega urejanja območja,
– okoljevarstveni pogoji, ki so pomembni za izvedbo
predvidenih posegov,
– določitev toleranc pri legi, velikosti in funkciji mednarodnega mejnega prehoda, ki so dopustne v projektni dokumentaciji, z uporabo katerih pa se ne sme spreminjati vpliv
načrtovanega mednarodnega mejnega prehoda na sosednje objekte in parcele ter na načrtovani videz obravnavanega
območja in poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja,
– seznam objektov, predvidenih za rušitev ali odkup, z
navedbo naslova in namembnosti objekta, katastrske občine in parcelne številke,
– možnosti etapnega izvajanja posegov,
– režim in začasna namembnost zemljišč, ki se ne
zazidajo v prvi fazi oziroma se njihova namembnost v času
gradnje ne spremeni ter pogoji za ureditev začasnih objektov in naprav,
– obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju lokacijskega načrta,
– seznam državnih in občinskih izvedbenih aktov, ki
prenehajo veljati z dnem uveljavitve tega lokacijskega načrta;
b) tekstualni del:
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije,
– opis prostorskih pogojev za realizacijo mejnega prehoda,
– opis prostorske, urbanistične in arhitekturne rešitve
mejnega prehoda, vključno z opisom namembnosti objektov, naprav in odprtih površin ter določitvijo njihove velikosti
(površine, gabariti in kapacitete) ter njihov vpliv na obstoječe
objekte in naprave,
– opis potrebnih infrastrukturnih objektov in naprav za
delovanje mejnega prehoda ter opis prestavitev in prilagoditev obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih:
· varstvo naravne dediščine,
· varstvo kulturne dediščine,
· ukrepi za varovanje bivalnega in delovnega okolja,
· varstvo kmetijskih zemljišč,
· vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov,
· zasnova ureditve zelenih površin,
· rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi ter drugimi
nesrečami,
– seznam objektov predvidenih za rušitev ali odkup, z
navedbo naslova in namembnosti objekta, katastrske občine in parcelne številke,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja, s podatki o označbi, površini, vrsti rabe in
lastništvu,
– oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
– etapnost izvajanja lokacijskega načrta,
– pogoji organov in organizacij določenih v 7. členu
tega odloka;
c) grafični del:
– prikazi iz prostorskih sestavin republiškega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obravnavano območje,
– prikaz širšega območja lokacijskega načrta v
M 1:25000 ali 1:50000,
– pregledni situacijski načrt M 1:5000, vključujoč namensko rabo prostora,
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– ureditvena situacija lokacijskega načrta v M 1:1000
ali 1:500 (na topografski osnovi), ki vsebuje:
· prikaz ureditvenega območja lokacijskega načrta s
prostorsko-urbanistično zasnovo,
· razporeditev objektov in naprav, parkirišč in drugih
odprtih površin z določitvijo njihove namembnosti, kapacitete in velikosti, z določitvijo okvirne etažne površine ter horizontalnih in vertikalnih gabaritov objektov in zasnovo ureditve odprtih površin,
· usmeritve za arhitekturno oblikovanje objektov in naprav,
· usmeritve za urbanistično-krajinsko oblikovanje ureditve odprtih površin,
· funkcionalne in tehnične rešitve in ureditve,
· okoljevarstvene in vodnogospodarske rešitve in ureditve,
· objekte, predvidene za odkup in/ali odstranitev,
– idejne rešitve komunalnih in energetskih objektov,
naprav in ureditev ter ureditev s področja prometa in zvez ter
drugih objektov in naprav s področja gospodarskih javnih
služb v merilu 1:1000 ali 1:500,
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav v merilu 1:1000
ali 1:500,
– karakteristične poglede in prereze obravnavanega
območja in posameznih ureditev v ustreznem merilu,
– načrt gradbenih parcel v M 1:1000 ali 1:2880;
d) gradivo za javno razgrnitev in javno obravnavo osnutka lokacijskega načrta ter prospekt.
Predlog lokacijskega načrta mora poleg vsebin iz osnutka lokacijskega načrta ter ob upoštevanju predloga stališč o
utemeljenosti predlogov in pripomb z javne razgrnitve vsebovati tudi:
a) v tekstualnem delu:
– soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij,
določenih v 7. členu tega odloka;
b) v grafičnem delu:
– tehnične elemente za zakoličenje objektov in naprav,
ki jih določa lokacijski načrt in elemente za zakoličenje
gradbenih parcel.
V predlogu lokacijskega načrta morajo biti jasno opredeljeni pogoji za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja po 19. členu zakona o graditvi objektov (Uradni
list SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 40/94,
69/94, 29/95, 59/96, 23/97, 83/98, 45/99, 42/00 in
52/00).
7. člen
(pridobitev pogojev, soglasij in mnenj)
Organi in organizacije, ki morajo pred začetkom priprave lokacijskega načrta podati pogoje in usmeritve za njegovo pripravo so:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26,
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje (področje varstva narave, varstva okolja
in področje vodnega gospodarstva), Ljubljana, Vojkova 1b,
4. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Ljubljana, Parmova 33,
5. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije
za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
6. DARS, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
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7. Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2,
8. Ministrstvo za notranje zadeve, Generalna policijska
uprava, Uprava uniformirane policije, Ljubljana, Štefanova 2,
9. Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike
Slovenije, Generalni carinski urad, Ljubljana, Šmartinska
130,
10. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Ljubljana, Dunajska 56-58.
11. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Veterinarska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Parmova 53,
12. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in
ribištvo, Ljubljana, Parmova 33,
13. Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije
za kulturno dediščino, Ljubljana, Plečnikov trg 2,
14. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b,
15. Zavod za gozdove Slovenije, Ljubljana, Večna pot 2,
16. Zavod za ribištvo, Ljubljana, Župančičeva 9,
17. ELES, Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2,
18. Elektro Maribor, Maribor, Vetrinjska ulica 2,
19. Telekom Slovenije, Ljubljana, Cigaletova 15,
20. Občina Podlehnik in njene službe v delih, kjer so
upravljavci komunalne in druge infrastrukture, Podlehnik,
Podlehnik 9,
21. Občina Žetale in njene službe v delih, kjer so
upravljalci komunalne in druge infrastrukture, Žetale, Žetale
1.
Organi in organizacije, ki morajo v skladu z zakonskimi
pooblastili podati soglasja k predlogu lokacijskega načrta
so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije,
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje (področje varstva okolja in področje varstva voda),
4. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije
za ceste,
5. DARS, d.d.,
6. Ministrstvo za notranje zadeve,
7. Zavod za gozdove Slovenije,
8. Telekom Slovenije.
Organi in organizacije, ki podajo mnenja k predlogu
lokacijskega načrta so:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
3. Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije
za kulturno dediščino,
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje (področja varstva narave),
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
6. Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike
Slovenije, Generalni carinski urad,
7. Ministrstvo za notranje zadeve, Generalna policijska
uprava, Uprava uniformirane policije,
8. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Veterinarska uprava Republike Slovenije,
9. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in
ribištvo,
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10. Zavod za ribištvo,
11. ELES, Elektro-Slovenija, d.o.o.,
12. Elektro Maribor,
13. Občina Podlehnik in njene službe v delih, kjer so
upravljavci komunalne in druge infrastrukture,
14. Občina Žetale in njene službe v delih, kjer so
upravljavci komunalne in druge infrastrukture.
8. člen
(organizacija dela)
Postopek priprave in sprejemanja lokacijskega načrta
vodi Ministrstvo za okolje in prostor – Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunajska 21 (v nadaljevanju: MOP – UPP).
Investitor posega v prostor je Republika Slovenija. Naloge investitorja opravlja Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Ljubljana, Gregorčičeva 27a (v nadaljevanju:
SSSV).
Naročnik posebnih strokovnih podlag in lokacijskega
načrta je SSSV.
Naročnik izbere izdelovalce na podlagi oddaje javnih
naročil v skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 39/00 in 102/00). SSSV pred oddajo javnega naročila
za izbiro izdelovalca lokacijskega načrta pridobi soglasje
MOP – UPP k projektni nalogi po izbiri pa na MOP – UPP
dostavi podatke o izbranem izdelovalcu (podjetje, poimenski seznam odgovornih nosilcev). Izbrani izdelovalec mora
zagotoviti ustrezno interdisciplinarno ekipo, ki jo obvezno
sestavljajo univ. dipl. ing. arhitekture in krajinske arhitekture, univ. dipl. ing. gradbeništva in po potrebi tudi strokovnjaki drugih ustreznih strok.
SSSV je dolžan v celotnem postopku priprave lokacijskega načrta po lastni presoji ali na zahtevo MOP – UPP
seznanjati slednjega z vsemi vsebinskimi rešitvami in morebitnimi dilemami ter z vsemi strokovnimi podlagami.
9. člen
(postopki in roki)
K idejni rešitvi mejnega prehoda pridobi MOP – UPP
pogoje organov in organizacij, določenih v 7. členu tega
odloka. Gradivo za pridobivanje pogojev zagotovi SSSV.
Rok za določitev pogojev je 15 dni.
Izdelovalec lokacijskega načrta (v nadaljevanju: izdelovalec) pripravi analizo pogojev z usmeritvami za izdelavo
posebnih strokovnih podlag. Analizo in usmeritve potrdi MOP
– UPP.
Ob upoštevanju pridobljenih pogojev, analize pogojev
in usmeritev za izdelavo strokovnih podlag pridobi SSSV vse
posebne strokovne podlage, določene v 5. členu tega odloka do 15. 3. 2002.
Izdelovalec izdela osnutek lokacijskega načrta v 30
dneh po tem, ko so izdelane vse posebne strokovne podlage, predvidoma do 15. 4. 2002.
MOP – UPP zagotovi strokovni pregled osnutka lokacijskega načrta.
Osnutek lokacijskega načrta, predlog sklepa o javni
razgrnitvi in predlog sklepa o imenovanju delovne skupine
za izvedbo javne razgrnitve predloži minister za okolje in
prostor, v soglasju s SSSV, v sprejem Vladi Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada RS).
Vlada RS sprejme sklepe in jih objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije ter posreduje osnutek lokacijskega načrta Občini Podlehnik in Občini Žetale.
Osnutek lokacijskega načrta se javno razgrne v skladu
s sklepom Vlade RS na Ministrstvu za okolje in prostor, v
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Občini Podlehnik in v Občini Žetale, v kraju lokacije mejnega prehoda. Javna razgrnitev traja 15 dni.
Občini, v sodelovanju z MOP – UPP, v času javne
razgrnitve organizirata javno obravnavo osnutka lokacijskega načrta.
V času javne razgrnitve in javnih obravnav občini evidentirata vse pisne in ustne pripombe vseh zainteresiranih
organov, organizacij in posameznikov.
V 15 dneh po končani javni razgrnitvi posredujeta občini ministru za okolje in prostor vse pripombe in predloge iz
javne razgrnitve in javnih obravnav skupaj z mnenjem občin.
Če v tem roku minister ne prejme pripomb z javne razgrnitve
in mnenja občin, se šteje, da na osnutek lokacijskega načrta ni pripomb, oziroma, da je ta usklajen.
MOP – UPP v sodelovanju z naročnikom, izdelovalcem
in člani delovne skupine za izvedbo javne razgrnitve prouči
pripombe in predloge iz javne razgrnitve, oblikuje predlog
stališč glede upoštevanja oziroma neupoštevanja posameznih pripomb in predlogov z obrazložitvijo razlogov in z njimi
seznani občini.
Na podlagi predloga stališč do pripomb in predlogov iz
javne razgrnitve pridobi SSSV morebitne spremembe in dopolnitve posebnih strokovnih podlag.
Izdelovalec izdela predlog lokacijskega načrta v 20
dneh po tem, ko so izdelane vse morebitne spremembe in
dopolnitve posebnih strokovnih podlag.
K predlogu lokacijskega načrta pridobi MOP – UPP
soglasja in mnenja organov in organizacij, določenih v 7.
členu tega odloka. Gradivo za pridobivanje soglasij in mnenj
zagotovi SSSV. Rok za izdajo soglasja ali mnenja je 15 dni.
Minister za okolje in prostor v soglasju s SSSV posreduje usklajen predlog lokacijskega načrta, skupaj s predlogom stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve,
Vladi RS.
Vlada RS sprejme stališča do pripomb in predlogov iz
javne razgrnitve s sklepom. Vlada RS sprejme lokacijski
načrt z uredbo, ki jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
S sprejemom lokacijskega načrta se šteje, da so prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Podlehnik in Občine Žetale spremenjene in dopolnjene v delu in za območje, ki ga določa lokacijski načrt.
Z uveljavitvijo lokacijskega načrta prenehajo veljati državni in občinski izvedbeni akti na ureditvenem območju
lokacijskega načrta.
10. člen
(sredstva za izdelavo lokacijskega načrta)
SSSV zagotovi vsa sredstva potrebna za izdelavo posebnih strokovnih podlag in izdelavo lokacijskega načrta.
11. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-29/2001-2
Ljubljana, dne 27. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
1214.

Pravilnik o spremembah pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost

Na podlagi 46., 53., 54., 55., 56., 57. in 66. člena
zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št.
89/98, 17/00 – odl. US in 30/01) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o izvajanju zakona o
davku na dodano vrednost
1. člen
V pravilniku o izvajanju zakona o davku na dodano
vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99, 110/99,
27/00, 17/00 – odl. US, 19/00 – odl. US, 27/00 – odl.
US, 22/01, 28/01, 54/01 in 106/01) se v 38. členu v
prvem odstavku v 12. točki tarifna oznaka “1212 99 00“
spremeni v tarifno oznako “1212 99 80“, v 15. točki se
tarifna oznaka “1601“ spremeni v tarifno oznako “1601 00“
in v 28. točki se tarifna oznaka “3824 90 95“ spremeni v
tarifno oznako “3824 90 99“.
2. člen
V 39. členu se v prvem odstavku v 9. točki tarifna
oznaka “2308“ spremeni v tarifno oznako “2308 00“.
V drugem odstavku se v 1. točki tarifna oznaka
“0106 00“ spremeni v tarifno oznako “0106“.
3. člen
V 40. členu se v prvem odstavku v 5. točki tarifna
oznaka “3006 40“ spremeni v tarifno oznako “3006 40 00“.
V drugem odstavku se tarifna oznaka “2802“ spremeni
v tarifno oznako “2802 00 00“ in tarifna oznaka “3303“ v
tarifno oznako “3303 00“.
V četrtem odstavku se tarifna oznaka “3407“ spremeni
v tarifno oznako “3407 00 00“.

4. člen
V 41. členu se v prvem odstavku v 2. točki tarifna
oznaka “9021 19 10“ spremeni v tarifno oznako
“9021 10 10“, v 3. točki se tarifna oznaka “9021 19 90“
spremeni v tarifno oznako “9021 10 90“, v 4. točki se
tarifna oznaka “9021 11 00“ spremeni v tarifno oznako
“9021 31 00“ in tarifna oznaka “9021 30“ v tarifno oznako
“9021 39“, v 11. točki se tarifna oznaka “3506 10 10“
spremeni v tarifno oznako “3506 10 00“, v 14. točki se
tarifna oznaka “6216“ spremeni v tarifno oznako
“6216 00 00“ in v 15. točki se tarifna oznaka “6602“ spremeni v tarifno oznako “6602 00 00“.
5. člen
V 44. členu se v tretjem odstavku v 5. točki tarifna
oznaka “0106 00 10“ spremeni v tarifno oznako
“0106 19 10“ in tarifna oznaka 0106 00 90“ v tarifno oznako “0106 90 00“.
6. člen
V 96a. členu se v prvem in drugem odstavku letnica
“2000“ nadomesti z letnico “2001“.
V petem odstavku se letnica “2002“ nadomesti z letnico “2003“.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 415-35/99
Ljubljana, dne 25. marca 2002.
Minister
za finance
mag. Anton Rop l. r.
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR

USTAVNO SODIŠČE

1174. Odlok o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije
2293

1186. Sklep o sprejemu pobude in začasnem zadržanju izvrševanja odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in splošnih pogojih za dobavo in odjem plina
iz distribucijskega omrežja v Občini Prevalje
2326

PREDSEDNIK REPUBLIKE
1175. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov
za eno prosto mesto sodnika ustavnega sodišča 2293

VLADA
1176. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in
glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob svetovnem prvenstvu v nogometu/Koreja-Japonska,
2002
1177. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj morskega in sladkovodnega ribištva
za leto 2002
1178. Uredba o spremembi uredbe o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika
Trbovlje - Hrastnik
1208. Uredba o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje
vode na odseku vodotoka Krumpah za proizvodnjo električne energije
1209. Uredba o koncesijah za izkoriščanje vode iz vodnih virov Gačnik 1, Gačnik 2, Zavratec, ČG1/93, Devetak v Straži, St-2/87, St-3/92, STO4/96, DT-1/94, Žd-1/93, H-3/88, Gb-2/90, Ka1/93, GK-1/93, Jezero pri Družinski vasi, Br3/91, Cl-1/87, Cl-2/89, Š-1/92, K-1/86, K2/86, K-3/95, Mo-2/94, Zaloka, VŠ-1/92, GV1, GV-2, GV-3, VG-4, GVN, ZP-2, VK-1, VK-2,
VK-3, VK-4, V-6, Brezoviški graben, K-2/97,
VBP-3/97, B-2/96, DB-1/94, DB-2/95, PR2/89, PR-3/92, VM-1/94, VM-2/94, Va-1, Krog,
Dobliče, ČBL-3/91, ČBL-4/92 in VB-1/94 za
oskrbo prebivalstva s pitno vodo
1210. Uredba o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih
pridelkov in živil za zunanji trg v letu 2002
1211. Uredba o ekonomskih conah
1212. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o
vodenju in vzdrževanju centralnega registra
prebivalstva ter postopku za pridobivanje in
posredovanje podatkov
1213. Odlok o programu priprave lokacijskega načrta
za mednarodni mejni prehod Gruškovje
1179. Sklep o uskladitvi preživnin in uskladitvi višine nadomestila preživnin
1180. Sklep o določitvi izhodiščnih cen strojnih in prevoznih storitev vodnogospodarske javne službe v
letu 2002
1181. Odločba o imenovanju na funkcijo državne
pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na
zunanjem oddelku v Kranju

2293

1187. Sklep o splošni eskontni meri Banke Slovenije
2328
1188. Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati
2328
1189. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 1. 4. do 7. 4. 2002 2328

OBČINE
2294

2298
2358

BLED
1190. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o razglasitvi športnih objektov občinskega pomena
2335
1191. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2336
KRANJ
1192. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na
zemljišču parcelna številka 1235/4, k.o. Stražišče
2336
1193. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na
zemljišču parcelna številka 983/5, k.o. Podreča 2336
LITIJA
1194. Odlok o občinskih cestah

2337

LJUBLJANA
1195. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
2348
1196. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Pedenjped
2348
2359
2361
2387

MORAVSKE TOPLICE
1197. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Moravske Toplice za leto 2001
2349
1198. Odlok o spremembah odloka o davku od premoženja v Občini Moravske Toplice
2349

2394

ODRANCI
1199. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
2350

2394
2298
2299
2301

MINISTRSTVA
1182. Odredba o začasnem zavarovanju fosilnih vretenčarjev pri Kozini
1183. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o plinskih napravah
1184. Sklep o veljavnosti prvega dodatka k četrti izdaji
Evropske farmakopeje
1185. Program imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 2002
1214. Pravilnik o spremembah pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost

BANKA SLOVENIJE

2301
2302
2302
2302
2398

PREVALJE
1200. Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 2002
1201. Odlok o javni kanalizaciji v Občini Prevalje
1202. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave
občine Prevalje
1203. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za območje ureditvenega načrta “Lahovnik“ na Prevaljah
1204. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programskih zasnov za območje ureditvenega načrta “Račel-Log“
na Prevaljah
1205. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

2350
2351
2354
2355
2356
2356

SLOVENSKA BISTRICA
1206. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Kebelj 2357
SLOVENSKE KONJICE
1207. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine
Slovenske Konjice
2357
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Pravkar izšlo

DEDOVANJE
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Karla Zupančiča
Proti koncu leta 2001 so bile uzakonjene nove določbe zakona o dedovanju, državni zbor pa je
sprejel tudi obligacijski zakonik, ki med drugim vsebuje pogodbi o izročitvi in razdelitvi premoženja
ter o dosmrtnem preživljanju, kakor tudi temeljna pravila o darilu za primer smrti.
Novi predpisi so razlog, da sta se profesor civilnega prava ljubljanske pravne fakultete dr. Karel
Zupančič in založba Uradni list odločila za novo izdajo predpisov o dedovanju. Kratek naslov
DEDOVANJE pove, da je na 316 straneh knjige zbrano vse bistveno o dednem pravu. V uvodnih
pojasnilih avtor predstavlja to področje in opozarja na novosti, ki so jih v zadnjih 20 letih, ko je bil
sprejet zakon o dedovanju, prinesli predpisi in njihovo izvajanje.
Poleg zakona o dedovanju pa so v zbirki še zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev, določbe
zakona o denacionalizaciji ter pomembna odločba ustavnega sodišča, izdana leta 2001, kakor
tudi posamezna poglavja iz zakonov o mednarodnem zasebnem pravu, notariatu, nepravdnem
postopku in davkih občanov ter določbe obligacijskega zakonika.
Cena: broširane izdaje z DDV
vezane izdaje z DDV

4123 SIT
5208 SIT

10574
10575
Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

N AROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

· DEDOVANJE
– 10574

broširana izdaja

4123 SIT z DDV

Štev. izvodov

– 10575

vezana izdaja

5208 SIT z DDV

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

¨ DA

¨ NE

Podpis pooblaščene osebe

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktorica in
odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2002 je 22.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za
tujino je 66.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57,
telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:
objave@uradni-list.si – Žiro račun 50100-601-273770

