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Uredba o izvajanju Uredb Evropske skupnosti
glede krme in uradnega nadzora nad krmo

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

UREDBO
o izvajanju Uredb Evropske skupnosti glede
krme in uradnega nadzora nad krmo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa pristojne organe, obveznosti nosilcev
dejavnosti proizvodnje krme in uradni nadzor za izvajanje:
– Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in
zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije
za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane
(UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 1, z vsemi spremembami;
v nadaljnjem besedilu: Uredba 178/2002/ES) in
– Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da
se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali
(UL L št. 165 z dne 30. 4. 2004, str. 1, z vsemi spremembami;
v nadaljnjem besedilu: Uredba 882/2004/ES),
razen v delu, ki ga urejajo predpisi o veterinarskih merilih
skladnosti.
2. člen
(1) Pristojni organ za izvajanje te uredbe je ministrstvo,
pristojno za kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).
(2) Pristojni organ za izvajanje uradnega nadzora iz te
uredbe je inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (v
nadaljnjem besedilu: IRSKGH).
(3) Pristojni organ za opravljanje sistematičnega dokumentacijskega pregleda in naključnega identiﬁkacijskega
pregleda ob uvozu krme iz tretjih držav preko ozemlja Republike Slovenije na območje Skupnosti je carinski organ (v
nadaljnjem besedilu: CO).
(4) Za zagotavljanje izvajanja drugega odstavka 6.
člena Uredbe 178/2002/ES so pristojni za izdelavo ocene
tveganja posamezni nosilci in izvajalci, določeni z uredbo, ki
ureja koordinacijo delovanja ministrstev in njihovih organov
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v sestavi na področju varnosti hrane oziroma živil pri vključevanju v proces analize tveganja (v nadaljnjem besedilu:
uredba o koordinaciji).
(5) Pristojna organa za zvezo v skladu s 35. členom
Uredbe 882/2004/ES sta IRSKGH in Veterinarska uprava
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
3. člen
Izvajanje sistema hitrega obveščanja poteka v skladu
s 50., 51. in 52. členom Uredbe 178/2002/ES in določbami
uredbe o koordinaciji.
4. člen
Če je potrebno sprejetje nujnih ukrepov iz 53. člena
Uredbe 178/2002/ES, lahko minister, pristojen za kmetijstvo
(v nadaljnjem besedilu: minister), Evropski komisiji predlaga
sprejem zaščitnih ukrepov.
5. člen
V pripravo in izvajanje splošnega načrta za obvladovanje kriznih razmer (krizno upravljanje) na področju varnosti
krme iz 55. člena Uredbe 178/2002/ES, ki se pripravi v skladu s 13. členom Uredbe 882/2004/ES, so vključeni pristojni
organi in pravne osebe iz uredbe o koordinaciji.
II. OBVEZNOSTI NOSILCEV DEJAVNOSTI
PROIZVODNJE KRME
6. člen
(1) Nosilec dejavnosti proizvodnje krme zagotavlja sledljivost v skladu z 18. členom Uredbe 178/2002/ES.
(2) Nosilec dejavnosti proizvodnje krme mora IRSKGH
na njegovo zahtevo posredovati podatke iz druge in tretje
točke 18. člena Uredbe 178/2002/ES.
(3) Podatki iz prejšnjega odstavka, ki morajo biti vselej
in takoj na razpolago IRSKGH, obsegajo:
1. ime, naslov dobavitelja in navedbo krme in snovi, ki
so namenjene uporabi ali za katere se pričakuje, da se bodo
uporabile v krmi (v nadaljnjem besedilu: snovi) ter datum
prejema,
2. ime, naslov odjemalca in navedbo dobavljenega proizvoda ter datum njegove dobave.
(4) Podatki iz drugega odstavka tega člena, ki morajo
biti na razpolago IRSKGH v najkrajšem možnem času, obsegajo:
1. količino krme in snovi,
2. rok uporabe, sklicno (referenčno) številko serije, če
obstaja, v primeru posamičnih krmil lahko tudi drugo navedbo, ki zagotavlja sledljivost posamičnega krmila,
3. podrobnejši opis proizvoda (npr. vrsta pakiranja, neto
količina, vrsta proizvoda).
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(5) Nosilec dejavnosti proizvodnje krme shranjuje podatke iz tega člena pet let.
(6) Za krmo, pri kateri rok uporabe presega pet let, se
podatki iz tega člena shranjujejo za čas celotnega roka uporabe krme, podaljšanega za šest mesecev.
(7) Pri mikrobiološko hitro pokvarljivi krmi, namenjeni
končnemu potrošniku, ki ima rok uporabe "porabiti do" krajši od treh mesecev ali je brez roka uporabe, se podatki iz
tega člena shranjujejo šest mesecev od datuma poteka roka
uporabnosti.
7. člen
(1) Nosilec dejavnosti proizvodnje krme mora v primerih
neskladnosti krme glede GSO iz 20. člena Uredbe 178/2002/
ES ravnati v skladu z navedenim členom.
(2) Nosilec dejavnosti proizvodnje krme mora imeti
za primere iz prejšnjega odstavka izdelan pisni načrt ukrepanja.
8. člen
(1) Nosilec dejavnosti proizvodnje krme v skladu s prvim in tretjim odstavkom 20. člena Uredbe 178/2002/ES
glede GSO v primeru neskladnosti krme obvesti IRSKGH po
faksu ali na elektronski naslov rasff.irskgh@gov.si.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke iz
Priloge, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Nosilec dejavnosti proizvodnje krme obvešča uporabnike krme v skladu s prvim odstavkom 20. člena Uredbe
178/2002/ES, ob upoštevanju določb uredbe o koordinaciji.
III. URADNI NADZOR
9. člen
(1) Vzorčenje in analize za potrebe uradnega nadzora
se izvajajo v skladu z 11. členom Uredbe 882/2004/ES.
(2) Treba je odvzeti najmanj dva vzorca, enega za analizo, drugega pa se shrani za ponovno analizo v primeru,
če zavezanec zahteva drugo mnenje. V primeru hitro pokvarljivega blaga se na zahtevo zavezanca opravi analiza
obeh vzorcev istočasno po odvzemu. Če je opravljena tudi
analiza za pridobitev drugega mnenja, velja njen rezultat. Pri
vzorčenju inšpektor označi vzorec za analizo in vzorec za
primerjalno analizo. Z vzorci je treba ravnati tako, da je zagotovljena njihova pravna in analitska veljavnost. Vzorci morajo
biti označeni tako, da je zagotovljena njihova sledljivost.
(3) Nosilec dejavnosti proizvodnje krme mora brezplačno zagotoviti zadostno količino krme za namen uradnega
nadzora.
10. člen
(1) Stroške vzorčenja in analize vzorca pri izvajanju
uradnega nadzora v primeru neskladnosti vzorca krije nosilec
dejavnosti proizvodnje krme, pri katerem je bil vzorec odvzet.
Kadar mora pristojni organ opraviti dodatni uradni nadzor,
krije stroške takega nadzora v skladu z 28. členom Uredbe
882/2004/ES oseba iz navedenega člena.
(2) Stroške vzorčenja iz prejšnjega odstavka in stroške
dodatnega uradnega nadzora določi minister, ob upoštevanju
načel iz 27. člena in meril iz Priloge VI Uredbe 882/2004/
ES.
11. člen
Laboratorijske analize za izvajanje uradnega nadzora
izvajajo uradni laboratoriji, ki jih v skladu z 12. členom Uredbe
882/2004/ES določi minister.
12. člen
(1) Minister določi nacionalne referenčne laboratorije
(v nadaljnjem besedilu: NRL) v skladu s 33. členom Uredbe
882/2004/ES.
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(2) NRL opravlja naloge, določene v Uredbi 882/2004/

(3) Ministrstvo v skladu z Uredbo 882/2004/ES o imenovanju NRL obvesti Komisijo, ustrezen referenčni laboratorij
Skupnosti in druge države članice.
13. člen
(1) Pri pošiljkah krme neživalskega izvora, ki se uvažajo, mora biti pred sprostitvijo v prost promet glede varnosti
in kakovosti opravljen sistematični dokumentacijski pregled,
naključni identiﬁkacijski pregled in po potrebi ﬁzični pregled
v skladu z Uredbo 882/2004/ES.
(2) Če se pošiljka uvaža v EU preko mejnega prehoda v
Republiki Sloveniji, opravi sistematični dokumentacijski pregled in naključni identiﬁkacijski pregled CO. O opravljenem
pregledu CO potrdi dokument, ki je določen s predpisi Skupnosti oziroma ga predpiše minister, če ni s predpisi Skupnosti
določeno drugače. Morebitni ﬁzični pregled pošiljk zaradi
preverjanja kakovosti krme in prisotnosti gensko spremenjene krme v krmi neživalskega izvora opravljajo inšpektorji za
kontrolo krme.
(3) Z enotnim večletnim nacionalnim načrtom uradnega
nadzora iz 41. člena Uredbe 882/2004/ES se določi pogostnost in vrsta ﬁzičnih pregledov pošiljk iz prejšnjega odstavka
(4) Pristojni inšpektorji v primeru ugotovljenih neskladnosti krme ukrepajo v skladu z Uredbo 882/2004/ES.
(5) Krma neživalskega porekla se lahko uvaža samo
preko mejnih prehodov, določenih v predpisih, ki urejajo
zdravstveno varstvo rastlin, razen pošiljk, ki se carinijo v Republiki Sloveniji in imajo uvozniki pravico poenostavljenega
postopka carinjenja.
14. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb te Uredbe opravljajo
v notranjem prometu inšpektorji za kontrolo krme, ki delujejo
v okviru IRSKGH, v skladu z Uredbo 882/2004/ES in drugimi
veljavnimi predpisi.
(2) Pri opravljanju nalog uradnega nadzora pristojni inšpektor, kadar ugotovi neskladnost z zakonodajo o krmi, ob
upoštevanju narave neskladnosti in podatkov glede preteklih
neskladnosti pri zadevnem nosilcu dejavnosti proizvodnje
krme, odredi ustrezne ukrepe v skladu s to uredbo, v skladu
s 15. in 20. členom Uredbe 178/2002/ES, 18. in 54. členom
Uredbe 882/2004/ES ter s predpisi, ki urejajo področje krme
in inšpekcijski nadzor oziroma delovanje kmetijske inšpekcije, ter izreče sankcije za storjene kršitve.
15. člen
V pripravo in izvajanje enotnega večletnega nacionalnega načrta uradnega nadzora iz 41. člena Uredbe 882/2004/
ES se vključijo vsi pristojni organi in pravne osebe iz uredbe
o koordinaciji.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
(1) Z globo od 500.000 tolarjev do 15.000.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. uvaža krmo, ki ne izpolnjuje zahtev iz 11. člena Uredbe 178/2002/ES,
2. pri izvozu ali ponovnem izvozu krme ne izpolnjuje
zahtev iz 12. člena Uredbe 178/2002/ES,
3. daje v promet krmo, ki ni varna glede na zahteve iz
15. člena Uredbe 178/2002/ES,
4. označuje, oglašuje in predstavlja krmo na način, ki ni
v skladu s 16. členom Uredbe 178/2002/ES,
5. ne zagotavlja izpolnjevanja zahtev zakonodaje o
krmi oziroma preverjanja izpolnjevanja teh zahtev v skladu s
17. členom Uredbe 178/2002/ES,
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6. ne zagotavlja izpolnjevanja zahtev iz 18. člena Uredbe 178/2002/ES glede sledljivosti krme,
7. ne zagotovi IRSKGH podatkov v skladu s 6. členom
te uredbe,
8. ne shranjuje podatkov v skladu s 6. členom te uredbe,
9. ne ravna v skladu z zahtevami 20. člena Uredbe
178/2002/ES glede GSO oziroma 8. člena te uredbe.
(2) Z globo od 200.000 tolarjev do 3.000.000 tolarjev se
kaznuje samostojni podjetnik posameznik, če stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 30.000 tolarjev do 250.000 tolarjev se
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz
prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 10.000 tolarjev do 100.000 tolarjev se
za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz 3., 4., 5.
in 9. točke prvega odstavka tega člena.
V. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2006.
Št. 00715-61/2005/8
Ljubljana, dne 22. decembra 2005
EVA 2005-2311-0266
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA
OBRAZEC ZA POSREDOVANJE OBVESTILA o neskladnosti krme glede GSO v skladu z 8. �lenom Uredbe o izvajanju Uredb
Evropske Skupnosti glede krme in uradnega nadzora nad krmo

* IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA OBRATA:
SEDEŽ NOSILCA DEJAVNOSTI PROIZVODNJE KRME
NASLOV OBRATA
VRSTA PROIZVODA
** DOBAVITELJ, NASLOV DOBAVITELJA IN DATUM
PREJEMA
** ODJEMALEC, NASLOV ODJEMALCA IN DATUM
DOBAVE
OPIS NESKLADJA Z ZAHTEVAMI GLEDE VARNOSTI
PROIZVODA
DEJAVNIK TVEGANJA
UKREPI NOSILCA DEJAVNOSTI
IME IN PRIIMEK KONTAKTNE OSEBE
TELEFON KONTAKTNE OSEBE
FAKS KONTAKTNE OSEBE
E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE
IME IN PRIIMEK OSEBE, KI POSREDUJE OBVESTILO
DATUM IN URA POSREDOVANJA OBVESTILA
*** DRUGI POMEMBNI PODATKI
*

identifikacijska številka obrata, ki jo dodeli VURS nosilcu dejavnosti proizvodnje krme

**

smiselno se vpiše enega ali oba od navedenih podatkov

***

podatki, ki so pomembni za oceno tveganja in jih mora nosilec dejavnosti proizvodnje krme posredovati pristojnemu
inšpektoratu v najkrajšem možnem �asu, �e je mogo�e pa že takoj s tem obvestilom: volumen oziroma koli�ino krme
ali snovi, rok uporabe, sklicno (referen�no) številko serije, �e obstaja, v primeru posami�nih krmil lahko tudi drugo
navedbo, ki zagotavlja sledljivost posami�nega krmila, podrobnejši opis krme ali snovi (vrsta pakiranja, neto koli�ina,
vrsta krme).

Obrazec se nahaja na spletnih straneh ministrstva.

PRILOGA
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Uredba o izvajanju delov določenih uredb
Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega
nadzora nad živili

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

UREDBO
o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti
glede živil, higiene živil in uradnega nadzora
nad živili
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se določajo obveznosti nosilcev živilske
dejavnosti, pristojni organi, ukrepi in kazenske določbe v
zvezi z izvajanjem:
– Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in
zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije
za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL
L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 178/2002/ES),
– Uredbe (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L št. 139 z
dne 30. 4. 2004, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 852/2004/ES),
– Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da
se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali
(UL L št. 165 z dne 30. 4. 2004, str. 1, z vsemi spremembami;
v nadaljnjem besedilu: Uredba 882/2004/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 37/2005 z dne 12. januarja 2005 o spremljanju temperature v prevoznih sredstvih,
skladiščih in pri shranjevanju hitro zamrznjenih živil, namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2005, str.
18, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba
37/2005/ES),
razen v delu, ki se nanaša na krmo, pridelavo živil in tiste
stopnje v živilski verigi, ki so v skladu z zakonom, ki ureja
zdravstveno ustreznost živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo
v stik z živili in zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, glede urejanja in nadzora v pristojnosti Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Veterinarske uprave
Republike Slovenije.
Priloge 1, 2, 3 in 4 so sestavni del te uredbe.
2. člen
Pristojni organ za izvajanje te uredbe je ministrstvo, pristojno za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Pristojni organ za izvajanje uradnega nadzora iz te
uredbe je Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZIRS).
Za izvajanje drugega odstavka 6. člena, 33. in 36. člena Uredbe 178/2002/ES je za namene te uredbe v skladu z
uredbo, ki ureja koordinacijo delovanja ministrstev in njihovih
organov v sestavi na področju varnosti hrane oziroma živil
pri vključevanju v proces analize tveganja (v nadaljnjem besedilu: uredba o koordinaciji) pristojen Inštitut za varovanje
zdravja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IVZ) v
sodelovanju z drugimi institucijami.
3. člen
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot
izrazi iz uredb iz 1. člena te uredbe.
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4. člen
Ne glede na določbe 1. člena te uredbe izvajanje sistema hitrega obveščanja poteka v skladu s 50., 51. in 52. členom Uredbe 178/2002/ES in določili uredbe o koordinaciji.
5. člen
Če Evropska komisija ne sprejme nujnih ukrepov iz 53.
člena Uredbe 178/2002/ES, minister, pristojen za zdravje (v
nadaljnjem besedilu: minister), sprejme začasne zaščitne
ukrepe iz 54. člena navedene uredbe.
6. člen
V pripravo in izvajanje splošnega načrta za obvladovanje kriznih razmer (krizno upravljanje) na področju varnosti
živil iz 55. člena Uredbe 178/2002/ES, ki se pripravi v skladu
s 13. členom Uredbe 882/2004/ES, so vključeni ministrstvo,
ZIRS in IVZ.
II. OBVEZNOSTI NOSILCEV ŽIVILSKE DEJAVNOSTI
7. člen
Nosilec živilske dejavnosti zagotavlja sledljivost v skladu z 18. členom Uredbe 178/2002/ES.
Nosilec živilske dejavnosti mora ZIRS na njegovo zahtevo poslati podatke iz drugega in tretjega odstavka 18.
člena Uredbe 178/2002/ES.
Podatki iz prejšnjega odstavka, ki morajo biti vselej in
takoj na razpolago ZIRS, zajemajo:
1. ime, naslov dobavitelja, navedbo prejetega živila in
snovi, namenjenih uporabi ali za katere se pričakuje, da se
bodo uporabile v živilu (v nadaljnjem besedilu: snovi) ter
datum prejema živila oziroma snovi,
2. ime, naslov podjetja, kateremu je bil proizvod dobavljen, navedbo dobavljenega proizvoda in datum njegove
dobave.
Podatki iz drugega odstavka tega člena, ki morajo biti
čim prej na razpolago ZIRS, zajemajo:
1. količino živila in snovi (proizvoda),
2. rok uporabe, oznako serije oziroma številko LOT, če
obstaja, podrobnejši opis proizvoda (npr. vrsta pakiranja,
neto količina, vrsta proizvoda).
Nosilec živilske dejavnosti hrani podatke iz tega člena
praviloma dve leti.
Pri živilih, pri katerih rok uporabe presega dve leti, se
podatki iz tega člena hranijo za čas celotnega roka uporabe
živila, podaljšan za šest mesecev.
Pri hitro pokvarljivih živilih, namenjenih končnemu potrošniku, ki imajo rok uporabe "porabiti do" krajši od treh
mesecev ali so brez roka uporabe (npr. sadje, zelenjava,
nepredpakirana živila), se podatki iz tega člena hranijo šest
mesecev od datuma poteka roka uporabnosti.
8. člen
Nosilec živilske dejavnosti mora v primerih iz 19. člena
Uredbe 178/2002/ES ravnati v skladu z navedenim členom.
Nosilec živilske dejavnosti mora imeti za primere iz
prejšnjega odstavka izdelan pisni načrt ukrepanja.
9. člen
Nosilec živilske dejavnosti v skladu s prvim, drugim
in tretjim odstavkom 19. člena Uredbe 178/2002/ES obvešča ZIRS po telefonu, faksu ali na elektronski naslov
rasff.zirs@gov.si.
Obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje ustrezne podatke iz priloge 1 te uredbe.
Nosilec živilske dejavnosti obvešča potrošnike v skladu
s prvim odstavkom 19. člena Uredbe 178/2002/ES ob upoštevanju priloge IV uredbe o koordinaciji.
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10. člen
Nosilec živilske dejavnosti mora v skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe 852/2004/ES obrate, v katerih izvaja dejavnost, registrirati pri ZIRS.
Vlogo za registracijo iz tega člena nosilec živilske dejavnosti praviloma odda z izpolnitvijo elektronskega obrazca,
objavljenega na spletnem naslovu http://e-storitve-zirs.gov.
si. Vloga se lahko odda tudi pisno na obrazcu iz priloge 2 te
uredbe. Pisna vloga se pošlje na območno enoto ZIRS, na
območju katere je obrat, s pripisom "Registracija". Naslovi
območnih enot ZIRS so v prilogi 3 te uredbe.
Postopek iz prejšnjega odstavka se uporablja tudi za posodabljanje podatkov v skladu z drugim odstavkom 6. člena
Uredbe 852/2004/ES.
Vlogo za registracijo in vsa posodabljanja iz prejšnjega
odstavka nosilec živilske dejavnosti sporoči ZIRS najmanj
15 dni pred začetkom obratovanja oziroma najpozneje 30
dni po vsakršni spremembi podatkov, opredeljenih v prilogi
2 te uredbe.
Če je vloga za registracijo nepopolna, ZIRS s tako
vlogo ravna tako, kot je predpisano za ravnanje z nepopolno
oziroma pomanjkljivo vlogo v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
Na podlagi popolne vloge ZIRS uvrsti obrat na seznam
registriranih obratov (v nadaljnjem besedilu: register obratov).
Register obratov nosilcev živilske dejavnosti vodi in posodablja ZIRS v skladu s prvim odstavkom 31. člena Uredbe
882/2004/ES, pri tem lahko uporabi razpoložljive podatke iz
drugih uradnih evidenc.
11. člen
Sektorji živilske dejavnosti lahko pripravijo in razširjajo
smernice za dobro higiensko prakso in uporabo načel sistema HACCP v skladu z 8. členom Uredbe 852/2004/ES.
Smernice iz prejšnjega odstavka odobri minister po
predhodni oceni, ki jo v skladu s tretjim odstavkom 8. člena
Uredbe 852/2004/ES pripravita ZIRS in IVZ. Ministrstvo pošlje smernice Evropski komisiji.
Smernice iz tega člena uporabljajo nosilci živilske dejavnosti prostovoljno.
III. URADNI NADZOR
12. člen
Pri opravljanju nalog uradnega nadzora imajo zdravstveni inšpektorji pooblastila, določena s predpisi, ki urejajo
inšpekcijski nadzor in delovanje zdravstvene inšpekcije.
13. člen
Vzorčenje in analize se za namen uradnega nadzora
izvajajo v skladu z 11. členom Uredbe 882/2004/ES.
V primeru zaprosila za dopolnilno izvedensko mnenje,
se vzorci za takšno mnenje ne odvzamejo pri vzorčenju živila
za mikrobiološke analize.
Uradne vzorce odvzame zdravstveni inšpektor ali v
skladu s 5. členom Uredbe 882/2004/ES druga oseba, ki jo
za to pooblasti predstojnik ZIRS.
Nosilec živilske dejavnosti mora brezplačno zagotoviti
zadostno količino živil za uradni nadzor v skladu s prvim odstavkom tega člena.
14. člen
Stroške vzorčenja in analize vzorca pri uradnem nadzoru ob morebitni neskladnosti vzorca krije nosilec živilske
dejavnosti, pri katerem je bil vzorec odvzet.
Stroške vzorčenja iz prejšnjega odstavka določi minister
ob upoštevanju načel iz 27. člena in meril iz priloge VI Uredbe
882/2004/ES.
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15. člen
Kadar mora ZIRS opraviti dodatni uradni nadzor, krije stroške takega nadzora v skladu z 28. členom Uredbe
882/2004/ES oseba iz navedenega člena.
Stroške dodatnega uradnega nadzora iz prejšnjega
odstavka in poostrenega uradnega nadzora vnosa živil iz
drugega odstavka 18. člena te uredbe določi minister ob
upoštevanju načel iz 27. člena in meril iz priloge VI Uredbe
882/2004/ES.
16. člen
Laboratorijske analize za izvajanje uradnega nadzora
opravljajo laboratoriji, ki jih v skladu z 12. členom Uredbe
882/2004/ES določi minister.
17. člen
Minister določi nacionalne referenčne laboratorije v
skladu s 33. členom Uredbe 882/2004/ES.
18. člen
Uradni nadzor nad vnosom živil iz tretjih držav opravlja
ZIRS v skladu s V. poglavjem Uredbe 882/2004/ES. Pri tem
sodeluje s carinskim organom.
Poostren uradni nadzor vnosa živil iz petega odstavka
15. člena Uredbe 882/2004/ES se organizira in izvaja na
vstopnih točkah. Vstopne točke so navedene v prilogi 4 te
uredbe.
Pri vnosu pošiljke, ki sodi pod nadzor iz prejšnjega
odstavka, mora uvoznik oziroma njegov pooblaščenec vsaj
24 ur pred prispetjem pošiljke na vstopno točko tej pisno posredovati podatke o vrsti, poreklu in količini živil ter o državi
izvoznici in predvideno uro prispetja pošiljke.
Carinski organ lahko sprosti živila v prosti promet, potem ko zdravstveni inšpektor opravi nadzor in če je določena
obveznost plačila pristojbin, ko je predloženo dokazilo, da je
oziroma bo plačana pristojbina.
Stroške vzorčenja, laboratorijskih analiz, skladiščenja
in morebitne druge stroške v zvezi z opravljanjem uradnega
nadzora vnosa živil iz prvega odstavka tega člena, vključno
z ukrepi in postopki iz 18. do 21. člena Uredbe 882/2004/ES,
nosi nosilec živilske dejavnosti, odgovoren za pošiljko, ali
njegov zastopnik.
19. člen
Carinska skladišča, prosta skladišča in objekti v prostih
conah, v katerih se v skladu z Uredbo 2913/92/EGS izvaja
dejavnost v zvezi z živili iz prvega odstavka prejšnjega člena,
morajo biti registrirani v skladu z drugim odstavkom 6. člena
Uredbe 852/2004/ES.
Podatke, potrebne za registracijo objektov iz prejšnjega odstavka, pridobi ZIRS od Carinske uprave Republike
Slovenije.
20. člen
Pri opravljanju nalog uradnega nadzora zdravstveni
inšpektor, kadar ugotovi neskladnost z zakonodajo o živilih,
ob upoštevanju narave neskladnosti in podatkov o preteklih neskladnostih pri zadevnem nosilcu živilske dejavnosti
odredi ustrezne ukrepe v skladu s 14. in 19. členom Uredbe
178/2002/ES, 18., 19. in 54. členom Uredbe 882/2004/ES ter
s predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost živil, inšpekcijski
nadzor oziroma delovanje zdravstvene inšpekcije, ter predpisi, ki urejajo prekrške.
Zdravstveni inšpektor odredi potrebne ukrepe z upravnim aktom, izdanim v skladu s predpisi, ki urejajo upravni
postopek, ter izrekom sankcij za storjene kršitve v skladu s
to uredbo in predpisom, ki ureja prekrške.
Zoper upravni akt iz prejšnjega odstavka je dovoljena
pritožba na ministrstvo v osmih dneh od njegove vročitve.
Pritožba ne zadrži njegove izvršitve.
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Zoper izrečeno sankcijo iz drugega odstavka tega člena
ni pritožbe, dovoljena pa je zahteva za sodno varstvo.
21. člen
Pristojni organ za zvezo v skladu s 35. do 39. členom
Uredbe 882/2004/ES je ZIRS.
22. člen
V pripravo in izvajanje enotnega večletnega nacionalnega načrta uradnega nadzora iz 41. člena Uredbe 882/2004/
ES se vključijo ministrstvo, ZIRS, IVZ in Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
IV. KAZENSKA DOLOČBA
23. člen
Z globo od 500.000 tolarjev do 8.000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. uvaža živila, ki ne izpolnjujejo zahtev iz 11. člena
Uredbe 178/2002/ES;
2. če pri izvozu ali ponovnem izvozu živil ne izpolnjuje
zahtev iz 12. člena Uredbe 178/2002/ES;
3. daje v promet živila, ki niso varna glede na zahteve
iz 14. člena Uredbe 178/2002/ES,
4. označuje, oglašuje in predstavlja živila na način, ki ni
v skladu s 16. členom Uredbe 178/2002/ES;
5. ne zagotavlja izpolnjevanje zahtev živilske zakonodaje oziroma preverjanja izpolnjevanja teh zahtev v skladu s
17. členom Uredbe 178/2002/ES;
6. ne zagotavlja izpolnjevanja zahtev iz 18. člena Uredbe 178/2002/ES glede sledljivosti živil;
7. ne zagotovi ZIRS podatkov v skladu s 7. členom te
uredbe;
8. ne hrani podatkov v skladu s 7. členom te uredbe;
9. ne ravna v skladu z zahtevami 19. člena Uredbe
178/2002/ES oziroma 8. člena te uredbe;
10. ne ravna v skladu z 9. členom te uredbe;
11. ne zagotavlja izpolnjevanja higienskih zahtev
iz 3. člena oziroma drugega odstavka 4. člena Uredbe
852/2004/ES;
12. ne sprejme posebnih higienskih ukrepov iz tretjega
odstavka 4. člena Uredbe 852/2004/ES;
13. ne zagotavlja skladnosti z zahtevami petega odstavka 4. člena Uredbe 852/2004/ES glede metod vzorčenja
in analiz;
14. ne zagotavlja skladnosti z zahtevami prvega oziroma drugega odstavka 5. člena Uredbe 852/2004/ES glede stalnega postopka ali postopkov, ki temeljijo na načelih
HACCP;
15. ne zagotavlja skladnosti z zahtevami četrtega odstavka 5. člena Uredbe 852/2004/ES glede dokazil, ki jih
zahteva ZIRS, glede posodabljanja dokumentov oziroma
hrambe dokumentov in evidenc;
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16. ne sodeluje z ZIRS v skladu s prvim odstavkom
6. člena Uredbe 852/2004/ES;
17. ne registrira obrata v skladu z drugim odstavkom
6. člena Uredbe 852/2004/ES in 10. členom te uredbe;
18. ne zagotavlja izpolnjevanja zahtev iz 2. člena Uredbe 37/2005/ES;
19. ne datira in hrani zapisov o spremljanju temperatur v
skladu s tretjim odstavkom 2. člena Uredbe 37/2005/ES.
Z globo od 200.000 tolarjev do 3.000.000 tolarjev se
za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni
podjetnik posameznik.
Z globo od 30.000 tolarjev do 250.000 tolarjev se za
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika.
Z globo od 10.000 tolarjev do 100.000 tolarjev se za
prekrške iz 3., 4., 5., 9. in 11., 18. in 19. točke prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
24. člen
Smernice za dobro higiensko prakso, ki jih je minister
odobril pred uveljavitvijo te uredbe, se lahko še naprej uporabljajo, kolikor njihova vsebina ni v nasprotju s to uredbo.
Smernice za dobro higiensko prakso, ki so se začele
pripravljati pred uveljavitvijo te uredbe na podlagi 7. člena
Pravilnika o higieni živil (Uradni list RS, št. 60/02, 104/03,
11/04 in 51/04) se pripravijo in sprejmejo v skladu z navedenim pravilnikom, kolikor njihova vsebina ni v nasprotju s
to uredbo.
25. člen
Nosilec živilske dejavnosti, ki je ob uveljavitvi te uredbe
opravljal živilsko dejavnost, mora obrate, v katerih izvaja
dejavnost, registrirati v skladu z 10. členom in prilogo 2 te
uredbe pri ZIRS v šestdesetih dneh od začetka izvajanja
registracije.
Registracija iz prejšnjega odstavka se začne izvajati
1. februarja 2006.
26. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2006.
Št. 00725-17/2005/13
Ljubljana, dne 22. decembra 2005
EVA 2005-2711-0130
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Priloga 1
Podatki obvestila*:
1.

ime/naziv nosilca živilske dejavnosti

2.

vrsta živilske dejavnosti, ki jo opravlja

3.

naslov nosilca živilske dejavnosti (ulica, hišna številka, pošta, ob�ina)

4.

oseba za stike z ZIRS (ime, priimek, telefonska številka, faks, elektronski naslov)

5.

opis problematike

6.

opis proizvoda:
a)
vrsta
b)
ime
c)
trgovsko ime
d)
serija / LOT
e)
opis pakiranja
f)
velikost pakiranja
g)
skupna koli�ina
h)
rok uporabe
i)
država porekla

7.

podatki o uvozniku/distributerju proizvoda v Sloveniji

8.

podatki o proizvajalcu

9.

podatki o dobavitelju proizvoda (ime in naslov dobavitelja, koli�ina proizvoda, prejeta
od dobavitelja, datum prejema proizvoda)

10.

podatki o podjetju, kateremu je bil proizvod dobavljen, (ime in naslov podjetja, koli�ine
proizvoda, dobavljene podjetju, datum dobave proizvoda)

11.

proizvod je dosegel kon�nega potrošnika: a) da, b) ne, c) ni podatka

12.

ukrepi, ki jih je/bo uvedel/izvedel nosilec živilske dejavnosti

13.

�e je zaradi problematike, ki je predmet obvestila, prišlo do obolevanja potrošnikov,
navedba podatkov o vrsti bolezni, simptomih, številu obolelih

14.

drugi pomembni podatki

15.

ime in priimek osebe, ki posreduje obvestilo

16.

delovno mesto osebe, ki posreduje obvestilo

17.

datum in ura posredovanja obvestila

*Obvestilo je v obliki obrazca objavljeno na spletnih straneh ZIRS.

PRILOGA
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Priloga 2
Obrazec vloge za registracijo živilskega obrata in posodabljanje podatkov o obratu

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS
Parmova 33, 1000 LJUBLJANA
Telefon: 01 28 03 804 Telefax: 01 28 03
808

VLOGA ZA REGISTRACIJO ŽIVILSKEGA OBRATA IN POSODABLJANJE PODATKOV O OBRATU
Prosimo, da vlogo posredujete na ZIRS najmanj 15 dni pred pri�etkom obratovanja (registracija)
oziroma najpozneje 30 dni po vsakršni spremembi, vklju�no s prenehanjem obratovanja. Pri
posredovanju sprememb ozna�ite podatek, ki ga spreminjate, v polju "Sprememba".

1. NAMEN VLOGE
registracija
sprememba
prenehanje obratovanja

�
�
�

datum pri�etka obratovanja:
_______________
datum spremembe:
_______________
datum prenehanja obratovanja: _______________
Sprememba

2. PODATKI O ŽIVILSKEM OBRATU
ime obrata
naslov obrata
(ali naslov, na katerem se
hranijo premi�ni obrati)
telefon
faks
živilska dejavnost, ki jo opravlja
obrat
(po standardni klasifikaciji
dejavnosti )
število oseb, ki pri delu prihajajo
v stik z živili v tem obratu
oseba odgovorna za notranji
nadzor
obdobje obratovanja pri
sezonskem obratovanju

�

ulica

�

hišna številka
pošta

ime/naziv živilske dejavnosti

1 -10

�

�

ob�ina

11-50 �

šifra
kategorije

51-200 �

nad 200 �

�
�
�

�
�

od:

do:

�
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Sprememba

3. PODATKI O NOSILCU ŽIVILSKE DEJAVNOSTI
ime/naziv nosilca
dejavnosti
sedež nosilca dejavnosti

�

ulica
hišna številka
pošta

�
ob�ina

�

dav�na številka
telefon
faks
elektronski naslov
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

�
�
�
�

22
23
24
25

4. AKTIVNOSTI, KI JIH IZVAJA OBRAT - Prosimo, ozna�ite vse aktivnosti, ki jih
izvaja obrat, ki je pod nadzorom nosilca živilske dejavnosti iz to�ke 3
proizvodnja/izdelava/predelava
�
pakiranje
�
uvoz
�
trgovina na debelo
�
skladiš�enje
�
prevoz
�
distribucija
�
trgovina na drobno
�
prodaja na tržnici
�
priprava in strežba hrane na tržnici
�
prodaja iz premi�nega obrata
�
prodaja na stojnici
�
priprava in strežba hrane iz premi�nega obrata
�
priprava in strežba hrane na stojnici
�
priprava in strežba hrane v restavraciji/gostilni/slaš�i�arni
�
priprava in strežba hrane v okrep�evalnici/kava baru
�
priprava in/ali strežba hrane v obratu za prehrano zaposlenih (restavracija,
�
menza, kuhinja)
priprava in/ali strežba hrane v institucionalni kuhinji (npr. v bolnišnici, šoli, vrtcu,
�
domu za starejše ob�ane, zavodih ipd. )
priprava in dostava hrane (catering)
�
gostinske storitve v povezavi z nastanitvijo v hotelih in podobnih obratih
�
priprava gotovih jedi za kon�nega potrošnika z namenom,da jih bo odnesel s
�
seboj
posredništvo
�
internetna prodaja
�
prodaja po pošti
�
drugo - prosimo, natan�no opredelite

26

prosimo, navedite zaporedno številko glavne aktivnosti obrata

Zap.
št.
1
2
3
4
5

5. ŽIVILA IN POSTOPKI PRI AKTIVNOSTIH OBRATA - Prosimo, ozna�ite vsa živila
in postopke, ki jih vklju�ujejo aktivnosti obrata:
ohlajene in predpakirane gotove jedi
�
zamrznjena živila
�
sadje in zelenjava
�
ribe in izdelki iz rib
�
perutnina
�

18
19
20
21

�

Sprememba
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Sprememba
�
�
�
�
�
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
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mesni proizvodi
delikatesni izdelki
mle�ni izdelki
jajca
pekarski izdelki
sendvi�i
slaš�ice
sladoled
živila za posebne prehranske namene*
alkoholne pija�e
konzerviranje
vakuumsko pakiranje
polnjenje v steklenice ali druge oblike pakiranja razen vakuumskega
strežba obrokov / prigrizkov
dostava
skladiš�enje živil za oskrbo premi�nih/za�asnih obratov in avtomatov za
prodajo živil
skladiš�enje ohlajenih jedi
skladiš�enje razsutih živil
lastni vodni vir
drugo - prosimo, natan�no opredelite
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�
*živila, ki se zaradi posebne sestave ali na�ina predelave bistveno razlikujejo od obi�ajnih živil, ki
ustrezajo ozna�enim prehranskim namenom in se dajejo v promet na na�in, da je njihova ustreznost
posebej ozna�ena. Zaradi posebnih prehranskih lastnosti so namenjena prehrani dolo�enih skupin
oseb z motnjami prebave in presnove, osebam, katerih fiziološko stanje zahteva nadzorovano in
usmerjeno prehrano z dolo�enimi snovmi v živilu ter zdravim dojen�kom in malim otrokom

6. PODATKI O PREVOZNIH SREDSTVIH, PREMI�NIH OBRATIH, STOJNICAH IN PRODAJNIH
AVTOMATIH
število prevoznih sredstev / premi�nih obratov / stojnic / prodajnih avtomatov, ki jih obrat Sprememba
hrani in/ali uporablja za prevoz, pripravo, prodajo hrane

prevozna sredstva

premi�ni obrati

stojnice

prodajni avtomati

1-5
�
1-5
�
1-5
�
1-5
�

6 - 10
�
6 - 10
�
6 - 10
�
6 - 10
�

11 - 50
�
11 - 50
�
11 - 50
�
11 - 50
�

internetni naslov

�

�

�

�

Sprememba

7. INTERNETNA PRODAJA

prodaja preko interneta

nad 51
�
nad 51
�
nad 51
�
nad 51
�

DA �

NE �

�

�
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VLAGATELJ:
ime in priimek (TISKANE �RKE):
odgovorna oseba
lastnik/ca obrata
najemnik/ca obrata
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_______________________________
�
�
�

izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resni�ni in to�ni. Za svojo izjavo prevzemam kazensko in
materialno odgovornost.
Strinjam se, da se osebni podatki iz te vloge lahko obdelujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.
Datum: ____________________________________________

žig

__________________
lastnoro�ni podpis
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Priloga 3
Naslovi obmo�nih enot ZIRS
OBMO�NA ENOTA
ZIRS
CELJE

NASLOV

TELEFONSKA
ŠTEVILKA
03/4265230

FAKS

DRAVOGRAD

Meža 10
2370 DRAVOGRAD

02/ 8770050

02/8770055

KOPER

Trg Brolo 4
6000 KOPER

05/6693960

05/6693965

KRANJ

Slovenski trg 1
4000 KRANJ

04/2319140

04/2319144

01/4204533

01/4204540

02/2201664

02/2517868

02/5321618

02/5311327

05/3311850

05/3311855

07/3942181

07/3326116

LJUBLJANA
MARIBOR
MURSKA SOBOTA
NOVA GORICA
NOVO MESTO

Trg celjskih knezov 9
3000 CELJE

Vilharjeva 33
1000 LJUBLJANA
Ulica heroja Tomši�a 2
2000 MARIBOR
Kardoševa 2
9000 MURSKA SOBOTA
Tolminskih puntarjev št. 4/II
5000 NOVA GORICA
Ko�evarjeva 1
8000 NOVO MESTO

03/4265231
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Priloga 4
Vstopne to�ke pri poostrenem uradnem nadzoru vnosa živil

VSTOPNA TO�KA

NASLOV

Obrežje 26, 8261 Jesenice na
OBREŽJE - cestni Dolenjskem
mejni prehod
Vojkovo nabrežje 38,
LUKA
KOPER
- 6000 Koper
pristaniški
mejni
prehod
Obrežje 26, 8261 Jesenice na
DOBOVA
- Dolenjskem
železniški
mejni
prehod
Vilharjeva 33, 1000 Ljubljana
BRNIK - letališki
mejni prehod
MMP Jelšane, 6254 Jelšane
JELŠANE - cestni
mejni prehod
Obmejna carinarnica
GRUŠKOVJE
- Gruškovje, Gruškovje
cestni mejni prehod
Vilharjeva 33, 1000 Ljubljana
LJUBLJANA - cesta
in železnica
Partizanska 109,
6210 Sežana
SEŽANA - cesta in
železnica
OE Koper, Trg Brolo 4,
6000 Koper

TELEFON

FAX

07 499 43 10

07 499 43 13

05 662 50 91

05 662 50 92

07 499 43 10

07 499 43 13

01 420 45
33/36
041 375 625
05 711 86 40

01 420 45 40
05 711 86 41

02 795 36 30
051 373 443

02 795 36 30

01 420 45
33/36
041 375 625
05 730 45 42

01 420 45 40

05 669 39 60

05 669 39 65
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Uredba o izvajanju delov določenih uredb
Skupnosti glede uradnega nadzora in
obveznosti nosilcev dejavnosti v primarni
proizvodnji živil in krme

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

UREDBO
o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti
glede uradnega nadzora in obveznosti nosilcev
dejavnosti v primarni proizvodnji živil in krme
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S to uredbo se določajo obveznosti nosilcev dejavnosti, pristojni organ, ukrepi in kazenske določbe za izvajanje:
– Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in
zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije
za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane
(UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 1, z vsemi spremembami;
v nadaljnjem besedilu: Uredba 178/2002/ES),
– Uredbe (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L št. 139 z
dne 30. 4. 2004, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 852/2004/ES),
– Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da
se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali
(UL L št. 165 z dne 30. 4. 2004, str. 1, z vsemi spremembami;
v nadaljnjem besedilu: Uredba 882/2004/ES) in
– Uredbe (ES) št. 183/2005 Evropskega parlamenta in
sveta z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme
(UL L št. 35 z dne 8. 2. 2005, str. 1, z vsemi spremembami;
v nadaljnjem besedilu: Uredba183/2005/ES),
v delih, ki se nanašajo na primarno proizvodnjo živil oziroma
krme rastlinskega izvora (v nadaljnjem besedilu: primarni
proizvodi oziroma krma).
(2) Ta uredba se ne uporablja za majhne količine primarnih proizvodov, ki jih nosilec dejavnosti primarne proizvodnje (v nadaljnjem besedilu: nosilec dejavnosti) neposredno dobavlja končnemu potrošniku ali lokalnim maloprodajnim
podjetjem, ki neposredno dobavljajo končnemu potrošniku.
(3) Ta uredba se ne uporablja za neposredno oskrbo
lokalnih kmetij z majhnimi količinami krme iz primarne proizvodnje na lokalni ravni proizvajalca za uporabo na teh
kmetijah.
(4) Minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister), določi, kaj se šteje
za majhne količine primarnih proizvodov in krme, ter lokalna
območja.
2. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot
izrazi iz uredb iz prejšnjega člena.
(2) Za potrebe te uredbe pomeni prva stopnja dajanja v
promet začetno transakcijo z lastnim primarnim proizvodom
oziroma krmo, ko se primarni proizvod oziroma krma da na
voljo tretji osebi.
3. člen
(1) Pristojni organ za izvajanje te uredbe je ministrstvo,
pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo).
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(2) Pristojni organ za izvajanje uradnega nadzora te
uredbe v vseh fazah primarne proizvodnje na kmetijskih
gospodarstvih, vključno s prvo stopnjo dajanja lastnega primarnega proizvoda oziroma krme v promet, je Inšpektorat
Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (v
nadaljnjem besedilu: IRSKGH).
(3) Pristojni organ za zvezo v skladu s 35. do 39. členom
Uredbe 882/2004/ES je za potrebe te uredbe IRSKGH.
(4) Za zagotavljanje izvajanja drugega odstavka 6. člena Uredbe 178/2002/ES so za potrebe te uredbe pristojni
za izdelavo ocene tveganja posamezni nosilci in izvajalci,
določeni z Uredbo, ki ureja koordinacijo delovanja ministrstev in njihovih organov v sestavi na področju varnosti hrane
oziroma živil, pri vključevanju v procese analize tveganja (v
nadaljnjem besedilu: uredba o koordinaciji).
4. člen
Če je potrebno sprejetje nujnih ukrepov iz 53. člena
Uredbe 178/2002/ES lahko minister Evropski komisiji predlaga sprejem začasnih zaščitnih ukrepov v primarni proizvodnji
iz 54. člena navedene uredbe.
5. člen
V pripravo in izvajanje splošnega načrta za obvladovanje kriznih razmer (krizno upravljanje) na področju varnosti
primarnih proizvodov iz 55. člena Uredbe 178/2002/ES, ki
se pripravi v skladu s 13. členom Uredbe 882/2004/ES, so
vključeni ministrstvo, IRSKGH, Kmetijski inštitut Slovenije in
Nacionalni biološki inštitut.
II. OBVEZNOSTI NOSILCEV DEJAVNOSTI
6. člen
(1) Nosilec dejavnosti mora v skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe 852/2004/ES in drugega odstavka
9. člena Uredbe 183/2005/ES obrate, kjer dejavnost izvaja,
registrirati v registru kmetijskih gospodarstev.
(2) Vrste podatkov, ki se posredujejo v register kmetijskih gospodarstev, predpiše minister.
7. člen
(1) Nosilec dejavnosti mora zagotavljati sledljivost v
skladu z 18. členom Uredbe 178/2002/ES.
(2) Nosilec dejavnosti mora uvesti sistem, ki omogoča
takojšnjo evidenco identiﬁkacije podjetja, kateremu nosilec dejavnosti dobavlja lastne primarne proizvode oziroma
krmo.
(3) Podatki, ki jih mora vsak nosilec dejavnosti imeti na
razpolago in jih mora na zahtevo IRSKGH posredovati v najkrajšem možnem času, so:
– količina dobavljenega oziroma dostavljenega primarnega proizvoda oziroma krme;
– serijo oziroma lot, če obstaja;
– podrobnejši opis primarnega proizvoda oziroma krme
(vrsta in način pakiranja; vrsta sadja oziroma zelenjave,
itd.).
(4) Nosilec dejavnosti mora hraniti omenjene podatke
za vodenje evidenc za obdobje dveh let od proizvodnje oziroma prve stopnje dajanja v promet.
8. člen
(1) Interesna združenja pridelovalcev pripravijo in posredujejo uporabnikom smernice za dobro higiensko prakso
v primarni proizvodnji primarnih proizvodov oziroma krme na
kmetijskih gospodarstvih.
(2) Smernice iz prejšnjega odstavka odobri minister.
Ministrstvo pošlje smernice Evropski komisiji.
(3) Uporaba smernic iz tega člena ni obvezna.
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III. URADNI NADZOR
9. člen
(1) Vzorčenje in analize za potrebe uradnega nadzora
se izvajajo v skladu z 11. členom Uredbe 882/2004/ES.
(2) Uradni vzorec odvzame kmetijski inšpektor oziroma
druga oseba, ki jo za to dejanje pooblasti glavni inšpektor.
(3) Treba je odvzeti najmanj dva vzorca, enega za analizo, drugega pa se shrani za ponovno analizo v primeru,
če zavezanec zahteva drugo mnenje. V primeru hitro pokvarljivega blaga se na zahtevo zavezanca opravi analiza
obeh vzorcev istočasno po odvzemu. Če je opravljena tudi
analiza za pridobitev drugega mnenja, velja zadnji rezultat.
Pri vzorčenju kmetijski inšpektor označi vzorec za analizo in
vzorec za primerjalno analizo.
(4) Z vzorci je treba ravnati tako, da je zagotovljena
njihova pravna in analitska veljavnost. Vzorci morajo biti
označeni tako, da je zagotovljena njihova sledljivost.
(5) Nosilec dejavnosti mora brezplačno zagotoviti zadostno količino vzorca primarnih proizvodov oziroma krme za
namen uradnega nadzora.
10. člen
(1) Stroške vzorčenja in analize vzorca pri izvajanju
uradnega nadzora v primeru neskladnosti vzorca krije nosilec
dejavnosti, pri katerem je bil vzorec odvzet.
(2) Kadar mora IRSKGH opraviti dodatni uradni nadzor,
krije stroške takega nadzora v skladu z 28. členom Uredbe
882/2004/ES oseba iz navedenega člena.
11. člen
Laboratorijske analize za izvajanje uradnega nadzora
izvajajo laboratoriji, ki jih v skladu z 12. členom Uredbe
882/2004/ES določi minister.
12. člen
Minister določi nacionalne referenčne laboratorije v
skladu s 33. členom Uredbe 882/2004/ES.
13. člen
V pripravo in izvajanje enotnega večletnega nacionalnega načrta uradnega nadzora iz 41. člena Uredbe 882/2004/
ES se vključuje ministrstvo z organi v sestavi.
14. člen
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora kmetijski inšpektor, kadar ugotovi neskladnost z zakonodajo o primarnih
proizvodih oziroma krmi, ob upoštevanju narave neskladnosti
in podatkov o preteklih neskladnostih pri nosilcu dejavnosti,
odredi ustrezne ukrepe v skladu s 14., 15., 19. in 20. členom
Uredbe 178/2002/ES, in 54. členom Uredbe 882/2004/ES ter
s predpisi, ki urejajo področje primarne proizvodnje, inšpekcijski nadzor in prekrške.
(2) Kmetijski inšpektor odredi potrebne ukrepe z upravnim aktom, izdanim v skladu s predpisi, ki urejajo upravni
postopek, ter izrekom sankcij za storjene kršitve v skladu s
to uredbo in zakonom, ki ureja prekrške.
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3. ne zagotavlja izpolnjevanja zahtev iz 18. člena Uredbe 178/2002/ES glede sledljivosti primarnih proizvodov oziroma krme;
4. ne zagotovi pristojnemu organu podatkov o sledljivosti primarnih proizvodov oziroma krme;
5. ne ravna v skladu z zahtevami 19. člena Uredbe
178/2002/ES;
6. ne ravna v skladu z zahtevami 20. člena Uredbe
178/2002/ES;
7. ne zagotavlja izpolnjevanja higienskih zahtev iz
3. člena oziroma prvega odstavka 4. člena Uredbe 852/2004/
ES;
8. ne sprejme posebnih higienskih ukrepov iz tretjega
odstavka 4. člena Uredbe 852/2004/ES;
9. ne zagotavlja skladnosti z zahtevami petega odstavka 4. člena Uredbe 852/2004/ES glede metod vzorčenja in
analiz;
10. ne sodeluje z pristojnimi organi v skladu s prvim
odstavkom 6. člena Uredbe 852/2004/ES oziroma prvim odstavkom 9. člena Uredbe 183/2004/ES;
11. ne registrira obrata v skladu z drugim odstavkom
6. člena Uredbe 852/2004/ES oziroma drugim odstavkom
9. člena Uredbe 183/2004/ES;
12. ne ravna v skladu s 4. členom Uredbe 183/2005/
ES.
(2) Z globo od 30.000 tolarjev do 300.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik, če stori
dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 20.000 tolarjev do 200.000 tolarjev se
za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če
stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 10.000 tolarjev do 100.000 tolarjev se
za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega
odstavka tega člena.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Nosilec dejavnosti v primarni proizvodnji na kmetijskem
gospodarstvu, ki je ob uveljavitvi te uredbe opravljal dejavnost primarne proizvodnje, mora obrate, kjer dejavnost izvaja, registrirati v skladu s 5. členom te uredbe pri ministrstvu
najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve te uredbe.
17. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2006.
Št. 00715-62/2005/8
Ljubljana, dne 22. decembra 2005
EVA 2005-2311-0274
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

IV. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
(1) Z globo od 300.000 tolarjev do 3.000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. opravlja prvo stopnjo dajanja v promet lastnih primarnih proizvodov oziroma krme, ki niso varni glede na zahteve
iz 14. oziroma 15. člena Uredbe 178/2002/ES;
2. ne zagotavlja izpolnjevanje zahtev živilske zakonodaje oziroma preverjanja izpolnjevanja teh zahtev v skladu s
17. členom Uredbe 178/2002/ES;

5413.

Uredba o koncesiji za rabo vode za
proizvodnjo električne energije na delu
vodnega telesa reke Mure od Sladkega Vrha
do Veržeja

Na podlagi drugega odstavka 139. člena Zakona o
vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04
– ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) in 165. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike
Slovenije
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UREDBO
o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo
električne energije na delu vodnega telesa reke
Mure od Sladkega Vrha do Veržeja
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE
1. člen
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada)
podeljuje koncesijo na delih vodnega telesa reke Mure od
Sladkega Vrha do Veržeja (v nadaljnjem besedilu: Mura) za
rabo vode za proizvodnjo električne energije v naslednjih
hidroelektrarnah:

Deli vodnega
telesa
Mure

Sladki Vrh
Cmurek
Konjišče
Apače
Radgona
Radenci
Hrastje
Veržej

Vplivno območje –
občine

Šentilj
Šentilj
Gornja Radgona
Gornja Radgona
Gornja Radgona
Gornja Radgona,
Radenci, Tišina
Radenci, Murska Sobota
Veržej, Beltinci, Murska Sobota

Kota zgornje vode
dela vodnega
telesa
Hzg (m)

Kota spodnje vode
dela vodnega telesa
Hsp (m)

Pretok HE
Qi
(m3/s)

Padec
Pri
Qi
(m)

Letna potencialna
energija
Wp (GWh/leto)

246,0
236,0
230,0
222,0
214,0

238,0
230,0
222,0
214,0
206,0

250
250
250
250
260

8,0
8,0
8,0
8,0
8,0

77,2
77,8
77,4
79,0
81,6

206,0

198,0

260

8,0

83,7

198,0

190,0

270

8,0

96,5

190,0

182,0

270

8,0

105,0

(2) Koordinate iz preglednice v prejšnjem odstavku so
prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss–Krügerjevi projekciji) in odčitane iz temeljnih topografskih načrtov
Republike Slovenije v merilu 1: 5000.
(3) Območje izvajanja koncesije in predvidena proizvodnja električne energije na Muri sta podrobneje določena
v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Izvajanje koncesije na delih vodnih teles Mure iz
prvega odstavka tega člena, po katerih poteka državna meja,
se nanaša na tisti del letne potencialne energije posameznega dela vodnega telesa Mure, ki ga v skladu z meddržavnim
sporazumom z Republiko Avstrijo lahko izkorišča Republika
Slovenija.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. Kota zgornje vode je najvišja kota vodne gladine
vode pri srednjem letnem pretoku površinske vode na delu
vodnega telesa, za katerega je podeljena vodna pravica.
Kota zgornje vode se izraža v metrih nadmorske višine
(Hzg).
2. Kota spodnje vode je najnižja kota vodne gladine
vode pri srednjem letnem pretoku površinske vode na delu
vodnega telesa, za katerega je podeljena vodna pravica.
Kota spodnje vode se izraža v metrih nadmorske višine
(Hsp).
3. Deli vodnega telesa Mure, za katere se podeli koncesija, so deli vodnega telesa med koto zgornje vode in
koto spodnje vode na Muri, ki so navedeni v preglednici iz
prejšnjega člena.
4. Potencialna energija dela vodnega telesa, izražena
v GWh, je energija, ki je v povprečju razpoložljiva za proizvodnjo električne energije v koledarskem letu.

3. člen
(1) Koncesionar lahko gospodarsko izkorišča dele vodnega telesa Mure na območju koncesije izključno za proizvodnjo električne energije.
(2) Koncesija iz 1. člena te uredbe se podeli brez javnega razpisa obstoječemu imetniku koncesije za rabo vode
za proizvodnjo električne energije na začetku območja koncesije v občini Šentilj na odseku Mure med koto zgornje
vode 244,51 m.n.m in koto spodnje vode 242,97 m.n.m. na
podlagi njegove pobude za povečanje obsega proizvodnje
električne energije.
(3) Obstoječi imetnik koncesije iz prejšnjega odstavka
rabi vodo Mure za proizvodnjo električne energije na podlagi
določb Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči,
za katero je bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje
(Uradni list RS, št. 49/03, 8/04 in 41/04 –ZVO-1).
(4) Če obstoječi imetnik koncesije iz drugega odstavka
tega člena ne podpiše koncesijske pogodbe v roku iz odločbe
o izboru koncesionarja in koncesionar to odločbo odpravi, ali
če se mu v skladu z zakonom koncesija preneha, ker ne izgradi hidroelektrarn v rokih, določenih v koncesijski pogodbi,
ali zaradi neizvajanja oziroma drugih kršitev koncesijske pogodbe, se koncesija za rabo vode za proizvodnjo električne
energije na Muri na odseku od Sladkega Vrha do Veržeja
podeli na podlagi javnega razpisa.
II. POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIJE
4. člen
(1) Koncesionar mora zagotoviti izrabo celotnega potenciala Mure z izgradnjo objektov verige HE, ki je razdeljena
na naslednja odseka:
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– odsek 1: HE Sladki Vrh, Cmurek, Konjišče, Apače,
Radgona, Radenci in
– odsek 2: HE Hrastje in Veržej.
(2) Veriga HE na Muri iz prejšnjega odstavka mora
obratovati pasovno in usklajeno z obratovanjem verige elektrarn na avstrijski strani v dnevnem pretočno akumulacijskem
režimu. Obratovanje po načelu pretočne akumulacije mora
zagotavljati sposobnost verige HE za proizvodnjo vršne energije in regulacijske moči, pri čemer pa je treba upoštevati
pogoje in omejitve obratovanja, ki jih narekujejo drugi uporabniki Mure ter v skladu z dogovorjenim vodnim režimom v
mejnem proﬁlu z Republiko Avstrijo.
(3) Pri načrtovanju hidroelektrarn na Muri mora koncesionar proučiti in upoštevati vse vidike koristi, ki opravičujejo izgradnjo objektov verige HE na Muri in imajo vpliv zlasti na:
– razvoj kmetijstva in gozdarstva (namakalnimi sistemi,
črpališča vode in ugoden vpliv na gozdarstvo)
– izboljšanje stanja v okolju (podzemna voda, novi biotopi, naravni parki, kakovost voda)
– socialni razvoj (izboljšanje življenjskih pogojev, trajni
dohodek lokalne skupnosti, ekonomski učinki, ustvarjanje
pogojev za razvoj novih dejavnosti)
– gospodarski razvoj (lovstvo in ribištvo, turizem in rekreacijo, infrastruktura, industrija in gospodarski učinki).
(4) Načrtovanje zajezitev na Muri mora biti usmerjeno
v zagotavljanje zadostne količine vode bodisi kot podzemna
voda ali površinska voda. Ob izgradnji verige HE na Muri
je treba zagotoviti izvedbo ukrepov za varovanje okolja,
pri katerih bodo hidroelektrarne zgrajene kot večnamenski
objekti, njihovo obratovanje pa mora biti podrejeno varstvu
občutljivega okolja ob Muri, pri čemer je treba v celoti upoštevati omejitvene pogoje, ki izhajajo iz naravovarstvenega
programa Natura 2000 na tem območju.
(5) Ker je rečno dno Mure na območju koncesije nestabilno, povprečno znižanje dna od leta 1970 pa je ocenjeno na
okrog 50 cm, največje pa znaša 120 cm, je treba načrtovati in
izvesti primerne vodnogospodarske ukrepe za preprečevanje
poglabljanja mejne Mure. Zaradi preprečevanja nadaljnjega
poglabljanja rečnega dna je treba predvideti izvedbo ukrepov
utrditve rečnega proﬁla z izvedbo talnih pragov v kombinaciji
z izgradnjo objektov verige HE, pri čemer je treba upoštevati
naslednje smernice pri pripravi osnov za odločanje o izgradnji objektov za energetsko izkoriščanje reke:
– preprečiti je treba nadaljnje poglabljanje rečnega
dna,
– zagotovitvi je treba varstvo pred škodljivim delovanjem poplavnih voda do Q100 in
– dolgoročno je treba omogočiti dinamični naravni razvoj vodnega okolja.
(6) Za ohranitev biotske raznovrstnosti je treba zagotoviti in vzdrževati ali celo pospeševati aktivnosti z namenom,
da so posegi v ekološko občutljiv prostor v reki Muri in ob
njej v zadostni meri raziskani za načrtovanje in izvedbo
omilitvenih ukrepov zaradi zmanjšanja negativnih vplivov na
naravo ob Muri.
(7) Koncesionar ne sme zadrževati vode v akumulacijskih bazenih hidroelektrarn, ko je velika verjetnost pojava evtroﬁkacije vode v bazenu zaradi biološko razgradljivih snovi
ter manjše vsebnosti raztopljenega kisika v njej.
(8) Ob evtroﬁkaciji v akumulacijskih bazenih hidroelektrarn koncesionar ne sme več zadrževati vode in mora ta
pojav zmanjšati oziroma preprečiti z zagotavljanjem stalnega
pretoka skozi hidroelektrarne.
(9) Koncesionar mora poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih zahtev iz prejšnjih odstavkov tega člena zagotoviti še:
– ukrepe za nespremenjeno izvajanje pravice do rabe
površinske vode drugih obstoječih uporabnikov,
– ukrepe proti poslabšanju vodnega režima med gradnjo,
– ukrepe proti poslabšanju razmer v zvezi s kakovostjo
in količino podzemne vode,
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– izvedbo objektov in naprav tako, da se ne bo poslabšala kakovost površinskih voda, da se ne bo poslabšal
vodni režim in da bo omogočena selitev vodnih organizmov
po ribjih stezah,
– ukrepe za preprečevanje škodljivega odlaganja gramoza, suspenzij in drugih plavin,
– varnost predvidenih objektov in naprav pred poplavami ter ohranjanje vsaj dosedanje poplavne varnosti na
vplivnem območju objektov in naprav med gradnjo in trajanjem koncesije,
– smotrno rabo površinske vode z izbiro najboljše dosegljive tehnologije,
– izvedbo predvidenega posega v okolje na način, ki bo
omogočal kar 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 po prenehanju koncesije.
(10) Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo v postopkih graditve objektov za proizvodnjo
električne energije.
5. člen
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s povečanjem obsega koncesije, podeljene na podlagi te uredbe.
6. člen
(1) Koncesija se podeli za dobo petdesetih let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji,
kakršni so določeni v koncesijski pogodbi.
III. PLAČILO ZA KONCESIJO
7. člen
(1) Koncesionar mora plačati za koncesijo za vsako leto
rabe vode posebej dokler traja koncesija.
(2) Višina plačila za koncesijo je sorazmerna razpoložljivosti vode in vrednosti, ki jo imetniki koncesije pridobijo na
trgu za proizvedeno električno energijo.
8. člen
(1) Prihodki od plačila za koncesijo so vir proračuna
Republike Slovenije in proračuna občin, na območju katerih
je del vodnega telesa površinske vode, ki je namenjen za
proizvodnjo električne energije.
(2) Plačilo za koncesijo se med državo ter občinami
Šentilj, Gornja Radgona, Tišina, Radenci, Murska Sobota,
Beltinci in Veržej razdeli v razmerju 50: 50.
(3) Razdelitev plačila za koncesijo med državo in občinami iz prejšnjega odstavka je določena na podlagi podatkov
o razvitosti infrastrukture lokalnih gospodarskih javnih služb
varstva okolja v teh občinah v skladu s predpisom, ki ureja
merila za določanje razvitosti infrastrukture in obremenjenosti
okolja zaradi ugotavljanja deleža plačila občini za koncesijo
na naravni dobrini.
(4) Če je del vodnega telesa površinske vode, za rabo
katerega je podeljena koncesija, na območju več občin, se
plačilo za koncesijo iz prejšnjega odstavka, ki je namenjeno
občinam, razdeli mednje na naslednji način:
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– 50 odstotkov tega plačila se razdeli med občine sorazmerno pripadajočemu deležu potencialne energije vodnega
telesa Mure in
– 50 oddstotkov tega plačila se razdeli med občine sorazmerno pripadajočemu deležu površine vodnega dobrega
akumulacijskih bazenov hidroelektran na Muri.
9. člen
(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko
leto posebej na podlagi letne količine proizvedene električne
energije.
(2) Letna količina proizvedene električne energije iz
prejšnjega odstavka je električna energija, ki je v koledarskem letu v hidroelektrarni proizvedena in oddana v javno
električno omrežje.
(3) Višina plačila za koncesijo je enaka 10 odstotkov
povprečne prodajne vrednosti v koledarskem letu proizvedene in v javno električno omrežje oddane električne energije.
10. člen
Koncesionar mora Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) do 31. januarja tekočega
leta predložiti vse podatke, potrebne za izračun višine plačila
za koncesijo za preteklo leto.
11. člen
Koncesionar mora po preteku prvega leta, v katerem je
začel proizvajati električno energijo na podlagi koncesije po
tej uredbi, najpozneje do 31. januarja naslednjega leta predložiti agenciji vse podatke, potrebne za izračun višine plačila
za koncesijo za prvo leto izvajanja dejavnosti in izračun višine akontacije v drugem letu izvajanja dejavnosti.
12. člen
Koncesionar mora dokumentacijo, s katero dokazuje
resničnost in pravilnost podatkov, predloženih za izračun
plačila za koncesijo, hraniti še najmanj pet let od dneva, ko
mu je agencija izdala račun za to plačilo.
13. člen
(1) Koncesionar plačuje za koncesijo med letom z mesečnimi akontacijami in poračunom plačil za koncesijo na
račun, določen s predpisom ministra, ki je pristojen za ﬁnance.
(2) Plačilo prve akontacije v letu zapade v plačilo zadnji
delovni dan v mesecu.
(3) Morebitna razlika med z akontacijo vplačanim zneskom plačila za koncesijo in višino plačila za koncesijo se
mora plačati na račun iz prvega odstavka tega člena ali vrniti
koncesionarju v 60 dneh potem, ko mu agencija izda poračun
plačil za koncesijo.
(4) Za nepravočasno plačano koncesijo mora koncesionar plačati zakonite zamudne obresti.
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14. člen
Znesek akontacije znaša polovico zadnjega plačila za
koncesijo, povečanega ali zmanjšanega sorazmerno odstotku spremembe povprečne prodajne vrednosti za 1 kWh
električne energije.
15. člen
Če agencija ugotovi, da koncesionar ni predložil podatkov, potrebnih za izračun višine plačila za koncesijo v
predpisanem roku, agencija uporabi za ta izračun podatke o
rabi vode iz svojih evidenc o rabi vode.
IV. KONCESIJSKA POGODBA
16. člen
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo v
skladu z zakonom, ki ureja vode.
(2) S koncesijsko pogodbo se uredijo tudi obveznosti
koncesionarja v zvezi z roki za zgraditev prve hidroelektrarne
in roki za izgradnjo vsake od naslednjih elektrarn, pri čemer
je treba upoštevati, da mora koncesionar zgraditi prvo elektrarno najpozneje v šestih letih od podpisa pogodbe, čas za
zgraditev vsake od naslednjih hidroelektrarn pa ne sme biti
daljši od 3 let in 6 mesecev.
(3) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta
minister, pristojen za okolje.
(4) Ob neskladju med to uredbo in koncesijsko pogodbo
veljajo določbe te uredbe.
V. NADZOR
17. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja.
VI. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-120/2005/7
Ljubljana, dne 22. decembra 2005
EVA 2005-2511-0288
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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5414.

Uredba o dopolnitvi Uredbe o koncesiji za
rabo vode za proizvodnjo električne energije
v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči,
za katere je bilo pridobljeno pravnomočno
uporabno dovoljenje

Na podlagi 199. člena Zakona o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO1) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo
vode za proizvodnjo električne energije v
hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči,
za katere je bilo pridobljeno pravnomočno
uporabno dovoljenje
1. člen
V Uredbi o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za
katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
(Uradni list RS, št. 23/04; v nadaljnjem besedilu: uredba), se
Priloga dopolni s Prilogo, ki je sestavni del te uredbe.
2. člen
Koncesionarji, ki upravljajo hidroelektrarno na delu vodnega telesa iz seznama v Prilogi te uredbe, začnejo plačevati za koncesijo s 1. januarjem 2006 dalje pod pogoji iz te
uredbe.
3. člen
(1) Za koncesionarje iz prejšnjega člena določi višino
akontacije plačila za koncesijo v letu 2006 Agencija Repu-
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blike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija)
na podlagi podatkov o električni energiji, ki so jo v hidroelektrarnah na delih vodnih teles iz seznama v Prilogi te uredbe
proizvedli in v javno električno omrežje oddali v letu 2005.
(2) Podatke o proizvedeni in v javno električno omrežje
oddani električni energiji v letu 2005 mora koncesionar iz
prejšnjega člena posredovati agenciji najkasneje do 30. aprila
2006.
(3) Če koncesionar iz prejšnjega člena agenciji ni posredoval podatkov iz prejšnjega odstavka, se za višino akontacije plačila za koncesijo v letu 2006 uporabijo podatki
ministrstva, pristojnega za energijo, o proizvodnji električne
energije kvaliﬁciranih proizvajalcev električne energije za
leto 2005.
4. člen
Koncesionar iz 2. člena te uredbe mora dokumentacijo,
s katero dokazuje resničnost podatkov o proizvedeni in v
javno električno omrežje oddani električni energiji za določitev akontacije v letu 2006, hraniti še najmanj pet let po
uveljavitvi te uredbe.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-121/2005/7
Ljubljana, dne 22. decembra 2005
EVA 2005-2511-0276
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA
Priloga: deli vodnih teles površinskih voda, na katerih se pravica do uporabe hidroelektrarne na
podlagi pravnomo�nega uporabnega dovoljenja spreminja v koncesijo za proizvodnjo elektri�ne
energije v hidroelektrarnah do 10 MW

Št.

92
93
94
95

Površinska voda
(Ime vodotoka , na
katerem je del vodnega
tesa, ki se rabi za
proizvodnjo elektri�ne
energije)

�rna

Polskava

Ra�e-Fram

Dravinja

Videm

Polskava

Polskava

Slovenska Bistrica
Lovrenc na
Pohorju
Slovenska Bistrica

Barbarski potok

Prevalje

Polskava

Slovenska Bistrica

Bistrica

Slovenska Bistrica

Devina

Slovenska Bistrica

Bistrica

Slovenska Bistrica

Dovžanka

Slovenj Gradec

Karni�nikov potok

Muta

Suhodolnica

Slovenj Gradec

Suhodolnica

Slovenj Gradec

Javniški potok

Palenk

Podvelka
Ribnica na
Pohorju
Sol�ava

Klobaša

Sol�ava

Klobaša

Sol�ava

Bela

Sol�ava

108 Velka

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

119

(Ime)

Kavnikov potok

96 Plešiš�ica

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Ob�ina

Roga�nik

Lu�e

Lakovnik

Lu�e

Dupljenik

Lu�e

Dupljenik

Lu�e

Dupljenik

Lu�e

Kumprejev potok

Ljubno

Tra�ki graben
Žep

120 Vrnivškov graben
121 Krumpah
122 Krumpah

PRILOGA

Ljubno

Ljubno

Ljubno

Ljubno

Kota
zgornje
vode
vodnega
telesa
Hzg
(m.n.m.)

Kota
spodnje
vode
vodnega
telesa
Hsp
(m.n.m.)

Pretok
Q

Potencialna
faktor
energija
preto�nos
vodnega
ti
telesa
Fp**
Wp*

(m3/s)

(MWh/leto)

1115,00
401,30
216,50
585,00

895,00
381,10
213,00
560,00

0,008
0,630
12,000
0,320

0,138
0,239
0,223
0,359

21
262
805
247

597,00

545,00

0,250

0,327

366

545,00
520,00
622,50
900,00
322,00
1020,00
564,60
355,00
575,00
480,00
402,00

500,00
480,00
598,50
875,00
302,00
955,00
555,40
330,00
560,00
475,00
306,00

0,600
0,072
0,500
0,600
0,060
0,170
0,400
0,050
0,250
0,300
0,070

0,164
0,207
0,239
0,300
0,155
0,265
0,253
0,213
0,459
0,331
0,223

379
51
247
387
16
251
80
23
148
43
129

798,72

746,05

0,120

0,237

129

930,00
840,00
710,00
597,00
694,00
516,10
585,00
480,00
610,00
860,00
1180,00

768,00
742,00
685,00
593,00
648,00
473,50
570,00
475,00
605,00
710,00
887,00

0,045
0,140
0,140
0,300
0,100
0,070
0,250
0,250
0,450
0,018
0,040

0,074
0,085
0,220
0,106
0,104
0,100
0,902
0,349
0,397
0,350

47
113
66
11
41
26
291
37
77
81

1098,00
1000,00
586,80
980,00

887,00
850,00
580,00
870,00

0,090
0,075
0,350
0,140

0,393
0,218
0,201
0,185

641
211
41
245
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123 Babji graben
124 Kropa
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Gornji Grad

755,00
406,00

705,00
403,00

0,032
0,370

0,140
0,144

19
14

Mozirje

370,00

368,40

2,000

0,622

171

Savinja - Grušoveljska
Mozirje
126 struga
Savinja - Grušoveljska
Mozirje
127 struga
128 Polenica (Florjanski potok) Mislinja

367,00

364,94

1,900

0,288

97

358,00

356,00

1,500

0,259

67

Šmartno ob Paki

580,00
321,00
883,00
322,88

570,00
318,00
874,00
320,18

0,144
0,400
0,175
1,880

0,066
0,195
0,608
0,405

8
20
82
176

Mozirje

360,00

358,00

1,500

0,223

58

Mozirje

377,50

375,50

2,000

1,128

388

Šoštanj

403,00
600,00
505,00
610,00
388,50
660,00
560,00
547,30
920,00
794,00
741,00
402,00
399,20
393,38
400,50
650,00
1230,00
867,00
890,00

395,00
594,00
480,00
480,00
384,90
645,00
542,00
530,20
830,00
741,00
708,00
397,60
391,80
390,04
394,00
528,00
895,00
861,00
882,00

0,220
1,135
0,060
0,020
2,900
0,090
0,150
0,080
0,005
0,400
0,400
0,600
0,600
4,000
0,200
0,080
0,060
0,250
0,150

0,018
0,522
0,106
0,164
0,354
0,377
0,158
0,078
0,378
0,309
0,270
0,234
0,053
0,291
0,327
0,164
0,159
0,113
0,044

3
305
14
37
317
44
37
9
15
562
306
53
20
334
37
137
274
15
5

580,00

546,00

0,250

0,413

302

580,00

520,00

0,005

0,887

23

540,09
804,00

531,60
780,00

0,180
0,120

0,348
0,203

46
50

500,00

491,00

0,150

0,315

37

780,00
607,00
388,30

560,00
604,00
380,60

0,200
1,400
5,000

0,193
0,304
0,249

731
110
823

522,70

497,02

0,330

0,502

366

801,33
441,40
517,95
787,50
433,05

665,76
437,24
510,63
783,50
426,18

0,840
4,500
2,100
1,000
6,000

0,306
0,168
0,235
0,375
0,368

2999
270
311
129
1303

Savinja - Grušoveljska

125 struga

129 Gra�nica
130 Jezera
131 Paka
Savinja - Grušoveljska
132 struga
Savinja - Grušoveljska
133 struga
134 Florjanš�ica

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

Laško

Sol�ava

Savinja

Sol�ava

�rni potok

Velenje

Neimenski potok

Velenje

Tržiška Bistrica - mlinš�ica Naklo

Hudi graben

Trži�

Nemiljš�ica

Kranj

Blajšnica

Trži�

Gorna

Trži�

Lomš�ica

Trži�

Lomš�ica

Trži�

Tržiška Bistrica

Naklo

Tržiška Bistrica

Naklo

Tržiška Bistrica - mlinš�ica Naklo

Dobruša

Radovljica

Pirošica

Bohinj

Suhelj

Kranjska Gora

Krotnjek

Kranjska Gora

Trebiža

Kranjska Gora
Gorenja vas Poljane
Gorenja vas Poljane
Železniki

153 Volaš�ica

154 Kebrovec

155 Zadnja Smoleva
156 Farji potok

157 Žetinka - Logarš�ica

158 Farji potok
159 Radovna
160 Kokra

Železniki
Gorenja vas Poljane
Železniki

Bled

Javorniški potok

Kranj
Gorenja vas Poljane
Jesenice

Selška Sora

Železniki

161 Volaš�ica

162
163
164
165
166

Gornji Grad

Tržiška Bistrica

Trži�

Pišnica

Kranjska Gora

Tržiška Bistrica

Trži�
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168
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170
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Tržiška Bistrica

Trži�

Potok

Tolmin

Grda Grapa

Idrija

Zapoška

Krajcarica

Cerkno
Ajdovš�ina
Nova Gorica
Bovec

Zarobnica

Tolmin

Hotenjka

Tolmin

Idrijca

Tolmin

Idrijca

Tolmin

Težka voda

Laknica

Novo Mesto
Zagorje ob Savi
Litija
Trebnje

Bistrica - mlinš�ica

Trebnje

Sevni�na

Sevnica

Radulja

Novo Mesto

Blanš�ica

Sevnica

Sevni�na

Sevnica

171 Vipava

172
173
174
175
176
177

178 Sopota

179
180
181
182
183
184
185
186
187

188

189

190

191

192

196
197
198
199
200
201

551,41
378,00
319,00
562,00

525,00
320,00
310,00
500,00

2,100
0,020
0,250
0,110

0,384
0,078
0,065
0,493

1829
8
13
289

61,90

59,25

6,000

0,420

573

658,00
360,00
342,00
170,15
170,15
182,00

585,00
322,50
323,00
165,90
165,90
179,00

1,200
0,090
0,240
3,000
9,000
0,200

0,364
0,347
0,152
0,292
0,209
0,044

2743
101
59
320
686
2

536,00

530,00

0,363

0,117

22

229,00
269,60
280,00
173,00
172,00
328,80
263,00
420,00
448,50

0,160
0,500
1,000
0,300
0,420
0,550
0,700
1,800
0,240

0,133
0,208
0,089
0,177
0,059
0,168
0,226
0,296
0,209

11
41
46
9
6
73
48
91
15

Mirna - mlinš�ica

Trebnje

Nevljica

Kamnik

Bistri�ica
Kamniška Bistrica mlinš�ica
�rna
Kamniška Bistrica Jubova mlinš�ica
Kamniška Bistrica industrijski kanal Titana
Ljubljanica - Izto�ni kanal
tehnološke vode TE-TO
Ljubljana
Bistra

Kamnik

235,00
274,20
286,00
175,00
175,00
338,00
266,50
422,00
452,00

Kamnik

425,96

420,46

1,500

0,874

620

Kamnik

495,50

480,00

0,500

0,233

155

Dol pri Ljubljani

264,50

263,00

1,800

0,197

46

Kamnik

354,00

349,00

5,142

0,355

784

Ljubljana

283,50

281,50

1,100

0,484

91

Borovnica

292,00
292,00
444,00

289,00
290,00
414,00

2,100
2,100
0,012

0,247
0,160

133
58

424,00
340,00
579,00
586,00
290,00
272,00
280,00

414,00
336,00
577,50
584,00
258,00
269,00
274,00

0,028
0,080
1,200
1,500
0,125
24,900
48,000

0,086
0,166
0,148
0,199
0,144
0,313
0,369

5
5
23
51
49
2011
9143

193
194 Bistra

195
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Borovnica

Šuštarjev graben

Vrhnika

Podlipš�ica

Vrhnika

Obrh

Loška dolina

Obrh

Loška dolina

Potok

Kostel

Ljubljanica

Ljubljana

Ljubljanica

Ljubljana
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5415.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o določitvi davčnih uradov Davčne uprave
Republike Slovenije

Na podlagi petega odstavka 9. člena Zakona o davčni
službi (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno prečiščeno besedilo
in 59/05 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o določitvi davčnih uradov Davčne
uprave Republike Slovenije
1. člen
V Uredbi o določitvi davčnih uradov Davčne uprave
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 142/04 in 4/05) se za
2. točko 3. člena doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. Davčni urad DRAVOGRAD, s sedežem v Dravogradu, ki obsega območja upravnih enot: Dravograd, Radlje ob
Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec;«.
V 8. točki se črtajo besede »Dravograd, Radlje ob Dravi,
Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec«.
Dosedanje 3. do 15. točka postanejo 4. do 16. točka.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se besedilo »pet« nadomesti z besedilom »osem«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2006.
Št. 00712-61/2005/4
Ljubljana, dne 22. decembra 2005
EVA 2005-1611-0194
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

5416.

Uredba o dopolnitvi Uredbe o določitvi
carinskih uradov v Republiki Sloveniji,
njihovem sedežu in krajevni pristojnosti

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o carinski
službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvi Uredbe o določitvi carinskih uradov
v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in
krajevni pristojnosti
1. člen
V Uredbi o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti (Uradni list
RS, št. 45/04 in 96/05) se v 3. členu na koncu druge alinee
črta podpičje in doda naslednje besedilo: »in pobiranje ter
vračanje okoljskih dajatev iz pristojnosti carinske službe,
razen okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo
ogljikovega dioksida;«.
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2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2006 dalje.
Št. 00712-59/2005/4
Ljubljana, dne 22. decembra 2005
EVA 2005-1611-0200
Vlada Republike Slovnenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

5417.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu priprave lokacijskega načrta za
mednarodni mejni prehod Dragonja

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 in 110/02 – ZGO-1) izdaja
Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu priprave lokacijskega načrta
za mednarodni mejni prehod
Dragonja
1. člen
V Odloku o programu priprave lokacijskega načrta
za mednarodni mejni prehod Dragonja (Uradni list RS, št.
115/02) se v prvem odstavku 3. člena črtajo parcele »2460«,
»2468« in »3461«, na koncu stavka se pika nadomesti z
vejico, za katero se dodajo parcele: »2102, 2387, 2389,
2392, 2394, 2395, 2400/4, 2401, 2417, 2424, 2443, 2445/3,
2450/7, 2450/8, 2450/9, 2458, 2460/1, 2462, 2463, 2464,
2465, 2479, 3113/1, 3132/1.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»Območje prestavitev, ureditev in novogradenj komunalnih in energetskih vodov, ki jih zahteva gradnja mejnega
prehoda, obsega naslednje parcele ali dele parcel v katastrski občini Raven:
– fekalna kanalizacija: 2466, 2467/1;
– visokonapetostni in nizkonapetostni elektrovod:
2400/2.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-114/2005/5
Ljubljana, dne 22. decembra 2005
EVA 2005-2511-0273
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Sklep o določitvi cene storitev obvezne
državne gospodarske javne službe zbiranja
odpadkov s plovil na območju koprskega
tovornega pristanišča

Na podlagi četrtega odstavka 21. člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja državne gospodarske
javne službe zbiranja odpadkov s plovil na območju koprskega tovornega pristanišča (Uradni list RS, št. 59/05) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi cene storitev obvezne državne
gospodarske javne službe zbiranja odpadkov
s plovil na območju koprskega tovornega
pristanišča
I.
Ta sklep določa način oblikovanja cene in ceno storitev,
ki jo morajo ladje, ki priplujejo ali se nahajajo v koprskem
tovornem pristanišču, v skladu s tretjim odstavkom 21. člena
Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja državne
gospodarske javne službe zbiranja odpadkov s plovil na
območju koprskega tovornega pristanišča (Uradni list RS,
št. 59/05; v nadaljnjem besedilu: uredba) plačati za opravljene storitve gospodarske javne službe zbiranja odpadkov
s plovil na območju koprskega tovornega pristanišča (v nadaljnjem besedilu: javna služba).
II.
Opravljene storitve prevzema odpadkov z ladje in njihovega odvoza z ladje s plovili se ladjam, ki priplujejo ali
se nahajajo v koprskem tovornem pristanišču, obračuna na
podlagi tarife za opravljanje storitev javne službe, ki je kot
priloga sestavni del tega sklepa.
III.
V ceno za opravljene storitve javne službe se v skladu z
merili iz četrtega odstavka 21. člena uredbe vračuna posebni
pavšalni znesek, na podlagi katerega ladje pomembno prispevajo k stroškom prevzema ladijskih odpadkov, ne glede
na dejansko uporabo pristaniških zmogljivosti za prevzem
ladijskih odpadkov, v višini, ki je določena v tariﬁ iz priloge
tega sklepa.
IV.
Davek na dodano vrednost ni vštet v ceno storitev javne
službe.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-122/2005/8
Ljubljana, dne 22. decembra 2005
EVA 2005-2511-0280
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA
Tarifa za opravljanje storitev obvezne državne gospodarske javne službe zbiranja
odpadkov s plovil na obmo�ju koprskega tovornega pristaniš�a
1.

Posebni pavšalni znesek, na podlagi katerega ladje pomembno prispevajo k
stroškom prevzema ladijskih odpadkov, ne glede na dejansko uporabo
pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov. Pavšalni znesek iz
tabele 1 in tabele 2 se obra�una za pristanek ladje v pristaniš�u in za vsak
za�etek novega 24–urnega obdobja oskrbe ladje v pristaniš�u.
Tabela 1: posebni pavšalni znesek glede na velikost ladje
Velikost ladje
do vklju�no 1.000 BT
od 1.000 BT do vklju�no 4.000 BT
od 4.000 BT do vklju�no 6.000 BT
od 6.000 BT do vklju�no 10.000 BT
od 10.000 BT do vklju�no 15.000 BT
ve� kot 15.000 BT

SIT
3.600
7.200
9.600
13.200
15.600
19.200

Tabela 2: posebni pavšalni znesek glede na število potnikov na ladji
Število oseb
do vklju�no 10
od 11 do vklju�no 50
od 51 do vklju�no 200
za vsakih nadaljnjih 50
2.

SIT
4.800
19.200
28.800
3.600

Prevzem trdnih odpadkov z ladje se obra�una glede na prostornino prevzetih
odpadkov, pri �emer je najmanjša koli�ina odpadkov, ki se obra�una, 1 m3 za
vsako oddano vrsto odpadkov.
Tabela 3: trdni odpadki
Vrsta trdnih odpadkov

SIT/m3

lo�ene frakcije komunalnih odpadkov
mešani komunalni odpadki
stranski živalski proizvodi 1. kategorije
drugi nenevarni trdni odpadki

4.800
12.000
40.000
16.800

PRILOGA
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�e gostota mešanih komunalnih odpadkov presega 500 kg/m3, se njihov
prevzem z ladje obra�una po masi odpadkov, pri �emer je cena za prevzem 1
tone mešanih komunalnih odpadkov z ladje 24.000 tolarjev.
3.

Prevzem teko�ih odpadkov z ladje se obra�una glede na prostornino prevzetih
odpadkov, pri �emer je najmanjša koli�ina odpadkov, ki se obra�una, 1 m3.
Tabela 4: teko�i odpadki

4.

Vrsta teko�ih odpadkov

SIT/m3

komunalne odpadne vode, vklju�no s
prevozom
odpadne
vode
do
kanalizacijskega sistema
zaoljene vode in podobni teko�i odpadki

10.800
18.500

Odvoz trdnih in teko�ih odpadkov z ladje na sidriš�u s plovili se obra�una na
podlagi tarife za stalne stroške odvoza s plovili:
Tabela 5: stroški odvoza trdnih in teko�ih odpadkov z ladje na sidriš�u s plovili
SIT/h
18.000

za vsako za�eto uro uporabe plovil za
odvoz odpadkov z ladje v sidriš�u
5.

Dodatna pla�ila za prevzem odpadkov z ladje in odvoz odpadkov z ladje s
plovili
Tabela 6: storitve izven delovnega �asa
Tabela 3, 4 in 5:
dodatek
za
delovnega �asa

6.

storitve

izven

50%
70%
100%
100%

delavniki od 17.00 do 08.00
prazniki od 08.00 do 17.00
prazniki pred 08.00 in po 17.00
v sobotah od 17.00 do 08.00

V cenah iz prejšnjih to�k te priloge niso vklju�eni stroški predelave in
odstranjevanja odpadkov, �e so posamezne vrste odpadkov med seboj
pomešane ali �e so odpadki zmešani z drugimi nevarnimi odpadki. Ti stroški
se obra�unajo po dejanskih stroških njihove oddaje v predelavo ali
odstranjevanje.
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5419.

Št.

Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve
voda za leto 2006

Na podlagi 6. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list
RS, št. 123/04, 142/04 in 68/05) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

SKLEP
o določitvi cene za enoto obremenitve voda
za leto 2006
I.
Cena za enoto obremenitve voda za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2006 je 6.329,5 tolarja.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-124/2005/6
Ljubljana, dne 22. decembra 2005
EVA 2005-2511-0290
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Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve
tal za leto 2006

Na podlagi 6. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št.
129/04 in 68/05) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi cene za enoto obremenitve tal
za leto 2006
I.
Cena za enoto obremenitve tal od 1. januarja 2006 do
31. decembra 2006 je 0,517 tolarjev.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-123/2005/7
Ljubljana, dne 22. decembra 2005
EVA 2005-2511-0289

Vlada Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
5421.

Pravilnik o izvajanju uredb Sveta (EGS) in
uredb Komisije (EGS) o razvrščanju trupov
goveda

Na podlagi drugega odstavka 37., drugega odstavka
64. in prvega odstavka 66. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04
– ZdZPKG) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

PRAVILNIK
o izvajanju uredb Sveta (EGS) in uredb
Komisije (EGS) o razvrščanju
trupov goveda
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa starostne kategorije, ocenjevanje,
označevanje in razvrščanje govejih trupov in polovic na klavni liniji, pogoje za kontrolne organizacije ter naloge kontrolorjev za izvajanje:
– Uredbe Sveta (EGS) št. 1208/81 z dne 28. aprila 1981
o določitvi lestvice Skupnosti za razvrščanje trupov odraslega
goveda (UL L št. 123 z dne 7. 5. 1981, str. 3, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1208/81);
– Uredbe Komisije (EGS) št. 2930/81 z dne 12. oktobra
1981 o dodatnih pravilih za uporabo lestvice Skupnosti za
razvrščanje trupov odraslega goveda (UL L št. 293 z dne
13. 10. 1981, str. 6, z vsemi spremembami);

– Uredbe Sveta (EGS) št. 1186/90 z dne 7. maja 1990
o razširitvi lestvice Skupnosti za razvrščanje trupov odraslih
govedi (UL L št. 119 z dne 11. 5. 1990, str. 32, z vsemi spremembami) in
– Uredbe Komisije (EGS) št. 344/91 z dne 13. februarja
1991 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta
(EGS) št. 1186/90 o razširitvi obsega lestvice Skupnosti za
razvrščanje trupov odraslih govedi (UL L št. 41 z dne 14. 2.
1991, str. 15, z vsemi spremembami).
2. člen
(označevanje mesa v prodaji na drobno)
Goveje meso se v prodaji na drobno lahko označi kot:
1. teletina (telečje meso), če je meso pridobljeno od
klavnih trupov ali polovic govejih živali, do starosti 8 mesecev
in masa trupa do 185 kg;
2. mlada govedina (meso mladih goved), če je meso pridobljeno od klavnih trupov ali polovic govejih živali, starejših
od 8 mesecev; zgornja meja starosti pri bikih ne sme presegati 24 mesecev, pri telicah, klavnih prvesnicah in kastriranih
moških živalih (volih) 30 mesecev;
3. govedina (goveje meso), če je meso pridobljeno od
klavnih trupov ali polovic govejih živali, bikov, starih nad
24 mesecev, ter telic, krav in kastriranih živali moškega spola
(volov), starih nad 30 mesecev.
3. člen
(označevanje krav in telet)
(1) Kategorija D- trupi samic (krav), ki so telile, iz 3. člena
Uredbe 1208/81 se razdeli v tri podkategorije, in sicer:
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– D1: trupi oziroma polovice samic (krav), ki so telile,
starih do 30 mesecev,
– D2: trupi oziroma polovice samic (krav), ki so telile,
starih od vključno 30 mesecev do 5 let,
– D3: trupi oziroma polovice samic (krav), ki so telile,
starih več kot vključno 5 let.
(2) Trupi telet se označijo s črko T.
4. člen
(določanje starosti)
Starost in spol posameznih kategorij živali se določa na
podlagi potnega lista.
5. člen
(podrazredi)
(1) V skladu s tretjim odstavkom 3. člena Uredbe
1208/81 se razredi za ocenjevanje mesnatosti iz Priloge I
Uredbe 1208/81 razdelijo v tri podrazrede tako, da je črki,
ki določa razred mesnatosti oziroma konformacije trupa,
spredaj dodan še »+« v primeru, ko je mesnatost oziroma
konformacija trupa nekoliko boljša od čistega razreda, vendar
se ga še ne more uvrstiti v višji razred, ali »-« ko je mesnatost
oziroma konformacija trupa nekoliko slabša od čistega razreda, vendar se ga še ne more uvrstiti v nižji razred.
(2) Razredi zamaščenosti iz Priloge II Uredbe 1208/81
se razdelijo v tri podrazrede tako, da je številki, ki označuje
zamaščenost, spredaj dodan še »+« v primeru, ko je zamaščenost trupa nekoliko boljša od čistega razreda, vendar se ga
še ne more uvrstiti v višji razred, ali »-«, ko je zamaščenost
trupa nekoliko slabša od čistega razreda, vendar se ga še ne
more uvrstiti v nižji razred.
6. člen
(razvrščanje)
Razvrščanje v kategorije in tržne razrede je obvezno za
vse klavnice, ki zakoljejo več kot 50 odraslih govedi na teden,
izračunano glede na letno povprečje.
7. člen
(organizacija za ugotavljanje skladnosti)
Za opravljanje ocenjevanja in razvrščanja govejih trupov
oziroma polovic na klavni liniji morajo organizacije za ugotavljanje skladnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– so neodvisne ter imajo strokovno in tehnično usposobljene osebe (v nadaljnjem besedilu: kontrolorje), ki ugotavljajo skladnost;
– so akreditirane skladno s SIST EN 17020.
8. člen
(kontrolor)
(1) Kontrolor mora imeti najmanj srednješolsko strokovno izobrazbo V. stopnje kmetijske, veterinarske ali živilske
smeri in dokazilo o usposobljenosti za kontrolorja.
(2) Naloge kontrolorja so:
– razvrščanje govejih trupov oziroma polovice v skladu
z Uredbo 1208/81 in s tem pravilnikom ter označevanje z
ustreznimi žigi ali etiketami,
– vodenje zapisnika iz 10. člena tega pravilnika o ugotovljeni kakovosti govejih trupov oziroma polovic, pripravljanje poročil v zvezi s tem in vodenje evidenc o zakolu in
kakovosti,
– dnevno evidentiranje govejih trupov oziroma polovic
po dobaviteljih, rejcih in po klavnicah ter enkrat mesečno
pošiljanje poročil ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo in
prehrano, o zakolu, razvrščanju in masah po klavnici,
– spremljanje tehtanja govejih trupov oziroma polovic,
– skrb za lastno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje,
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– sodelovanje s strokovno organizacijo oziroma posamezniki, ki organizirajo usposabljanje za delo in strokovno
izpopolnjevanje kontrolorjev, s predstavniki rejcev govedi in
s pristojnimi upravnimi organi.
9. člen
(ponovna ocena)
(1) Če se rejec živali, dobavitelj ali klavnica ne strinja
z oceno oziroma razvrstitvijo trupov, lahko takoj, najpozneje
v enem dnevu od prejema informacije o oceni, zahteva ponovno oceno. Ponovna ocena mora biti izvedena najkasneje
v dveh dneh po zakolu in šteje za dokončno.
(2) Ponovno oceno oziroma razvrstitev opravi pristojni
inšpektor.
(3) Če se s ponovno oceno ugotovi, da je bila prvotna
ocena pravilna, vse nastale stroške ponovne ocene nosi
stranka, ki je predlagala ponovno oceno, v nasprotnem primeru pa kontrolna organizacija, ki opravlja ocenjevanje in
razvrščanje trupov oziroma polovic govedi.
10. člen
(zapisnik)
(1) O ugotovljeni kakovosti govejih klavnih trupov na
klavni liniji kontrolor sestavi uradni zapisnik. Na podlagi tega
zapisnika morajo klavnice pisno dnevno obveščati rejca oziroma organizatorja odkupa o rezultatih ocenjevanja mesnatosti, zamaščenosti ter masi. Klavnica mora zapisnik hraniti
najmanj 24 mesecev od dne njegove sestave.
(2) Uradni zapisnik iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– naslov oziroma sedež (šifro) klavnice,
– naslov oziroma sedež (šifro) dobavitelja,
– datum zakola,
– identiﬁkacijsko številko živali v skladu s predpisi, ki
urejajo označevanje in registracijo živali v prometu,
– kategorijo in kakovostni tržni razred,
– ugotovljeno toplo maso trupa,
– podpis ali kodo pooblaščene osebe, ki je opravila razvrščanje v kategorije in tržne razrede.
11. člen
(stroški)
Če se klavnica in rejec živali ne dogovorita drugače,
nosi stroške ocenjevanja in razvrščanja govejih trupov in polovic na klavni liniji klavnica, ki za 50% obremeni rejca živali.
12. člen
(predstavitev pomena ocenjevanja in razvrščanja)
Organizacija za ugotavljanje skladnosti mora na zahtevo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije za proizvajalce
organizirati predstavitev pomena ocenjevanja in razvrščanja
govejih trupov oziroma polovic na klavni liniji.
13. člen
(strokovna srečanja)
Organizacija za ugotavljanje skladnosti in Inšpektorat
Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano najmanj dvakrat letno organizirata strokovna srečanja, na katerih skupaj usklajujeta kriterije za razvrstitev v kakovostne
tržne razrede na podlagi vizualnega ocenjevanja mesnatosti
in stopnje zamaščenosti.
14. člen
(prehodno obdobje)
Določbe 3. in 5. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati najpozneje v enem letu od uveljavitve tega pravilnika.
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15. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in polovic
na klavni liniji (Uradni list RS, št. 103/01, 34/02 – popr. in
31/04), določbe 7. člena pa se uporabljajo še največ eno leto
od uveljavitve tega pravilnika.
16. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-21/2005
Ljubljana, dne 1. decembra 2005
EVA 2005-2311-0050
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
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(2) Evidenčni knjigi o odstrelu in izgubah velike in male
divjadi se morata voditi ločeno. Oblika in vsebina evidenčnih
knjig je določena v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Evidenčni knjigi iz prvega odstavka tega člena,
upravljavci vodijo tudi v elektronski obliki, ki mora zagotoviti
obliko in vsebino obrazca iz priloge 1. Ob koncu vsakega trimesečja se morajo podatki iz evidenčnih knjig v elektronski
obliki posredovati Zavodu za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu; Zavod).
4. člen
(komisija za pregled in oceno odstrela in izgub)
(1) Za vsako LUO se za oceno odstrela in izgub divjadi
ustanovi komisija za pregled in oceno odstrela in izgub divjadi (v nadaljnjem besedilu: komisija). Za posamezno LUO
se imenuje ena komisija.
(2) Komisijo, na predlog Zavoda in Lovske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zveza), imenuje minister, pristojen za lovstvo, za dobo štirih let in ima predsednika, štiri
člane ter pet namestnikov. Komisijo sestavlja najmanj en
predstavnik Zavoda, ostale člane pa predlaga Zveza izmed
članov upravljavcev lovišč v LUO.

– mala divjad je fazan, poljska jerebica, poljski zajec,
raca mlakarica, šoja, sraka, siva vrana, navadni polh, nutrija,
pižmovka, kuna belica, kuna zlatica, lisica, jazbec, rakunasti
pes in alpski svizec;
– velika divjad je srna, navadni jelen, damjak, gams,
muﬂon, alpski kozorog in divji prašič;
– lovski gost je oseba, ki nima veljavne lovske izkaznice
za lovišče, v katerem lovi.

5. člen
(pregled odstrela in izgub divjadi)
(1) Pred pričetkom komisijskega pregleda odstrela in izgub divjadi v loviščih za preteklo leto mora odgovorna oseba
lovišča komisiji predložiti seznam odvzema divjadi na obrazcu iz priloge 2 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
(2) Seznami odvzema divjadi so v štirih izvodih, prvega
prejme Zavod, drugega krajevno pristojni lovski inšpektor,
tretjega komisija, četrtega pa zadrži upravljavec lovišča. Vse
štiri izvode mora potrditi komisija.
(3) O datumu pričetka komisijskega pregleda komisija
obvesti krajevno pristojno lovsko inšpekcijo.
(4) Komisija seznam iz prvega odstavka dopolni z oceno starosti divjadi in drugimi opombami, ki jih ugotovi pri
pregledu.
(5) Komisiji se, poleg seznama iz prvega odstavka tega
člena, ob pregledu, predloži za vso parkljasto divjad levi del
spodnje čeljusti in trofeje za kategorije, ki imajo trofejo, razen
za gamsa in kozoroga, kjer se predloži samo trofeja ter za
divjega prašiča, kjer je potrebno predložiti samo spodnjo
čeljust oziroma njen prednji del.
(6) Za malo divjad komisiji ni potrebno predložiti materialnih dokazov.
(7) Komisiji se, če je bil odstrel opravljen z lovskim
gostom, ki je trofejo odpeljal s seboj, predloži trofejni list
in spodnjo čeljust v skladu s petim odstavkom tega člena.
Trofejni list sestavi komisija za ocenjevanje trofej iz posameznega lovišča. Komisiji se v primerih ko trofeje in čeljusti
zaradi poškodovanja, uničenja, odtujitve ali drugih razlogov
ni bilo možno dostaviti na pregled, predloži drug ustrezen
materialni dokaz (fotograﬁja, trofejni list, zapisnik ipd.), ki jih
komisija lahko upošteva.
(8) Komisija mora najkasneje do 31. januarja tekočega
leta opraviti pregled odstrela in izgub divjadi v loviščih za preteklo koledarsko leto, o katerem sestavi zapisnik na obrazcu
iz priloge 3 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
(9) Zapisnik prejmejo vsi člani komisije. Zapisnik je v štirih izvodih, prvega prejme Zavod, drugega krajevno pristojni
lovski inšpektor, tretjega komisija, četrtega pa upravljavec
lovišča. Vse štiri izvode mora potrditi komisija.
(10) Komisija mora po pregledu odstrela in izgub divjadi
čeljusti trajno označiti ali uničiti.

3. člen
(vodenje in pošiljanje evidenc odstrela in izgub)
(1) Upravljavec lovišča mora za evidentiranje odstrela in
izgub divjadi voditi evidenčni knjigi o odstrelu in izgubah, in
sicer tekoče ter kronološko po datumu odstrela ali izgub.

6. člen
(uporaba obstoječih evidenčnih knjig)
Do 31. decembra 2006 se lahko uporabljajo obstoječe
evidenčne knjige za evidenco odstrela in izgub divjadi, če
vsebujejo vse podatke iz priloge 1.

5422.

Pravilnik o evidentiranju odstrela in izgub
divjadi ter o imenovanju komisije za oceno
odstrela in izgub v lovsko upravljavskem
območju

Na podlagi četrtega odstavka 46. člena zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) izdaja ministrica za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter
o imenovanju komisije za oceno odstrela
in izgub v lovsko upravljavskem območju
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa evidentiranje odstrela in izgub divjadi upravljavca lovišča in lovišča s posebnim namenom (v
nadaljnjem besedilu: lovišče) ter imenovanje komisije za
oceno odstrela in izgub v lovsko upravljavskem območju (v
nadaljnjem besedilu: LUO).

men:

2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

PRILOGA

M. P

………………………………………..

Podpis odgovorne osebe
lovske organizacije:

120 / 29. 12. 2005

………………………………………

Vodja eviden�ne knjige:

V (na) ……………………………………………..…, dne…………..…………20.…..

…………………………………………………………………………

ZA LOVIŠ�E

Št.

EVIDEN�NA KNJIGA ODSTRELA IN IZGUB
VELIKE DIVJADI

13772 /

A: Oblika in vsebina eviden�nih listov za eviden�no knjigo odstrela in izgub velike divjadi

Priloga 1: Eviden�ni knjigi o odstrelu in izgubah

Stran
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7. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-08-45/2005
Ljubljana, dne 15. decembra 2005
EVA 2005-2311-0279
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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M. P.

………………………………………..

Podpis odgovorne osebe
lovske organizacije:

120 / 29. 12. 2005

………………………………………

Vodja eviden�ne knjige:

V (na) ……………………………………………..…, dne…………..…………20.…..

Št.

…………………………………………………………………………

13774 /

ZA LOVIŠ�E

EVIDEN�NA KNJIGA ODSTRELA IN IZGUB
MALE DIVJADI

B) Oblika in vsebina eviden�nih listov za eviden�no knjigo odstrela in izgub male divjadi

Stran
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6
vzrok
odvzema

7
kraj

8
uplenitelj

9
opombe

Št.

Evidenco se lahko vodi za vsak posamezen kos izlo�ene divjadi posebej (lisica, kuna,…) ali skupno število v letu izlo�ene divjadi (sraka, šoja,...).

1. zaporedna številka odvzema za teko�e koledarsko leto
2. vrsta male divjadi
3. število divjadi: 1 za vpis posameznega kosa, ali skupno število
4. spol: moški, ženski (M, Ž)
5. datum
6. vzrok: odstrel, izguba (neznan vzrok, bolezen, krivolov, povoz cesta, povoz železnica, zveri in ujede, psi, kosilnica, garje, poškodba)
7. kraj - krajevno ime uplenitve ali izgube
8. ime in priimek ali šifra uplenitelja
9. opombe

Evidenca odstrela in izgub male divjadi za leto:
1
2
3
4
5
zaporedna
vrsta
število
spol
datum
številka
divjadi
divjadi
odvzema
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120 / 29. 12. 2005 /
Stran
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Priloga 2: Seznam odvzema divjadi

Stran

13776 /

Št.

120 / 29. 12. 2005
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Priloga 3: Zapisnik

Št.

120 / 29. 12. 2005 /

Stran

13777

Stran

13778 /
5423.

Št.

120 / 29. 12. 2005

Pravilnik o metodah vzorčenja in
analitskih metodah za določanje vsebnosti
benzo-a-pirena v živilih za uradni nadzor

Na podlagi petega odstavka 16. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ),
izdajata minister za zdravje in ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o metodah vzorčenja in analitskih metodah
za določanje vsebnosti benzo-a-pirena v živilih
za uradni nadzor
1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Komisije 2005/10/ES z
dne 4. februarja 2005 o določitvi metod vzorčenja in metod
analize za uradni nadzor vrednosti benzo-a-pirena v živilih
(UL L št. 34 z dne 8. 2. 2005, z vsemi spremembami; v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2005/10/ES) določa metode
vzorčenja živil in analitske metode, vključno s pripravo vzorca, s katerimi se določa vsebnost benzo-a-pirena v živilih pri
opravljanju uradnega nadzora.
2. člen
Metode vzorčenja morajo biti v skladu z zahtevami iz
Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
Analitske metode morajo biti v skladu z zahtevami iz
Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-18/2005
Ljubljana, dne 18. novembra 2005
EVA 2005-2711-0119
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRILOGA 1

METODE VZORČENJA ZA URADNI NADZOR VSEBNOSTI BENZO-A-PIRENA V ŽIVILIH
1. Namen in področje uporabe
Vzorci, namenjeni za uradni nadzor nad vsebnostjo
benzo-a-pirena v živilih, se odvzamejo v skladu z metodami
iz te priloge. Tako dobljeni sestavljeni vzorci so reprezentativni vzorci lotov. Skladnost z mejnimi vrednostmi, ki so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 466/2001 z dne 8. marca
2001 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih kontaminatov v
živilih (UL L št. 77 z dne 16. 3. 2001, z vsemi spremembami;
v nadaljnjem besedilu: Uredba 466/2001/ES), se ugotavlja na
podlagi vrednosti, določenih v laboratorijskih vzorcih.
2. Opredelitev pojmov
Lot: določljiva količina živila, dostavljena istočasno, za
katero vzorčevalec ve, da ima skupne značilnosti, kot so
izvor, sorta, vrsta pakiranja, pakirnica, pošiljatelj ali druge
označbe.
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Sublot: določen del večjega lota za izvedbo metode
vzorčenja na tem določenem delu, vsak sublot mora biti
ﬁzično ločen in določljiv.
Primarni vzorec: količina materiala, vzetega iz enega
mesta v lotu ali sublotu.
Sestavljeni vzorec: sestavljena celota vseh primarnih
vzorcev, vzetih iz lota ali sublota.
Laboratorijski vzorec: vzorec, namenjen za laboratorijski preskus.
3. Splošne določbe
3.1. Osebje
Vzorčenje izvajata zdravstveni inšpektor oziroma uradni
veterinar, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
3.2. Material za vzorčenje
Vsak lot, namenjen pregledu, je treba vzorčiti ločeno.
3.3. Previdnostni ukrepi
Med vzorčenjem in pripravo vzorcev je treba ravnati
previdno, da bi se izognili vsem spremembam, ki bi vplivale
na vsebnost benzo-a-pirena, motile analitsko določanje ali bi
povzročile nereprezentativnost sestavljenih vzorcev.
3.4. Primarni vzorec
Če je mogoče, se primarni vzorci jemljejo na različnih
mestih, razporejenih po celotnem lotu ali sublotu. O odstopanju od tega postopka je treba poročati v zapisniku.
3.5. Priprava sestavljenega vzorca
Sestavljeni vzorec pripravimo tako, da združimo primarne vzorce. Sestavljeni vzorec je homogeniziran v laboratoriju,
razen če to ni združljivo z izvajanjem točke 3.6. te priloge.
3.6. Enakovredni laboratorijski vzorci
Enakovredni laboratorijski vzorci za uradni nadzor, za
potrebe nosilcev dejavnosti za drugo mnenje in za postopke
na sodišču se vzamejo iz homogeniziranega sestavljenega
vzorca.
3.7. Pakiranje in prenos vzorcev
Vsak vzorec zapremo v čisto inertno posodo, kjer je primerno zaščiten pred onesnaženjem in proti poškodbam med
prevozom. Potrebni so vsi previdnostni ukrepi, da preprečimo
kakršne koli spremembe v sestavi vzorca, ki bi lahko nastale
med prenosom ali hrambo.
3.8. Pečatenje in označevanje vzorcev
Vsak vzorec, vzet za uradni nadzor, se na mestu
vzorčenja zapečati in označi v skladu s postopkom izvajanja
uradnega nadzora.
O vsakem vzorčenju je treba napisati zapisnik, ki
omogoča nedvoumno prepoznavanje vsakega lota, navaja
datum in mesto vzorčenja ter vse dodatne informacije, ki bi
lahko bile v pomoč analitiku.
4. Načrti vzorčenja
Uporabljena metoda vzorčenja zagotovi, da je sestavljeni vzorec reprezentativen za nadzorovan lot.
4.1. Število primarnih vzorcev
V primeru olj, za katera se lahko sklepa na homogeno
porazdelitev benzo-a-pirena v danem lotu, zadostuje, da
se vzamejo trije primarni vzorci iz lota za oblikovanje sestavljenega vzorca. Navesti je treba sklic na številko lota.
Za oljčno olje in olje iz oljčnih tropin so dodatni podatki o
vzorčenju navedeni v Uredbi Komisije (ES) št. 1989/2003
z dne 6. novembra 2003 o spremembi Uredbe (EGS) št.
2568/91 o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin
ter o ustreznih analiznih metodah (UL L št. 295 z dne 13. 11.
2003, str. 57).
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Za druge proizvode je najmanjše število primarnih vzorcev, vzetih iz lota, navedeno v preglednici 1 te točke. Primarni
vzorci so podobne mase, najmanj 100 g vsak, ki se združijo
v sestavljeni vzorec z maso najmanj 300 g (glej točko 3.5.
te priloge).
Preglednica 1: Najmanjše število primarnih vzorcev,
vzetih iz lota
Masa lota (v kg)
< 50
50 do 500
> 500

Najmanjše število vzetih
primarnih vzorcev
3
5
10

Če lot vključuje posamezna pakiranja, je število pakiranj, ki se vzame za oblikovanje sestavljenega vzorca, navedeno v preglednici 2 te točke.
Preglednica 2: Število pakiranj (primarni vzorci),
vzetih za oblikovanje sestavljenega vzorca, če je lot sestavljen iz posameznih pakiranj
Število pakiranj ali enot v
lotu ali sublotu
1 do 25
26 do 100
> 100

Število vzetih pakiranj ali
enot
1 pakiranje ali enota
približno 5%, najmanj
2 pakiranji ali enoti
približno 5%, največ
10 pakiranj ali enot

4.2 Vzorčenje v prodaji na drobno
Vzorčenje živil v prodaji na drobno se po možnosti
izvede v skladu z zgoraj navedenimi določbami za vzorčenje.
Kjer to ni možno, se uporabijo druge učinkovite metode
vzorčenja v prodaji na drobno pod pogojem, da zagotovijo
zadostno reprezentativnost vzorčenega lota.
5. Skladnost lota ali sublota s specifikacijo
Preskusni laboratorij ponovi analizo laboratorijskega
vzorca za uradni nadzor v primerih, kjer so rezultati prvega
preskušanja 20% pod ali nad mejno vrednostjo in v teh primerih izračuna srednjo vrednost rezultatov.
Lot je sprejet, če rezultat prvega preskušanja oziroma,
kjer je potrebna ponovitev preskušanja, srednja vrednost
obeh, ne presega mejne vrednosti (kot je določena v Uredbi
466/2001/ES) ob upoštevanju merilne negotovosti in popravka za izkoristek.
Lot je neskladen z mejno vrednostjo (kot je določena
v Uredbi 466/2001/ES), če rezultat prvega preskušanja oziroma, kjer je potrebna ponovitev preskušanja, srednja vrednost obeh, presega mejne vrednosti, brez utemeljenega
dvoma, ob upoštevanju merilne negotovosti in popravka za
izkoristek.
PRILOGA 2

PRIPRAVA VZORCA IN MERILA ZA METODE ANALIZE, UPORABLJENE ZA URADNI NADZOR MEJNIH VREDNOSTI BENZO-A-PIRENA V ŽIVILIH
1. Previdnostni ukrepi in splošna načela za benzoa-piren v živilskih vzorcih
Osnovna zahteva je, da se dobi reprezentativen in homogen laboratorijski vzorec, ne da bi prišlo do sekundarnega
onesnaženja.
Analitik zagotovi, da se vzorci med pripravo vzorca
ne onesnažijo. Posode se pred uporabo spere z acetonom
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ali heksanom visoke čistote (stopnji p.A., HLPC ali ekvivalentne), da se zmanjša možnost onesnaženja. Kadar je le
mogoče, bi morala biti oprema, ki pride v stik z vzorcem,
narejena iz inertnih materialov (npr. aluminija, stekla ali poliranega nerjavečega jekla). Izogibati se je treba plastiki, kot
je polipropilen, PTFE idr., kajti analit se lahko adsorbira na
te materiale.
Ves vzorčni material, ki ga je laboratorij prejel, se uporabi za pripravo preskusne snovi. Samo dobro homogenizirani
vzorci dajo ponovljive rezultate.
Obstaja veliko zadovoljivih posebnih postopkov priprave
vzorca, ki se jih lahko uporabi.
2. Priprava laboratorijskega vzorca
Drobno zmleti (kjer je ustrezno) in dobro premešati celoten sestavljeni vzorec po postopku, s katerim se dokazano
doseže popolna homogenizacija.
3. Razdelitev vzorcev za uradni nadzor ali drugo
mnenje
Enakovredni vzorci za uradni nadzor, za nosilca dejavnosti za drugo mnenje in za postopke na sodišču se vzamejo
iz homogeniziranega sestavljenega vzorca.
4. Metoda analize, ki jo uporablja laboratorij, in zahteve laboratorijskega nadzora
4.1. Opredelitev pojmov
V nadaljevanju so navedene nekatere najsplošnejše
opredelitve, ki jih bo laboratorij uporabljal:
r = Ponovljivost, vrednost manjša od absolutne razlike
dveh posameznih rezultatov preskusa, dobljenih pod ponovljivimi pogoji (tj. isti vzorec, isti analitik, ista aparatura, isti
laboratorij in kratek časovni razmik), za katero se pričakuje,
da bo dobljena z verjetnostjo 95% in zato je r = 2,8 × sr.
sr = Standardni odmik, izračunan iz rezultatov, dobljenih
pri pogojih ponovljivosti.
RSDr = Relativni standardni odmik, izračunan iz rezultatov, dobljenih pri pogojih ponovljivosti [(sr / ) x 100].
R = Obnovljivost, vrednost manjša od absolutne razlike
dveh posameznih rezultatov preskusa, dobljenih pod pogoji
obnovljivosti (npr. identični material, različni izvajalci, različni
laboratoriji, z uporabo različne metode), za katero se pričakuje, da bo dobljena z verjetnostjo 95%; R = 2,8 x sR.
sR = Standardni odmik, izračunan iz rezultatov, dobljenih
pri pogojih obnovljivosti.
RSDR = Relativni standardni odmik, izračunan iz rezultatov, dobljenih pri pogojih obnovljivosti [(sR / ) x 100], kjer je
povprečje rezultatov za vse laboratorije in vzorce.
HORRATr = upoštevani RSDr, deljen z vrednostjo RSDr,
dobljeno s Horwitzovo enačbo (1) z uporabo predpostavke
r = 0,66R.
HORRATR = upoštevana vrednost RSDR, deljena z
vrednostjo RSDR, izračunana s Horwitzovo enačbo.
U = razširjena negotovost, izračunana s faktorjem pokritja 2, ki ustreza približno 95-% stopnji zaupanja.
4.2. Splošne zahteve
Metode analize, uporabljene za uradni nadzor živil,
morajo biti v skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju
uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti
z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem
varstvu živali in zaščiti živali (UL L št. 165 z dne 30. 4. 2004,
str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba
882/2004/ES).
4.3. Posebne zahteve
Kadar ni predpisanih, metod za določanje benzo-apirena v živilih na ravni Skupnosti, laboratoriji lahko izberejo
katero koli metodo, če izbrana metoda izpolnjuje izvedbena
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merila, navedena v preglednici te točke. Validacija naj po
možnosti vključuje certiﬁcirani referenčni material.
Preglednica: Izvedbena merila za metode analize za
benzo-a-piren
Parametri
Uporaba
Meja zaznavnosti
Meja določljivosti
Natančnost
Izkoristek
Speciﬁčnost

Vrednost/Pripomba
Živila iz Uredbe (ES) št. …/2005
Ne več kot 0,3 µg/kg
Ne več kot 0,9 µg/kg
Vrednosti HORRATr ali HORRATR nižji od
1,5 v medlaboratorijskem primerjalnem
preskusu
50% – 120%
Potrditev pozitivne detekcije brez matrice
ali spektralnih interferenc

4.3.1. Merila doseženih rezultatov – Pristop, ki upošteva
(merilno) negotovost
Vendar lahko laboratorij za oceno primernosti metode
analize uporabi tudi pristop, ki upošteva (merilno) negotovost. Laboratorij lahko uporabi metodo, s katero se dobijo
rezultati v okviru najvišje standardne negotovosti. Najvišja
standardna negotovost se izračuna po enačbi:

Uf=
pri čemer je:
Uf najvišja standardna negotovost
LOD meja zaznavnosti metode
C izbrana koncentracija
Če metoda analize zagotovi rezultate z merilno negotovostjo, ki je nižja od najvišje standardne negotovosti, je
metoda ravno tako primerna kot tista, ki izpolnjuje izvedbena
merila iz preglednice te točke.
4.4. Izračun izkoristka in poročanje o rezultatih
Rezultat analize se poroča z ali brez izkoristka. Navesti je treba način poročanja in vrednost izkoristka. Rezultat
preskušanja, kjer je izkoristek upoštevan, se uporablja za
preverjanje skladnosti (glej točko 5 Priloge 1).
Analitik mora biti seznanjen s „Poročilom Evropske komisije o odnosu med rezultati analize, merjenjem negotovosti, faktorji izkoristka in določbami v zakonodaji EU v zvezi
z živili“ (2).
O rezultatu preskušanja je treba poročati kot x±U, kjer
je x rezultat analize in U merilna negotovost.
4.5. Standardi kakovosti za laboratorije
Laboratoriji morajo biti v skladu z Uredbo 882/2004/ES.
4.6. Druga načela v zvezi s preskušanjem
Preskus strokovnosti
Sodelovanje v ustreznih shemah medlaboratorijskih
primerjalnih preskušanj, ki so v skladu z „Mednarodnim harmoniziranim protokolom za preskus strokovnosti (kemičnih)
analitskih laboratorijev“(3), razvitih pod pokroviteljstvom
IUPAC/ISO/AOAC.
Notranje obvladovanje kakovosti
Laboratoriji morajo dokazati, da imajo uvedene postopke obvladovanja kakovosti. Primer so „Smernice ISO/AOAC/
IUPAC o notranjem obvladovanju kakovosti v analitskih kemičnih laboratorijih“(4).
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika za predložitev in prevzem podatkov
s plačilnih navodil in izpiska o prometu in
stanju v računalniški obliki

Na podlagi 2., 3. in 5. točke prvega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 105/04
– uradno prečiščeno besedilo in 100/05 – odločba US) izdaja
minister za ﬁnance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih
navodil in izpiska o prometu in stanju
v računalniški obliki
1. člen
V Pravilniku za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški
obliki (Uradni list RS, 117/02 in 72/04) se spremeni naslov
tako, da se glasi:
''Pravilnik za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil, izpiska o prometu in stanju ter delnih izpisov v
računalniški obliki''.
2. člen
V 2. členu se za deveto alineo doda nova deseta alinea,
ki se glasi:
''– Delni izpis je izpis določenih plačilnih transakcij enega ali več podračunov, pripravljenih za potrebe nadzornikov
po posebnih merilih, ki so določena v pravilniku, ki ureja
opravljanje nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev
in drugih javnoﬁnančnih prihodkov;''.
Dosedanja deseta alinea postane enajsta alinea.
3. člen
V 3. členu se za besedama ''podatke izpiska'' doda
besedilo ''ter delnega izpisa''.
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se črta beseda ''ter'', na
koncu stavka pa se pika nadomesti z vejico ter doda besedilo
''ter strukturo računalniškega zapisa podatkov o določenih
plačilnih transakcijah prek podračunov nadzornikov v obliki
tolarskega delnega izpisa, ki ga UJP pošlje nadzorniku.''.
V drugem odstavku se za besedama ''pošiljanja izpiskov'' doda besedilo ''ter delnih izpisov'', za besedama ''proračunski uporabnik'' pa doda besedi ''oziroma nadzornik''.
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5. člen
V naslovu c) poglavja se za besedama ''deviznega izpiska'' doda besedilo ''ter tolarskega delnega izpisa''.
6. člen
V 16. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
''Nadzornik od UJP prejme tolarski delni izpis določenih
plačilnih transakcij na podračunu o prejetih odobritvah in
izvršenih obremenitvah ter skupni dnevni promet v dobro in
skupni dnevni promet v breme. UJP zagotavlja nadzornikom
delne izpise po e-pošti.''.
7. člen
V 17. členu se za drugo tabelo doda nov odstavek, ki
se glasi:
''Tolarski delni izpis ima v datoteki TKIZP.TXT vrsto stavka 02, lahko pa datoteka vsebuje tudi vrsto stavka 01 in 99.
Stavek 02 datoteke TKIZP.TXT ima naslednjo strukturo:
Pozicija
1

Število
znakov
2

Tip
podatka
A

3

18

N

21
29
37
55
61
79
85
103
121
127
145
148
153
171
189
Skupaj

8
8
18
6
18
6
18
18
6
18
3
5
18
18
5
194

A
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
A

Opis polja
Vrsta stavka 02-delno stanje na računu (v datoteki je vsaj en stavek 02, glede na
število kriterijev pa jih je lahko tudi več)
Številka podračuna nadzornika;
– v primeru tolarskega delnega izpisa so zadnja tri mesta prazna
Datum obdelave v obliki: DDMMLLLL
Prazno
Prazno
Število transakcij v breme
Dnevni promet v breme
Število transakcij v dobro
Dnevni promet v dobro
Prazno
Prazno
Prazno
Zaporedna številka delnega izpisa preveri UJP
Šifra PU
Kumulativni promet v breme
Kumulativni promet v dobro
Oznaka prejemnika delnega izpisa
''.

8. člen
V 18. členu se za tabelo doda nov odstavek, ki se
glasi:
''Struktura stavka v računalniškem zapisu delnih izpisov
o posameznih plačilnih transakcijah v domačem plačilnem
prometu, ki ga UJP pripravi za nadzornika v datoteki TKDIS.
TXT, ima naslednjo strukturo:
Pozicija
1
19

Število
znakov
18
2

Tip
podatka
N
N

21
29
30
31
66

8
1
1
35
1

D
A
A
A
N

Opis polja
Št. podračuna/transakcijskega računa prejemnika/plačnika
– Vir informacije:
– 1x za transakcije obremenitve
2x za transakcije odobritve
Datum obdelave v obliki DD.MM.LL
Prazno
Prazno
Ime prejemnika delnega izpisa
Način izvršitve plačilnega navodila:
1 – tolarske transakcije
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67
73
91
106

Število
znakov
6
18
15
1

Tip
podatka
D
N
N
A

107
108
110

1
2
2

N
N
N

112
136
160
196
206
241

24
24
36
10
35
22

A
A
A
A
A
N

263
271
276
Skupaj

8
5
5
280

N
N
N
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Opis polja
Datum vnosa v UJP v obliki DD.MM.LL
Številka računa oziroma podračuna nadzornika – prejemnika delnega izpisa
Znesek transakcije
Vrsta posla v skladu z navodilom o načinu, postopkih in udeležencih za izvajanje
statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in o izdatkih z računov poslovnih
subjektov (AJPES) in standardi v medbančnem plačilnem prometu v državi (BS)
Prazno
Šifra izdatkov iz šifranta šifer izdatkov oziroma prejemkov, ki ga vzdržuje AJPES
Šifra prejemkov iz šifranta šifer izdatkov oziroma prejemkov, ki ga
vzdržuje AJPES
Sklicevanje na številko obremenitve je osnova za knjiženje odliva
Sklicevanje na številko odobritve je osnova za knjiženje priliva
Namen nakazila je opis namena nakazila za prejemnika
Kraj plačnika oziroma prejemnika plačila
Ime plačnika oziroma prejemnika plačila
Številka za reklamacijo je podatek, ki ga programsko določi UJP in se ga uporabi za
potrebe reševanja morebitnih reklamacij v zvezi z že izvedenimi plačilnimi navodili
Prazno
Šifra PU
Prazno
''.

9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2006 dalje.
Št. 496-01-5/2004/96
Ljubljana, dne 27. decembra 2005
EVA 2005-1611-0182
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za ﬁnance
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja
obveznih dajatev in drugih javnoﬁnančnih
prihodkov

Na podlagi 61. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B), drugega odstavka 27. člena Zakona o davčnem
postopku (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 96/05 – ZRTVS-1 in 109/05) in drugega odstavka
73. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št.
105/04 – uradno prečiščeno besedilo in 100/05 odločba US)
izdaja minister za ﬁnance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
podračunih ter načinu plačevanja obveznih
dajatev in drugih javnoﬁnančnih prihodkov
1. člen
V Pravilniku o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnoﬁnančnih prihodkov (Uradni

list RS, št. 141/04 in 106/05) se v prilogi Osnovni seznam
podračunov JFP skupine A:
1. v vrste in podvrste dajatev dodajo novi podračuni in
njihovi podatki, tako kot so navedeni v Osnovnem seznamu
novih podračunov JFP skupine A, ki je priloga tega pravilnika
in njegov sestavni del;
2. nadomesti podatke podračunov JFP s podatki, ki
so navedeni v Osnovnem seznamu sprememb podračunov
JFP skupine A, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni
del;
3. ukine podračune JFP in njihove podatke, ki so navedeni v Osnovnem seznamu ukinjenih podračunov JFP skupine A, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
2. člen
Dopolnilni seznam podračunov JFP skupine A se nadomesti z novim Dopolnilnim seznamom podračunov JFP skupine A, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 420-01-39/2004/42
Ljubljana, dne 22. decembra 2005
EVA 2005-1611-0187

dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za ﬁnance

PRILOGA

2
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
Prispevki in drugi prihodki za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje - oseb, ki niso zavarovane iz drugih naslovov
<Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije>
Prejeta sredstva iz ZPIZ iz naslova prispevka za zdravstveno zavarovanje
upokojencev <Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije>
Prispevek za zdravstveno zavarovanje - oseb, ki pla�ujejo prispevek v pavšalu
<Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije>
GLOBE IN STROŠKI POSTOPKA
Prehodni podra�uni prekrškovnih državnih organov
Stroški postopka sodiš�a, po zavrnitvi ali zavrženju zahteve za sodno varstvo,
Inšpektorat ob�ine Domžale
Prehodni podra�un Urada RS za varstvo konkurence - povpre�nine
Prehodni podra�un Urada RS za varstvo konkurence - globe za prekrške
OBVEZNE DAJATVE PO POSEBNIH PREDPISIH
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij
Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico <ki pripadajo ob�ini>
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij <z državne ravni, ki pripadajo ob�ini>
PRIHODKI UPRAVNIH ORGANOV IN DRUGI PRIHODKI
Drugi prihodki
MOP, Agencija RS za okolje - nadomestilo za odprtje in vodenje ra�una v registru
emisijskih kuponov

1

01100-8450082477

11
11

11
11
11

11
11

11

7012098

7120087
7120087
7120010

7103115
7103069

7141009

11

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

7402023

7012101

3

Podkonto

25232

25119
25232

21210
21210

75221

27405

27405

27405

6

Šifra PU

NADZORNIKI

Agencija RS za okolje

Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za okolje

Urad RS za varstvo konkurence
Urad RS za varstvo konkurence

Ob�ina Domžale

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

7

Naziv

25232

25119
25232

21210
21210

75221

27405

27405

27405

8

SKRBNIK
Šifra PU

Št.

01EZR-OB�62355kk
01EZR-OB�62365kk

01100-8450082574
01100-8450082671

01100-8450082380

01100-3008642728

01100-3001902683

01100-3000167062

Naziv podra�una JFP

Podra�un JFP

Osnovni seznam novih podra�unov JFP skupine A

Uradni list Republike Slovenije

120 / 29. 12. 2005 /
Stran

13783

16128
16128

09
09
09

09
09

09
09
09

Prehodni podra�un MF - Dav�ne uprave RS - izpostava Kranj

Prehodni podra�un MF - Dav�ne uprave RS - izpostava Radovljica

Prehodni podra�un MF - Dav�ne uprave RS - izpostava Škofja Loka

Prehodni podra�un MF - Dav�ne uprave RS - izpostava Trži�

Prehodni podra�un MF - Dav�ne uprave RS - izpostava Cerknica

Prehodni podra�un MF - Dav�ne uprave RS - izpostava Domžale

Prehodni podra�un MF - Dav�ne uprave RS - izpostava Grosuplje

Prehodni podra�un MF - Dav�ne uprave RS - izpostava Kamnik

Prehodni podra�un MF - Dav�ne uprave RS - izpostava Litija

Prehodni podra�un MF - Dav�ne uprave RS - izpostava Ljubljana Bežigrad

Prehodni podra�un MF - Dav�ne uprave RS - izpostava Ljubljana Center

Prehodni podra�un MF - Dav�ne uprave RS - izpostava Ljubljana Moste Polje

Prehodni podra�un MF - Dav�ne uprave RS - izpostava Ljubljana Šiška

Prehodni podra�un MF - Dav�ne uprave RS - izpostava Ljubljana Vi� Rudnik

Prehodni podra�un MF - Dav�ne uprave RS - izpostava Logatec

Prehodni podra�un MF - Dav�ne uprave RS - izpostava Vrhnika

Prehodni podra�un MF DURS – dav�ni urad Maribor

01100-8460701843

01100-8460704462

01100-8460705335

01100-8460705820

01100-8460800492

01100-8460800686

01100-8460800977

01100-8460801559

01100-8460802335

01100-8460802432

01100-8460802529

01100-8460802626

01100-8460802723

01100-8460802820

01100-8460803014

01100-8460806021

01100-8460906416

09

09

09

09

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

6

Šifra PU

NADZORNIKI

16128

16128

16128

16128

16128

16128

MF - Dav�na uprava RS - izpostava
Ljubljana Bežigrad
MF - Dav�na uprava RS - izpostava
Ljubljana Center
MF - Dav�na uprava RS - izpostava
Ljubljana Moste Polje
MF - Dav�na uprava RS - izpostava
Ljubljana Šiška
MF - Dav�na uprava RS - izpostava
Ljubljana Vi� Rudnik
MF - Dav�na uprava RS - izpostava
Logatec
MF - Dav�na uprava RS - izpostava
Vrhnika
Dav�na uprava RS

MF - Dav�na uprava RS - izpostava
Cerknica
MF - Dav�na uprava RS - izpostava
Domžale
MF - Dav�na uprava RS - izpostava
Grosuplje
MF - Dav�na uprava RS - izpostava
Kamnik
MF - Dav�na uprava RS - izpostava Litija

2/47

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

MF - Dav�na uprava RS - izpostava
16128
Radovljica
MF - Dav�na uprava RS - izpostava
16128
Škofja Loka
MF - Dav�na uprava RS - izpostava Trži� 16128

MF - Dav�na uprava RS - dav�ni urad
Brežice
MF - Dav�na uprava RS - izpostava
Slovenske Konjice
MF - Dav�na uprava RS - dav�ni urad
Koper
MF - Dav�na uprava RS - izpostava
Jesenice
MF - Dav�na uprava RS - izpostava Kranj

Dav�na uprava RS

7

Naziv
8

SKRBNIK
Šifra PU

120 / 29. 12. 2005

09

09

09

09

09

09

Prehodni podra�un MF - Dav�ne uprave RS - izpostava Jesenice

01100-8460701455

16128

09

Prehodni podra�un MF - Dav�ne uprave RS - dav�ni urad Koper

01100-8460601739

16128

09

16128

16128

Prehodni podra�un MF - Dav�ne uprave RS - izpostava Slovenske Konjice

09

19

01100-8460405120

01100-8460300263

08737

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

Št.

01100-1001105411

Podkonto

2
3
DAVKI
Davek od dohodkov pravnih oseb
7001002
Davek od dohodkov pravnih in fizi�nih oseb - dav�ni odtegljaj
PREHODNI PODRA�UNI IZPOSTAV DAV�NE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Prehodni podra�un MF - Dav�ne uprave RS - dav�ni urad Brežice

Naziv podra�una JFP

13784 /

1

Podra�un JFP

Osnovni seznam sprememb podra�unov JFP skupine A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

7110006

7111142

Sodne takse - od pravnih oseb

Upravne takse
Upravne takse s podro�ja homologacije vozil (tar.št. 68-69 iz ZUT)

Konzularne takse (tar. št. 73-96 iz ZUT).

01100-1000338529

01100-1000339014

01100-1000304482

01100-1000314085

7111037

11, 19

18112

17140, 21237, 24112,
24155

41114, 42110, 42129,
42145, 42153, 42161,
42170, 42188, 42196,
42200, 42218, 42226,
42234, 42242, 42250,
46116, 50113, 50121,
50130, 50148, 50156

16187, 41114, 42110,
42129, 42145, 42153,
42161, 42170, 42188,
42196, 42200, 42218,
42226, 42234, 42242,
42250, 46116, 50113,
50121, 50130, 50148,
50156

16128

6

Šifra PU

NADZORNIKI

16128

16128

24155
Policija, Tržni inšpektorat RS,
Ministrstvo za promet, Direkcija RS za
ceste
18112
Ministrstvo za zunanje zadeve

Sodiš�a

Sodiš�a, Uprava RS za javna pla�ila

7
MF - Dav�na uprava RS - dav�ni urad
Novo mesto
MF - Dav�na uprava RS - dav�ni urad
Postojna

Naziv

8

SKRBNIK
Šifra PU

Št.

11

11

11

TAKSE IN OKOLJSKE DAJATVE
Sodne takse
Sodne takse - od fizi�nih oseb in zasebnikov
7110006

09

Prehodni podra�un MF - Dav�ne uprave RS - dav�ni urad Postojna

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5
09
16128

01100-8461304116

3

Podkonto

2
Prehodni podra�un MF - Dav�ne uprave RS - dav�ni urad Novo mesto

Naziv podra�una JFP

1
01100-8461203818

Podra�un JFP

Osnovni seznam sprememb podra�unov JFP skupine A

Uradni list Republike Slovenije

120 / 29. 12. 2005 /
Stran

13785

7111266

Upravna taksa za ugotovitev zdravstvene neopore�nosti živil in predmetov splošne
rabe (tar.št. 51 iz ZUT)
Upravne takse s podro�ja prometa s kemikalijami (tar. št. 63 in 64 iz ZUT)

01100-1000347647

11

11

11

11, 19

27154

23140

25224, 62014-62588

15377, 16110, 16136,
16160, 16179, 16195,
16411, 17116, 17140,
17159, 18112, 19119,
19127, 19135, 19143,
19151, 20117, 20214,
21113, 21202, 21210,
21229, 21237, 21261,
21270, 23116, 23124,
23140, 23183, 23213,
24112, 24120, 24139,
24155, 24180, 25119,
25127, 25135, 25224,
25232, 26115, 26131,
26425, 27111, 27138,
27146, 27154, 27170,
31119, 32115, 32123,
33111, 33138, 33146,
35114, 35130, 35149,
62014-62588

Inšpektorat za okolje, prostor in
energijo, upravne enote
Inšpektorat RS za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano
Urad RS za kemikalije

Vsa ministrstva in organi v sestavi,
upravne enote, Agencija RS za
javnopravne evidence in storitve,
Zavod RS za zaposlovanje

4/47

27154

23140

25224

26425

120 / 29. 12. 2005

7111223

7111215

Gradbene upravne takse (tar. št. 37-42 iz ZUT)

01100-1000346095

08095

20214, 21113, 21202,
21210, 21229, 21237,
21261, 21270, 23116,
23124, 23140, 23183,
23213, 24112, 24120,
24139, 24155, 24180,
25119, 25127, 25135,
25224, 25232, 26115,
26131, 27111, 27138,
27146, 27154, 27170,
28401, 31119, 32115,
32123, 33111, 33138,
33146, 35114, 35130,
35149, 62014-62588

NADZORNIKI
SKRBNIK
Šifra PU
Šifra Modeli
dajatve refeŠifra PU
Naziv
rence
4
5
6
7
8
Vsa ministrstva in organi v sestavi,
07293
11, 19 15377, 16110, 16128,
25127
upravne enote, Agencija RS za
16136, 16160, 16179,
javnopravne evidence in storitve,
16195, 16411, 17116,
Agencija za telekomunikacije, radiofuzijo
17140, 17159, 18112,
in pošto RS, Carinska uprava RS (prisilna
19119, 19127, 19135,
izterjava)
19143, 19151, 20117,

Št.

01100-1000349781

Upravne takse s podro�ja notranjih in splošnih upravnih zadev (tar. št. 11-26 iz ZUT) 7111010
- državne

01100-1000343476

3
7111002

Podkonto

2
Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar.št. 96a-98 iz ZUT) - državne

Naziv podra�una JFP

13786 /

1
01100-1000315637

Podra�un JFP

Osnovni seznam sprememb podra�unov JFP skupine A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

42188

7120001

Okrožno sodiš�e v Ljubljani

Policija

Sodiš�a

Sodiš�a

Ministrstvo za kulturo

Carinska uprava RS

ob�ine
ob�ine

Urad RS za meroslovje,
Slovenska akreditacija
Urad za meroslovje

7
Urad RS za varstvo konkurence
Urad RS za intelektualno lastnino
Inšpektorat RS za delo
Inšpektorat RS za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano

Naziv
8

5/47

42188

17140

35114

16136

75000-76937
75000-76937

32123

21660

21210
21261
26131
23140

SKRBNIK
Šifra PU

Stran

01100-8450000221

17140

41114, 42110, 42129,
42137, 42145, 42153,
42161, 42170, 42188,
42196, 42200, 42218,
42226, 42234, 42242,
42250, 46116, 50113,
50121, 50130, 50148,
50156

7120010

11

41114, 42110, 42129,
42137, 42145, 42153,
42161, 42170, 42188,
42196, 42200, 42218,
42226, 42234, 42242,
42250, 46116, 50113,
50121, 50130, 50148,
50156

35114

16136

75000-76937
75000-76937

32123

21660, 32123

6
21210
21261
26131
23140, 23213

Šifra PU

NADZORNIKI

120 / 29. 12. 2005 /

01100-8450000609

GLOBE IN STROŠKI POSTOPKA
Prehodni podra�uni Ministrstva za notranje zadeve in Policije
Prehodni podra�un Ministrstva za notranje zadeve - Inšpektorat RS za notranje
zadeve - denarne kazni
Prehodni podra�uni prekrškovnih državnih organov
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Ljubljani, denarne kazni za prekrške
PRS - ostale

7120095

Povpre�nine kazenskega postopka

11

11

19

7041071

7111282

11
11

7111002
7111207

08567

11

11

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5
08214
11
11
11
11

7111193

7120001

7111150

3
7111231
7111240
7111258
7111088

Podkonto

Upravne takse v postopku preskusa in odobritve tipa merila, ter v postopku
registracije znaka proizvajalca predmetov iz plemenitih kovin (tar. št. 70 in 71 iz
ZUT)
Upravne takse (tar. št. 1-10, tar. št. 36 in tar. št. 97-98 iz ZUT) - ob�inske
Upravne takse s podro�ja prometa in zvez (tar. št. 30, 1. in 2. to�ka iz ZUT) ob�inske
Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
Zamudne obresti od okoljskih dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2
<po obra�unu, CURS>
POVRA�ILA ZA UPORABO CEST IN DRUGE PRISTOJBINE
Druge pristojbine
Pristojbine za razširjanje programskih vsebin
DENARNE KAZNI IN POVPRE�NINE
Denarne kazni in povpre�nine
Denarne kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke

2
Upravne takse na podro�ju varstva konkurence (tar. št. 65 iz ZUT)
Upravne takse na podro�ju pravic intelektualne lastnine (tar. št. 66 iz ZUT)
Upravna taksa na podro�ju varstva pri delu (tar. št. 72 iz ZUT)
Državne upravne takse za preglede pošiljk vina in drugih proizvodov iz grozdja in
vina v zunanjetrgovinskem prometu (tar. št. 62 a iz ZUT) ter posebne takse na
podro�ju zdravstvenega varstva rastlin
Upravne takse za pridobitev in vzdrževanje akreditacije (tar. št. 67 iz ZUT)

Naziv podra�una JFP

Št.

01100-1005009079

01100-1000511965

01100-1008322017

01100-1003213415

01EZR-OB�03091kk
01EZR-OB�03551kk

01100-1008321629

01100-1003194112

1
01100-1000350460
01100-1000352594
01100-1000353079
01100-1003185091

Podra�un JFP

Osnovni seznam sprememb podra�unov JFP skupine A

Uradni list Republike Slovenije

13787

01100-8450005071

01100-8450004974

01100-8450004683

01100-8450004586

01100-8450004489

01100-8450004392

01100-8450004295

Okrožno sodiš�e v Ljubljani
Okrožno sodiš�e v Ljubljani
Okrožno sodiš�e v Ljubljani
Okrožno sodiš�e v Ljubljani
Okrožno sodiš�e v Ljubljani
Okrožno sodiš�e v Ljubljani
Okrožno sodiš�e v Ljubljani
Okrožno sodiš�e v Ljubljani
Okrožno sodiš�e v Ljubljani
Okrožno sodiš�e v Ljubljani
Okrožno sodiš�e v Ljubljani
Okrožno sodiš�e v Ljubljani
Okrožno sodiš�e v Ljubljani
Okrožno sodiš�e v Ljubljani

42188
42188
42188
42188
42188

42188
42188
42188
42188
42188
42188
42188
42188
42188
42188
42188
42188
42188
42188

7120010
7120109
7120109
7120010
7120010

7120109
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Trbovljah, povpre�nine postopka o
prekrških
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Trbovljah, denarne kazni za prekrške - 7120010
ostalo
7120010
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Trbovljah, denarne kazni za
cestnoprometne prekrške
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Trbovljah, sodna pisarna za prekrške 7120109
v Hrastniku, povpre�nine postopka o prekršku
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Trbovljah, sodna pisarna za prekrške 7120010
v Hrastniku, denarne kazni za prekrške, ostalo
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Trbovljah, sodna pisarna za prekrške 7120010
v Hrastniku, denarne kazni za cestnoprometne prekrške
7120010
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Ko�evju, pisarna v zadevah o
prekrških Ko�evje, denarne kazni za prekrške - ostale
7120010
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Ko�evju, pisarna v zadevah o
prekrških Ko�evje, denarne kazni za cestnoprometne prekrške
7120109
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Ko�evju, pisarna v zadevah o
prekrških Ko�evje, povpre�nine postopka o prekrških
7120010
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Ko�evju, pisarna v zadevah o
prekrških v Ribnici, denarne kazni za prekrške - ostale
7120010
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Ko�evju, pisarna v zadevah o
prekrških v Ribnici, denarne kazni za cestnoprometne prekrške
7120109
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Ko�evju, pisarna v zadevah o
prekrških v Ribnici, povpre�nine postopka o prekrških
7120001
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a na Vrhniki, sodna pisarna Logatec,
denarne kazni za prekrške - ostale
7120010
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a na Vrhniki - denarne kazni za
cestnoprometne prekrške

Okrožno sodiš�e v Ljubljani

Okrožno sodiš�e v Ljubljani

Okrožno sodiš�e v Ljubljani

Okrožno sodiš�e v Ljubljani

Okrožno sodiš�e v Ljubljani

Okrožno sodiš�e v Ljubljani

42188

Okrožno sodiš�e v Ljubljani

7
Okrožno sodiš�e v Ljubljani

7120001

6

Naziv

6/47

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

8

SKRBNIK
Šifra PU

120 / 29. 12. 2005

01100-8450004198

01100-8450004004

01100-8450003907

01100-8450003810

01100-8450003713

01100-8450003616

01100-8450003519

01100-8450003422

01100-8450003325

01100-8450003228

01100-8450002937

01100-8450002840

01100-8450002743

42188

Šifra PU

NADZORNIKI

42188

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

7120109

3
7120010

Podkonto

Št.

01100-8450001385

2
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Ljubljani, denarne kazni za prekrške
PRS - cestnoprometne
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Ljubljani, povpre�nine postopka o
prekrških PRS
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Litiji - denarne kazni za prekrške ostale
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Litiji - denarne kazni za
cestnoprometne prekrške
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Litiji - povpre�nine postopka o
prekrških
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Trbovljah, sodna pisarna za prekrške
v Zagorju ob Savi, povpre�nine postopka o prekrških
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Trbovljah, sodna pisarna za prekrške
v Zagorju ob Savi, denarne kazni za prekrške - ostalo
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Trbovljah, sodna pisarna za prekrške
v Zagorju ob Savi, denarne kazni za cestnoprometne prekrške

Naziv podra�una JFP

13788 /

1
01100-8450000318

Podra�un JFP

Osnovni seznam sprememb podra�unov JFP skupine A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

01100-8450009145

01100-8450008466

01100-8450008369

01100-8450007205

Podkonto

2
3
7120010
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a na Vrhniki, sodna pisarna Logatec,
denarne kazni za cestnoprometne prekrške
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a na Vrhniki - denarne kazni za prekrške - 7120001
ostale
7120109
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a na Vrhniki - povpre�nine postopka o
prekrških
7120109
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a na Vrhniki, sodna pisarna Logatec,
povpre�nine postopka o prekrških
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Grosupljem - PRS - denarne kazni za 7120001
prekrške- ostale
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Grosupljem - PRS - denarne kazni za 7120010
cestnoprometne prekrške
7120109
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Grosupljem - PRS -povpre�nine
postopka o prekrških
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Cerknici - denarne kazni za prekrške - 7120001
ostale
7120010
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Cerknici - denarne kazni za
cestnoprometne prekrške
7120109
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Cerknici - povpre�nine postopka o
prekrških
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Kamniku - denarne kazni za prekrške - 7120001
ostale
7120010
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Kamniku - denarne kazni za
cestnoprometne prekrške
7120109
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Kamniku - povpre�nine postopka o
prekrških
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Šmarju pri Jelšah - denarne kazni za 7120010
prekrške
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Šmarju pri Jelšah - denarne kazni za 7120010
prometne prekrške
7120109
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Šmarju pri Jelšah Denarne kazni in stroški postopka o prekršku za kršitve državnih predpisov

Naziv podra�una JFP

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

Okrožno sodiš�e v Celju
Okrožno sodiš�e v Celju
Okrožno sodiš�e v Celju

42153
42153

Okrožno sodiš�e v Ljubljani

42188

42153

Okrožno sodiš�e v Ljubljani

42188

Okrožno sodiš�e v Ljubljani

Okrožno sodiš�e v Ljubljani

42188

42188

Okrožno sodiš�e v Ljubljani

42188

Okrožno sodiš�e v Ljubljani

Okrožno sodiš�e v Ljubljani

42188

42188

Okrožno sodiš�e v Ljubljani

42188

Okrožno sodiš�e v Ljubljani

Okrožno sodiš�e v Ljubljani

42188

42188

Okrožno sodiš�e v Ljubljani

42188

7
Okrožno sodiš�e v Ljubljani

Okrožno sodiš�e v Ljubljani

6

Naziv

42188

42188

Šifra PU

NADZORNIKI

42153

42153

42153

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

8

SKRBNIK
Šifra PU

Št.

01100-8450007108

01100-8450007011

01100-8450006332

01100-8450006235

01100-8450006138

01100-8450005944

01100-8450005847

01100-8450005750

01100-8450005459

01100-8450005362

01100-8450005265

1
01100-8450005168

Podra�un JFP

Osnovni seznam sprememb podra�unov JFP skupine A

Uradni list Republike Slovenije

120 / 29. 12. 2005 /
Stran

13789

01100-8450034171

01100-1006231958

01EZR-OB�62303kk
01EZR-OB�62304kk

11

7047100

7130007

11
11

7103069
7103069

11
11
11

62316

62014-62588, 25119

75000-76937
75000-76937

75000-76937
75000-76937
75000-76937

Upravna enota Nova Gorica

upravne enote, Ministrstvo za okolje in
prostor

Ob�ine
Ob�ine

ob�ine
ob�ine
ob�ine

NADZORNIKI
Šifra Modeli
dajatve refeŠifra PU
Naziv
rence
4
5
6
7
Vsa ministrstva in organi v sestavi,
07366
11, 19 15377, 16110, 16136,
upravne enote, Dav�na uprava RS
16160, 16179, 16195,
(prisilna izterjava)
17116, 17140, 17159,
18112, 19119, 19127,
19135, 19143, 19151,
20117, 20214, 21113,
21202, 21210, 21229,
21237, 21261, 21270,
23116, 23124, 23140,
23183, 23213, 24112,
24120, 24139, 24155,
24180, 25119, 25127,
25135, 25224, 25232,
26115, 26131, 27111,
27138, 27146, 27154,
27170, 31119, 32115,
32123, 33111, 33138,
33146, 35114, 35130,
35149, 41114, 42110,
42129, 42137, 42145,
42153, 42161, 42170,
42188, 42196, 42200,
42218, 42226, 42234,
42242, 42250, 46116,
50113, 50121, 50130,
50148, 50156, 62014-62588
8

8/47

62316

25119

75000-76937
75000-76937

75000-76937
75000-76937
75000-76937

21237

SKRBNIK
Šifra PU

120 / 29. 12. 2005

7120010
7120052
7120087

3
7120036

Podkonto

Št.

OBVEZNE DAJATVE PO POSEBNIH PREDPISIH
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo ob�ini
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo ob�ini - zamudne obresti
Odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljiš�a in gozda
Posebna odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljiš�a in gozda
državi
PRIHODKI UPRAVNIH ORGANOV IN DRUGI PRIHODKI
Prehodni podra�uni upravnih enot
Prehodni podra�un RS - Upravne enote Nova Gorica
Drugi prihodki

Denarne kazni in stroški postopka o prekršku za kršitve ob�inskih predpisov
Denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi ob�ine
Denarne kazni - v upravni izvršbi - na ravni ob�in
Povpre�nine na podlagi zakona o prekrških <stroški postopka ob�inskega organa>

01EZR-OB�05668kk
01EZR-OB�05673kk
01EZR-OB�50085kk

2

Druge denarne kazni

Naziv podra�una JFP

13790 /

1
01100-1000518755

Podra�un JFP

Osnovni seznam sprememb podra�unov JFP skupine A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

1
01100-1000611681

Podra�un JFP

2
Prihodki od prodaje blaga in storitev - državnih organov

Naziv podra�una JFP

3
7130007

Podkonto

NADZORNIKI
Šifra Modeli
dajatve refeŠifra PU
Naziv
rence
4
5
6
7
11
vsa ministrstva in organi v sestavi,
15377, 16110, 16136,
sodiš�a, upravne enote
16160, 16179, 16195,
17116, 17140, 17159,
18112, 19119, 19127,
19135, 19143, 19151,
20117, 20214, 21113,
21202, 21210, 21229,
21237, 21261, 21270,
23116, 23124, 23140,
23183, 23213, 24112,
24120, 24139, 24155,
24180, 25119, 25127,
25135, 25224, 25232,
26115, 26131, 27111,
27138, 27146, 27154,
27170, 31119, 32115,
32123, 33111, 33138,
33146, 35114, 35130,
35149, 41114, 42110,
42129, 42137, 42145,
42153, 42161, 42170,
42188, 42196, 42200,
42218, 42226, 42234,
42242, 42250, 46116,
50113, 50121, 50130,
50148, 50156, 62014-62588

Osnovni seznam sprememb podra�unov JFP skupine A

16110

8

SKRBNIK
Šifra PU

Uradni list Republike Slovenije
Št.

120 / 29. 12. 2005 /
Stran

13791

2

Prehodni podra�un Fitosanitarne uprave RS - stroški postopka ocenjevanja
fitofarmacevtskih sredstev

Drugi nedav�ni prihodki - države

7111088

3
7141009

Podkonto

23213

Fitosanitarna uprava RS

NADZORNIKI
Šifra Modeli
dajatve refeŠifra PU
Naziv
rence
4
5
6
7
vsa ministrstva in organi v sestavi,
11
15377, 16110, 16128,
sodiš�a, upravne enote, Dav�na uprava
16136, 16160, 16179,
RS (prisilna izterjava)
16187, 16195, 17116,
17140, 17159, 18112,
19119, 19127, 19135,
19143, 19151, 20117,
20214, 21113, 21202,
21210, 21229, 21237,
21261, 21270, 23116,
23124, 23140, 23183,
23213, 24112, 24120,
24139, 24155, 24180,
25119, 25127, 25135,
25224, 25232, 26115,
26131, 27111, 27138,
27146, 27154, 27170,
31119, 32115, 32123,
33111, 33138, 33146,
35114, 35130, 35149,
41114, 42110, 42129,
42137, 42145, 42153,
42161, 42170, 42188,
42196, 42200, 42218,
42226, 42234, 42242,
42250, 46116, 50113,
50121, 50130, 50148,
50156, 62014-62588

23213

16110

8

SKRBNIK
Šifra PU

120 / 29. 12. 2005

01100-8450002452

1
01100-1000621284

Naziv podra�una JFP

Št.

Podra�un JFP

13792 /

Osnovni seznam sprememb podra�unov JFP skupine A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

01100-8460905058

01100-8450041640

01100-8450010891

Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Žalcu - denarne kazni za prekrške - od
pravnih oseb
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Žalcu - denarne kazni za prekrške - od
drugih pravnih oseb
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Velenju - denarne kazni za prekrške ob�inski odloki Mozirje

3

42153

42153

42153

42153

16136

7120010

19

42153

08354

16128

16128

7120010

7120010

7120010

7120036

7041071

09

09

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5
6

Šifra PU

NADZORNIKI

Okrožno sodiš�e v Celju

Okrožno sodiš�e v Celju

Okrožno sodiš�e v Celju

Okrožno sodiš�e v Celju

Okrožno sodiš�e v Celju

Carinska uprava RS

MF - Dav�na uprava RS - izpostava
Lenart
MF - Dav�na uprava RS - izpostava
Slovenska Bistrica

7

Naziv

42153

42153

42153

42153

42153

16136

16128

16128

8

SKRBNIK
Šifra PU

Št.

01100-8450010794

01100-8450007981

01100-8450042125

01100-1008326673

Prehodni podra�un MF - Dav�ne uprave RS - izpostava Slovenska Bistrica

01100-8460902148

TAKSE IN OKOLJSKE DAJATVE
Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 - od
gorljivih organskih snovi <po obra�unu, CURS>
DENARNE KAZNI IN POVPRE�NINE
Prehodni podra�uni pravosodnih organov
Prehodni podra�un Okrožnega sodiš�a v Celju - druge denarne kazni
GLOBE IN STROŠKI POSTOPKA
Prehodni podra�uni prekrškovnih državnih organov
Prehodni podra�un Okrajnega sodiš�a v Celju - denarne kazni za prekrške Laško

2
PREHODNI PODRA�UNI IZPOSTAV DAV�NE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Prehodni podra�un MF - Dav�ne uprave RS - izpostava Lenart

1

Podkonto

7010052

Naziv podra�una JFP

Podra�un JFP

Osnovni seznam ukinjenih podra�unov JFP skupine A

Uradni list Republike Slovenije
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Stran

13793

Naziv podra�una JFP

Komunalne takse
Turisti�na taksa
Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb
Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od fizi�nih oseb in zasebnikov
Druge komunalne takse

Zamudne obresti iz naslova odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljiš�a in gozda

PRIHODKI UPRAVNIH ORGANOV IN DRUGI PRIHODKI
Drugi prihodki
01EZR-84405150kk Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora
01EZR-OB�06121kk Prihodki od prodaje blaga in storitev - ob�inskih organov in ob�inske uprave

01EZR-84462228kk

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš�a
01EZR-OB�62179kk Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš�a - od pravnih oseb
N
01EZR-OB�62184kk adomestilo za uporabo stavbnega zemljiš�a - od fizi�nih oseb
01EZR-OB�62207kk Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš�a
Odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljiš�a in gozda
01EZR-OB�62280kk Posebna odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljiš�a in gozda ob�ini
Odšk
odnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljiš�a in gozda
01EZR-84462212kk

01EZR-OB�62303kk
01EZR-OB�62304kk
01EZR-OB�62365kk
01EZR-OB�62355kk
01EZR-OB�62375kk
01EZR-OB�62346kk

BLED
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75027
62391

003
BOHINJ
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75035
62391

004
BOROVNICA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75043
62561

005
BOVEC
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75051
62510

006

01202-4023206223
01202-4020324741
01202-4020326875
01202-4020301849

01203-4033206292
01203-4030324713
01203-4030326847
01203-4030301821

01204-4043206264
01204-4040324782
01204-4040326819
01204-4040301890

01205-4053206236
01205-4050324754
01205-4050326888
01205-4050301862

01206-4063206208
01206-4060324726
01206-4060326860
01206-4060301834

01202-4026230392
01202-4026230489
01202-4026236503
01202-4026235533
01202-4026237570
01202-4026234660

01203-4036230364
01203-4036230461
01203-4036236572
01203-4036235505
01203-4036237542
01203-4036234632

01204-4046230336
01204-4046230433
01204-4046236544
01204-4046235574
01204-4046237514
01204-4046234604

01205-4056230308
01205-4056230405
01205-4056236516
01205-4056235546
01205-4056237583
01205-4056234673

01206-4066230377
01206-4066230474
01206-4066236585
01206-4066235518
01206-4066237555
01206-4066234645

12/47

01201-8440515074 01202-8440515025 01203-8440515073 01204-8440515024 01205-8440515072 01206-8440515023
01201-4010612180 01202-4020612152 01203-4030612124 01204-4040612193 01205-4050612165 01206-4060612137

01201-8446222845 01202-8446222893 01203-8446222844 01204-8446222892 01205-8446222843 01206-8446222891

01201-4016228092 01202-4026228064 01203-4036228036 01204-4046228008 01205-4056228077 01206-4066228049
01201-8446221293 01202-8446221244 01203-8446221292 01204-8446221243 01205-8446221291 01206-8446221242

01201-4016217907 01202-4026217976 01203-4036217948 01204-4046217920 01205-4056217989 01206-4066217961
01201-4016218489 01202-4026218461 01203-4036218433 01204-4046218405 01205-4056218474 01206-4066218446
01201-4016220720 01202-4026220789 01203-4036220761 01204-4046220733 01205-4056220705 01206-4066220774

01201-4016230323
01201-4016230420
01201-4016236531
01201-4016235561
01201-4016237598
01201-4016234688

01201-4010566881 01202-4020566853 01203-4030566825 01204-4040566894 01205-4050566866 01206-4060566838
01201-4010567366 01202-4020567338 01203-4030567310 01204-4040567379 01205-4050567351 01206-4060567323
01201-4015008511 01202-4025008580 01203-4035008552 01204-4045008524 01205-4055008593 01206-4065008565

01201-4018331246 01202-4028331218 01203-4038331287 01204-4048331259 01205-4058331231 01206-4068331203

01201-4013209937 01202-4023209909 01203-4033209978 01204-4043209950 01205-4053209922 01206-4063209991

01201-4013208385 01202-4023208357 01203-4033208329 01204-4043208398 01205-4053208370 01206-4063208342

01201-4010329425 01202-4020329494 01203-4030329466 01204-4040329438 01205-4050329410 01206-4060329479

01201-4013206251
01201-4010324769
01201-4010326806
01201-4010301877

01201-4010309152 01202-4020309124 01203-4030309193 01204-4040309165 01205-4050309137 01206-4060309109
01201-4010355130 01202-4020355102 01203-4030355171 01204-4040355143 01205-4050355115 01206-4060355184

120 / 29. 12. 2005

OBVEZNE DAJATVE PO POSEBNIH PREDPISIH
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo ob�ini
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo ob�ini - zamudne obresti
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij <z državne ravni, ki pripadajo ob�ini>
Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico <ki pripadajo ob�ini>
Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico, ki pripadajo ob�inam
Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico - zamudne obresti, ki pripadajo ob�inam

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in razgradnjo izrabljenih
motornih vozil
01EZR-OB�83312kk Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov <kot prihodek ob�ine>
GLOBE IN STROŠKI POSTOPKA
Denarne kazni in stroški postopka o prekršku za kršitve ob�inskih predpisov
01EZR-OB�05668kk Denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi ob�ine
01EZR-OB�05673kk Denarne kazni - v upravni izvršbi - na ravni ob�in
01EZR-OB�50085kk Povpre�nine na podlagi zakona o prekrških <stroški postopka ob�inskega organa>

Posebna taksa na igralne avtomate
01EZR-OB�03294kk Posebna taksa na igralne avtomate
Okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
01EZR-OB�32083kk Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda <kot prihodek ob�ine>
Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda <kot
01EZR-OB�32099kk prihodek ob�ine>

01EZR-OB�32062kk
01EZR-OB�03247kk
01EZR-OB�03268kk
01EZR-OB�03018kk

BELTINCI
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75019
62308

002

Št.

01201-4010252892 01202-4020252864 01203-4030252836 01204-4040252808 01205-4050252877 01206-4060252849
01201-4010252989 01202-4020252961 01203-4030252933 01204-4040252905 01205-4050252974 01206-4060252946

AJDOVŠ�INA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75000
62014

001

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A

13794 /

DAVKI
Davki ob�anov: davek od premoženja, davek na dediš�ine in darila ter davek na dobitke od iger
na sre�o
01EZR-OB�02528kk Davek na dobitke od iger na sre�o
01EZR-OB�02529kk Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na sre�o
TAKSE IN OKOLJSKE DAJATVE
Upravne takse
01EZR-OB�03091kk Upravne takse (tar. št. 1-10, tar. št. 36 in tar. št. 97-98 iz ZUT) - ob�inske
01EZR-OB�03551kk Upravne takse s podro�ja prometa in zvez (tar. št. 30, 1. in 2. to�ka iz ZUT) - ob�inske

Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama

Naziv ob�ine:

Oznaka ob�ine:
Oznaka vklju�enosti podra�unov ob�ine v EZR države (1)

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Shemati�ni prikaz
Naziv podra�una JFP
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OB�06228kk Drugi nedav�ni prihodki - ob�ine
01EZR-OB�62233kk Prihodki od komunalnih prispevkov
01EZR-OB�62249kk Zamudne obresti od komunalnih prispevkov

Naziv ob�ine:

Oznaka ob�ine:
Oznaka vklju�enosti podra�unov ob�ine v EZR države (1)
002

003

004

005

006

AJDOVŠ�INA
BELTINCI
BLED
BOHINJ
BOROVNICA
BOVEC
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
75000
75019
75027
75035
75043
75051
62014
62308
62391
62391
62561
62510
01201-4010622850 01202-4020622822 01203-4030622891 01204-4040622863 01205-4050622835 01206-4060622807
01201-4016223339 01202-4026223311 01203-4036223380 01204-4046223352 01205-4056223324 01206-4066223393
01201-4016224988 01202-4026224960 01203-4036224932 01204-4046224904 01205-4056224973 01206-4066224945

001

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A

Uradni list Republike Slovenije
Št.

120 / 29. 12. 2005 /
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01207-4076217933 01208-4086217905 01209-4096217974 01210-4106217946 01211-4116217918 01212-4126217987 01213-4136217959 01214-4146217931 01215-4156217903 01216-4166217972 01217-4176217944
01207-4076218418 01208-4086218487 01209-4096218459 01210-4106218431 01211-4116218403 01212-4126218472 01213-4136218444 01214-4146218416 01215-4156218485 01216-4166218457 01217-4176218429
01207-4076220746 01208-4086220718 01209-4096220787 01210-4106220759 01211-4116220731 01212-4126220703 01213-4136220772 01214-4146220744 01215-4156220716 01216-4166220785 01217-4176220757

01207-4076228021 01208-4086228090 01209-4096228062 01210-4106228034 01211-4116228006 01212-4126228075 01213-4136228047 01214-4146228019 01215-4156228088 01216-4166228060 01217-4176228032
01207-8446221290 01208-8446221241 01209-8446221289 01210-8446221240 01211-8446221288 01212-8446221239 01213-8446221287 01214-8446221238 01215-8446221286 01216-8446221237 01217-8446221285

01207-8446222842 01208-8446222890 01209-8446222841 01210-8446222889 01211-8446222840 01212-8446222888 01213-8446222839 01214-8446222887 01215-8446222838 01216-8446222886 01217-8446222837

01207-8440515071 01208-8440515022 01209-8440515070 01210-8440515021 01211-8440515069 01212-8440515020 01213-8440515068 01214-8440515019 01215-8440515067 01216-8440515018 01217-8440515066
01207-4070612109 01208-4080612178 01209-4090612150 01210-4100612122 01211-4110612191 01212-4120612163 01213-4130612135 01214-4140612107 01215-4150612176 01216-4160612148 01217-4170612120

01EZR-OB�62179kk
01EZR-OB�62184kk
01EZR-OB�62207kk

01EZR-OB�62280kk
01EZR-84462212kk

01EZR-84462228kk

01EZR-84405150kk
01EZR-OB�06121kk

01209-4096230390
01209-4096230487
01209-4096236598
01209-4096235531
01209-4096237568
01209-4096234658

01210-4106230362
01210-4106230459
01210-4106236570
01210-4106235503
01210-4106237540
01210-4106234630

01211-4116230334
01211-4116230431
01211-4116236542
01211-4116235572
01211-4116237512
01211-4116234602

01212-4126230306
01212-4126230403
01212-4126236514
01212-4126235544
01212-4126237581
01212-4126234671

01213-4136230375
01213-4136230472
01213-4136236583
01213-4136235516
01213-4136237553
01213-4136234643

01214-4146230347
01214-4146230444
01214-4146236555
01214-4146235585
01214-4146237525
01214-4146234615

01215-4156230319
01215-4156230416
01215-4156236527
01215-4156235557
01215-4156237594
01215-4156234684

01216-4166230388
01216-4166230485
01216-4166236596
01216-4166235529
01216-4166237566
01216-4166234656

14/47

01217-4176230360
01217-4176230457
01217-4176236568
01217-4176235598
01217-4176237538
01217-4176234628

01217-4173206288
01217-4170324709
01217-4170326843
01217-4170301817
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01208-4086230321
01208-4086230418
01208-4086236529
01208-4086235559
01208-4086237596
01208-4086234686

01216-4163206219
01216-4160324737
01216-4160326871
01216-4160301845

01207-4076230349
01207-4076230446
01207-4076236557
01207-4076235587
01207-4076237527
01207-4076234617

01215-4153206247
01215-4150324765
01215-4150326802
01215-4150301873

01EZR-OB�62303kk
01EZR-OB�62304kk
01EZR-OB�62365kk
01EZR-OB�62355kk
01EZR-OB�62375kk
01EZR-OB�62346kk

01214-4143206275
01214-4140324793
01214-4140326830
01214-4140301804

01207-4070566810 01208-4080566879 01209-4090566851 01210-4100566823 01211-4110566892 01212-4120566864 01213-4130566836 01214-4140566808 01215-4150566877 01216-4160566849 01217-4170566821
01207-4070567392 01208-4080567364 01209-4090567336 01210-4100567308 01211-4110567377 01212-4120567349 01213-4130567321 01214-4140567390 01215-4150567362 01216-4160567334 01217-4170567306
01207-4075008537 01208-4085008509 01209-4095008578 01210-4105008550 01211-4115008522 01212-4125008591 01213-4135008563 01214-4145008535 01215-4155008507 01216-4165008576 01217-4175008548

01213-4133206206
01213-4130324724
01213-4130326858
01213-4130301832

01EZR-OB�05668kk
01EZR-OB�05673kk
01EZR-OB�50085kk

01212-4123206234
01212-4120324752
01212-4120326886
01212-4120301860

01207-4078331272 01208-4088331244 01209-4098331216 01210-4108331285 01211-4118331257 01212-4128331229 01213-4138331298 01214-4148331270 01215-4158331242 01216-4168331214 01217-4178331283

01211-4113206262
01211-4110324780
01211-4110326817
01211-4110301888

01EZR-OB�83312kk

01210-4103206290
01210-4100324711
01210-4100326845
01210-4100301819

01207-4073209963 01208-4083209935 01209-4093209907 01210-4103209976 01211-4113209948 01212-4123209920 01213-4133209989 01214-4143209961 01215-4153209933 01216-4163209905 01217-4173209974

01209-4093206221
01209-4090324739
01209-4090326873
01209-4090301847

01EZR-OB�32099kk

01208-4083206249
01208-4080324767
01208-4080326804
01208-4080301875

01207-4073208314 01208-4083208383 01209-4093208355 01210-4103208327 01211-4113208396 01212-4123208368 01213-4133208340 01214-4143208312 01215-4153208381 01216-4163208353 01217-4173208325

�RNOMELJ
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75167
62057

01EZR-OB�32083kk

�RNA NA
KOROŠKEM
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75159
62405

01207-4070329451 01208-4080329423 01209-4090329492 01210-4100329464 01211-4110329436 01212-4120329408 01213-4130329477 01214-4140329449 01215-4150329421 01216-4160329490 01217-4170329462

�RENŠOVCI
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75140
62227

017

01EZR-OB�03294kk

CERKNO
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75132
62111

016

01207-4073206277
01207-4070324795
01207-4070326832
01207-4070301806

CERKNICA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75124
62049

CERKLJE NA
GORENJSKEM
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75116
62189

015

01EZR-OB�32062kk
01EZR-OB�03247kk
01EZR-OB�03268kk
01EZR-OB�03018kk

CELJE
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75108
62030

014

01207-4070309178 01208-4080309150 01209-4090309122 01210-4100309191 01211-4110309163 01212-4120309135 01213-4130309107 01214-4140309176 01215-4150309148 01216-4160309120 01217-4170309189
01207-4070355156 01208-4080355128 01209-4090355197 01210-4100355169 01211-4110355141 01212-4120355113 01213-4130355182 01214-4140355154 01215-4150355126 01216-4160355195 01217-4170355167

TIŠINA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75094
62308

013

012

01EZR-OB�03091kk
01EZR-OB�03551kk

BREŽICE
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75086
62022

011

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
010

Št.

01207-4070252821 01208-4080252890 01209-4090252862 01210-4100252834 01211-4110252806 01212-4120252875 01213-4130252847 01214-4140252819 01215-4150252888 01216-4160252860 01217-4170252832
01207-4070252918 01208-4080252987 01209-4090252959 01210-4100252931 01211-4110252903 01212-4120252972 01213-4130252944 01214-4140252916 01215-4150252985 01216-4160252957 01217-4170252929

BREZOVICA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75078
62243

BRDA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75060
62316

009

13796 /

01EZR-OB�02528kk
01EZR-OB�02529kk

Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama

008

007

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OB�06228kk
01EZR-OB�62233kk
01EZR-OB�62249kk

008

009

011

012

013

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
010

014

015

016

017

CERKLJE NA
�RNA NA
BRDA
BREZOVICA
BREŽICE
TIŠINA
CELJE
GORENJSKEM
CERKNICA
CERKNO
�RENŠOVCI
KOROŠKEM
�RNOMELJ
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
75108
75116
75124
75132
75140
75159
75167
75060
75078
75086
75094
62316
62243
62022
62308
62030
62189
62049
62111
62227
62405
62057
01207-4070622876 01208-4080622848 01209-4090622820 01210-4100622889 01211-4110622861 01212-4120622833 01213-4130622805 01214-4140622874 01215-4150622846 01216-4160622818 01217-4170622887
01207-4076223365 01208-4086223337 01209-4096223309 01210-4106223378 01211-4116223350 01212-4126223322 01213-4136223391 01214-4146223363 01215-4156223335 01216-4166223307 01217-4176223376
01207-4076224917 01208-4086224986 01209-4096224958 01210-4106224930 01211-4116224902 01212-4126224971 01213-4136224943 01214-4146224915 01215-4156224984 01216-4166224956 01217-4176224928

007

Uradni list Republike Slovenije
Št.

120 / 29. 12. 2005 /
Stran

13797

01227-4276230371
01227-4276230468
01227-4276236579
01227-4276235512
01227-4276237549
01227-4276234639

16/47

01228-4286230343
01228-4286230440
01228-4286236551
01228-4286235581
01228-4286237521
01228-4286234611

01218-8440515017 01219-8440515065 01220-8440515016 01221-8440515064 01222-8440515015 01223-8440515063 01224-8440515014 01225-8440515062 01226-8440515013 01227-8440515061 01228-8440515012
01218-4180612189 01219-4190612161 01220-4200612133 01221-4210612105 01222-4220612174 01223-4230612146 01224-4240612118 01225-4250612187 01226-4260612159 01227-4270612131 01228-4280612103

01226-4266230302
01226-4266230496
01226-4266236510
01226-4266235540
01226-4266237577
01226-4266234667

01EZR-84405150kk
01EZR-OB�06121kk

01225-4256230330
01225-4256230427
01225-4256236538
01225-4256235568
01225-4256237508
01225-4256234695

01218-8446222885 01219-8446222836 01220-8446222884 01221-8446222835 01222-8446222883 01223-8446222834 01224-8446222882 01225-8446222833 01226-8446222881 01227-8446222832 01228-8446222880

01224-4246230358
01224-4246230455
01224-4246236566
01224-4246235596
01224-4246237536
01224-4246234626

01EZR-84462228kk

01223-4236230386
01223-4236230483
01223-4236236594
01223-4236235527
01223-4236237564
01223-4236234654

01218-4186228004 01219-4196228073 01220-4206228045 01221-4216228017 01222-4226228086 01223-4236228058 01224-4246228030 01225-4256228002 01226-4266228071 01227-4276228043 01228-4286228015
01218-8446221236 01219-8446221284 01220-8446221235 01221-8446221283 01222-8446221234 01223-8446221282 01224-8446221233 01225-8446221281 01226-8446221232 01227-8446221280 01228-8446221231

01222-4226230317
01222-4226230414
01222-4226236525
01222-4226235555
01222-4226237592
01222-4226234682

01EZR-OB�62280kk
01EZR-84462212kk

01221-4216230345
01221-4216230442
01221-4216236553
01221-4216235583
01221-4216237523
01221-4216234613

01218-4186217916 01219-4196217985 01220-4206217957 01221-4216217929 01222-4226217998 01223-4236217970 01224-4246217942 01225-4256217914 01226-4266217983 01227-4276217955 01228-4286217927
01218-4186218498 01219-4196218470 01220-4206218442 01221-4216218414 01222-4226218483 01223-4236218455 01224-4246218427 01225-4256218496 01226-4266218468 01227-4276218440 01228-4286218412
01218-4186220729 01219-4196220798 01220-4206220770 01221-4216220742 01222-4226220714 01223-4236220783 01224-4246220755 01225-4256220727 01226-4266220796 01227-4276220768 01228-4286220740

01220-4206230373
01220-4206230470
01220-4206236581
01220-4206235514
01220-4206237551
01220-4206234641

01EZR-OB�62179kk
01EZR-OB�62184kk
01EZR-OB�62207kk

01219-4196230304
01219-4196230498
01219-4196236512
01219-4196235542
01219-4196237579
01219-4196234669

01228-4283206271
01228-4280324789
01228-4280326826
01228-4280301897

01218-4186230332
01218-4186230429
01218-4186236540
01218-4186235570
01218-4186237510
01218-4186234697

01227-4273206202
01227-4270324720
01227-4270326854
01227-4270301828
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01EZR-OB�62303kk
01EZR-OB�62304kk
01EZR-OB�62365kk
01EZR-OB�62355kk
01EZR-OB�62375kk
01EZR-OB�62346kk

01226-4263206230
01226-4260324748
01226-4260326882
01226-4260301856

01218-4180566890 01219-4190566862 01220-4200566834 01221-4210566806 01222-4220566875 01223-4230566847 01224-4240566819 01225-4250566888 01226-4260566860 01227-4270566832 01228-4280566804
01218-4180567375 01219-4190567347 01220-4200567319 01221-4210567388 01222-4220567360 01223-4230567332 01224-4240567304 01225-4250567373 01226-4260567345 01227-4270567317 01228-4280567386
01218-4185008520 01219-4195008589 01220-4205008561 01221-4215008533 01222-4225008505 01223-4235008574 01224-4245008546 01225-4255008518 01226-4265008587 01227-4275008559 01228-4285008531

01225-4253206258
01225-4250324776
01225-4250326813
01225-4250301884

01EZR-OB�05668kk
01EZR-OB�05673kk
01EZR-OB�50085kk

01224-4243206286
01224-4240324707
01224-4240326841
01224-4240301815

01218-4188331255 01219-4198331227 01220-4208331296 01221-4218331268 01222-4228331240 01223-4238331212 01224-4248331281 01225-4258331253 01226-4268331225 01227-4278331294 01228-4288331266

01223-4233206217
01223-4230324735
01223-4230326869
01223-4230301843

01EZR-OB�83312kk

01222-4223206245
01222-4220324763
01222-4220326897
01222-4220301871

01218-4183209946 01219-4193209918 01220-4203209987 01221-4213209959 01222-4223209931 01223-4233209903 01224-4243209972 01225-4253209944 01226-4263209916 01227-4273209985 01228-4283209957

01221-4213206273
01221-4210324791
01221-4210326828
01221-4210301802

01EZR-OB�32099kk

01220-4203206204
01220-4200324722
01220-4200326856
01220-4200301830

01218-4183208394 01219-4193208366 01220-4203208338 01221-4213208310 01222-4223208379 01223-4233208351 01224-4243208323 01225-4253208392 01226-4263208364 01227-4273208336 01228-4283208308

01219-4193206232
01219-4190324750
01219-4190326884
01219-4190301858

01EZR-OB�32083kk

GORIŠNICA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75272
62375

01218-4180329434 01219-4190329406 01220-4200329475 01221-4210329447 01222-4220329419 01223-4230329488 01224-4240329460 01225-4250329432 01226-4260329404 01227-4270329473 01228-4280329445

GORENJA VASPOLJANE
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75264
62499

028

01EZR-OB�03294kk

DUPLEK
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75256
62278

027

01218-4183206260
01218-4180324778
01218-4180326815
01218-4180301886

DRAVOGRAD
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75248
62073

026

01EZR-OB�32062kk
01EZR-OB�03247kk
01EZR-OB�03268kk
01EZR-OB�03018kk

DORNAVA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75230
62375

025

01218-4180309161 01219-4190309133 01220-4200309105 01221-4210309174 01222-4220309146 01223-4230309118 01224-4240309187 01225-4250309159 01226-4260309131 01227-4270309103 01228-4280309172
01218-4180355139 01219-4190355111 01220-4200355180 01221-4210355152 01222-4220355124 01223-4230355193 01224-4240355165 01225-4250355137 01226-4260355109 01227-4270355178 01228-4280355150

DOMŽALE
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75221
62065

024

01EZR-OB�03091kk
01EZR-OB�03551kk

DOL PRI
LJUBLJANI
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75213
62243

DOBROVAPOLHOV GRADEC
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75205
62243

DOBREPOLJE
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75191
62090

023

Št.

01218-4180252804 01219-4190252873 01220-4200252845 01221-4210252817 01222-4220252886 01223-4230252858 01224-4240252830 01225-4250252802 01226-4260252871 01227-4270252843 01228-4280252815
01218-4180252998 01219-4190252970 01220-4200252942 01221-4210252914 01222-4220252983 01223-4230252955 01224-4240252927 01225-4250252996 01226-4260252968 01227-4270252940 01228-4280252912

DIVA�A
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75183
62448

DESTRNIK
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75175
62375

022

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
021

020

13798 /

01EZR-OB�02528kk
01EZR-OB�02529kk

Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama

019

018

Stran
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Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OB�06228kk
01EZR-OB�62233kk
01EZR-OB�62249kk

019

020

022

023

024

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
021

025

026

027

028

DOBROVADOL PRI
GORENJA VASDOBREPOLJE
DESTRNIK
DIVA�A
LJUBLJANI
DOMŽALE
DORNAVA
DRAVOGRAD
DUPLEK
POLHOV GRADEC
POLJANE
GORIŠNICA
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
75272
75175
75183
75191
75205
75213
75221
75230
75248
75256
75264
62375
62448
62090
62243
62243
62065
62375
62073
62278
62499
62375
01218-4180622859 01219-4190622831 01220-4200622803 01221-4210622872 01222-4220622844 01223-4230622816 01224-4240622885 01225-4250622857 01226-4260622829 01227-4270622898 01228-4280622870
01218-4186223348 01219-4196223320 01220-4206223389 01221-4216223361 01222-4226223333 01223-4236223305 01224-4246223374 01225-4256223346 01226-4266223318 01227-4276223387 01228-4286223359
01218-4186224997 01219-4196224969 01220-4206224941 01221-4216224913 01222-4226224982 01223-4236224954 01224-4246224926 01225-4256224995 01226-4266224967 01227-4276224939 01228-4286224911

018
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Št.

120 / 29. 12. 2005 /
Stran

13799

01229-4296217996 01230-4306217968 01231-4316217940 01232-4326217912 01233-4336217981 01234-4346217953 01235-4356217925 01236-4366217994 01237-4376217966 01238-4386217938 01239-4396217910
01229-4296218481 01230-4306218453 01231-4316218425 01232-4326218494 01233-4336218466 01234-4346218438 01235-4356218410 01236-4366218479 01237-4376218451 01238-4386218423 01239-4396218492
01229-4296220712 01230-4306220781 01231-4316220753 01232-4326220725 01233-4336220794 01234-4346220766 01235-4356220738 01236-4366220710 01237-4376220779 01238-4386220751 01239-4396220723

01229-4296228084 01230-4306228056 01231-4316228028 01232-4326228097 01233-4336228069 01234-4346228041 01235-4356228013 01236-4366228082 01237-4376228054 01238-4386228026 01239-4396228095
01229-8446221279 01230-8446221230 01231-8446221278 01232-8446221229 01233-8446221277 01234-8446221228 01235-8446221276 01236-8446221227 01237-8446221275 01238-8446221226 01239-8446221274

01229-8446222831 01230-8446222879 01231-8446222830 01232-8446222878 01233-8446222829 01234-8446222877 01235-8446222828 01236-8446222876 01237-8446222827 01238-8446222875 01239-8446222826

01229-8440515060 01230-8440515011 01231-8440515059 01232-8440515010 01233-8440515058 01234-8440515009 01235-8440515057 01236-8440515008 01237-8440515056 01238-8440515007 01239-8440515055
01229-4290612172 01230-4300612144 01231-4310612116 01232-4320612185 01233-4330612157 01234-4340612129 01235-4350612198 01236-4360612170 01237-4370612142 01238-4380612114 01239-4390612183

01EZR-OB�62179kk
01EZR-OB�62184kk
01EZR-OB�62207kk

01EZR-OB�62280kk
01EZR-84462212kk

01EZR-84462228kk

01EZR-84405150kk
01EZR-OB�06121kk

01231-4316230356
01231-4316230453
01231-4316236564
01231-4316235594
01231-4316237534
01231-4316234624

01232-4326230328
01232-4326230425
01232-4326236536
01232-4326235566
01232-4326237506
01232-4326234693

01233-4336230397
01233-4336230494
01233-4336236508
01233-4336235538
01233-4336237575
01233-4336234665

01234-4346230369
01234-4346230466
01234-4346236577
01234-4346235510
01234-4346237547
01234-4346234637

01235-4356230341
01235-4356230438
01235-4356236549
01235-4356235579
01235-4356237519
01235-4356234609

01236-4366230313
01236-4366230410
01236-4366236521
01236-4366235551
01236-4366237588
01236-4366234678

01237-4376230382
01237-4376230479
01237-4376236590
01237-4376235523
01237-4376237560
01237-4376234650

01238-4386230354
01238-4386230451
01238-4386236562
01238-4386235592
01238-4386237532
01238-4386234622

18/47

01239-4396230326
01239-4396230423
01239-4396236534
01239-4396235564
01239-4396237504
01239-4396234691

01239-4393206254
01239-4390324772
01239-4390326809
01239-4390301880
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01230-4306230384
01230-4306230481
01230-4306236592
01230-4306235525
01230-4306237562
01230-4306234652

01238-4383206282
01238-4380324703
01238-4380326837
01238-4380301811

01229-4296230315
01229-4296230412
01229-4296236523
01229-4296235553
01229-4296237590
01229-4296234680

01237-4373206213
01237-4370324731
01237-4370326865
01237-4370301839

01EZR-OB�62303kk
01EZR-OB�62304kk
01EZR-OB�62365kk
01EZR-OB�62355kk
01EZR-OB�62375kk
01EZR-OB�62346kk

01236-4363206241
01236-4360324759
01236-4360326893
01236-4360301867

01229-4290566873 01230-4300566845 01231-4310566817 01232-4320566886 01233-4330566858 01234-4340566830 01235-4350566802 01236-4360566871 01237-4370566843 01238-4380566815 01239-4390566884
01229-4290567358 01230-4300567330 01231-4310567302 01232-4320567371 01233-4330567343 01234-4340567315 01235-4350567384 01236-4360567356 01237-4370567328 01238-4380567397 01239-4390567369
01229-4295008503 01230-4305008572 01231-4315008544 01232-4325008516 01233-4335008585 01234-4345008557 01235-4355008529 01236-4365008598 01237-4375008570 01238-4385008542 01239-4395008514

01235-4353206269
01235-4350324787
01235-4350326824
01235-4350301895

01EZR-OB�05668kk
01EZR-OB�05673kk
01EZR-OB�50085kk

01234-4343206297
01234-4340324718
01234-4340326852
01234-4340301826

01229-4298331238 01230-4308331210 01231-4318331279 01232-4328331251 01233-4338331223 01234-4348331292 01235-4358331264 01236-4368331236 01237-4378331208 01238-4388331277 01239-4398331249

01233-4333206228
01233-4330324746
01233-4330326880
01233-4330301854

01EZR-OB�83312kk

01232-4323206256
01232-4320324774
01232-4320326811
01232-4320301882

01229-4293209929 01230-4303209998 01231-4313209970 01232-4323209942 01233-4333209914 01234-4343209983 01235-4353209955 01236-4363209927 01237-4373209996 01238-4383209968 01239-4393209940

01231-4313206284
01231-4310324705
01231-4310326839
01231-4310301813

01EZR-OB�32099kk

01230-4303206215
01230-4300324733
01230-4300326867
01230-4300301841

01229-4293208377 01230-4303208349 01231-4313208321 01232-4323208390 01233-4333208362 01234-4343208334 01235-4353208306 01236-4363208375 01237-4373208347 01238-4383208319 01239-4393208388

ILIRSKA BISTRICA IVAN�NA GORICA
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra UE
Šifra UE
Podra�un JFP
Podra�un JFP
75370
75388
62120
62090

01229-4290329417 01230-4300329486 01231-4310329458 01232-4320329430 01233-4330329402 01234-4340329471 01235-4350329443 01236-4360329415 01237-4370329484 01238-4380329456 01239-4390329428

IG
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75361
62243

039

01EZR-OB�32083kk

IDRIJA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75353
62111

038

01EZR-OB�03294kk

HRPELJE-KOZINA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75345
62448

037

01229-4293206243
01229-4290324761
01229-4290326895
01229-4290301869

HRASTNIK
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75337
62103

036

01EZR-OB�32062kk
01EZR-OB�03247kk
01EZR-OB�03268kk
01EZR-OB�03018kk

ŠALOVCI
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75329
62308

035

01229-4290309144 01230-4300309116 01231-4310309185 01232-4320309157 01233-4330309129 01234-4340309198 01235-4350309170 01236-4360309142 01237-4370309114 01238-4380309183 01239-4390309155
01229-4290355122 01230-4300355191 01231-4310355163 01232-4320355135 01233-4330355107 01234-4340355176 01235-4350355148 01236-4360355120 01237-4370355189 01238-4380355161 01239-4390355133

GROSUPLJE
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75310
62090

034

01EZR-OB�03091kk
01EZR-OB�03551kk

GORNJI PETROVCI
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75302
62308

033

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
032

Št.

01229-4290252884 01230-4300252856 01231-4310252828 01232-4320252897 01233-4330252869 01234-4340252841 01235-4350252813 01236-4360252882 01237-4370252854 01238-4380252826 01239-4390252895
01229-4290252981 01230-4300252953 01231-4310252925 01232-4320252994 01233-4330252966 01234-4340252938 01235-4350252910 01236-4360252979 01237-4370252951 01238-4380252923 01239-4390252992

GORNJI GRAD
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75299
62294

GORNJA
RADGONA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75280
62081

031

13800 /

01EZR-OB�02528kk
01EZR-OB�02529kk

Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama

030

029

Stran
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Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OB�06228kk
01EZR-OB�62233kk
01EZR-OB�62249kk

030

031

033

034

035

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
032

036

037

GORNJA
RADGONA
GORNJI GRAD
GORNJI PETROVCI
GROSUPLJE
ŠALOVCI
HRASTNIK
HRPELJE-KOZINA
IDRIJA
IG
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
75280
75299
75302
75310
75329
75337
75345
75353
75361
62081
62294
62308
62090
62308
62103
62448
62111
62243
01229-4290622842 01230-4300622814 01231-4310622883 01232-4320622855 01233-4330622827 01234-4340622896 01235-4350622868 01236-4360622840 01237-4370622812
01229-4296223331 01230-4306223303 01231-4316223372 01232-4326223344 01233-4336223316 01234-4346223385 01235-4356223357 01236-4366223329 01237-4376223398
01229-4296224980 01230-4306224952 01231-4316224924 01232-4326224993 01233-4336224965 01234-4346224937 01235-4356224909 01236-4366224978 01237-4376224950

029

ILIRSKA BISTRICA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75370
62120
01238-4380622881
01238-4386223370
01238-4386224922

038

IVAN�NA GORICA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75388
62090
01239-4390622853
01239-4396223342
01239-4396224991

039

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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13801

01240-4406217979 01241-4416217951 01242-4426217923 01243-4436217992 01244-4446217964 01245-4456217936 01246-4466217908 01247-4476217977 01248-4486217949 01249-4496217921 01250-4506217990
01240-4406218464 01241-4416218436 01242-4426218408 01243-4436218477 01244-4446218449 01245-4456218421 01246-4466218490 01247-4476218462 01248-4486218434 01249-4496218406 01250-4506218475
01240-4406220792 01241-4416220764 01242-4426220736 01243-4436220708 01244-4446220777 01245-4456220749 01246-4466220721 01247-4476220790 01248-4486220762 01249-4496220734 01250-4506220706

01240-4406228067 01241-4416228039 01242-4426228011 01243-4436228080 01244-4446228052 01245-4456228024 01246-4466228093 01247-4476228065 01248-4486228037 01249-4496228009 01250-4506228078
01240-8446221225 01241-8446221273 01242-8446221224 01243-8446221272 01244-8446221223 01245-8446221271 01246-8446221222 01247-8446221270 01248-8446221221 01249-8446221269 01250-8446221220

01240-8446222874 01241-8446222825 01242-8446222873 01243-8446222824 01244-8446222872 01245-8446222823 01246-8446222871 01247-8446222822 01248-8446222870 01249-8446222821 01250-8446222869

01240-8440515006 01241-8440515054 01242-8440515005 01243-8440515053 01244-8440515004 01245-8440515052 01246-8440515003 01247-8440515051 01248-8440515002 01249-8440515050 01250-8440515098
01240-4400612155 01241-4410612127 01242-4420612196 01243-4430612168 01244-4440612140 01245-4450612112 01246-4460612181 01247-4470612153 01248-4480612125 01249-4490612194 01250-4500612166

01EZR-OB�62179kk
01EZR-OB�62184kk
01EZR-OB�62207kk

01EZR-OB�62280kk
01EZR-84462212kk

01EZR-84462228kk

01EZR-84405150kk
01EZR-OB�06121kk

01242-4426230339
01242-4426230436
01242-4426236547
01242-4426235577
01242-4426237517
01242-4426234607

01243-4436230311
01243-4436230408
01243-4436236519
01243-4436235549
01243-4436237586
01243-4436234676

01244-4446230380
01244-4446230477
01244-4446236588
01244-4446235521
01244-4446237558
01244-4446234648

01245-4456230352
01245-4456230449
01245-4456236560
01245-4456235590
01245-4456237530
01245-4456234620

01246-4466230324
01246-4466230421
01246-4466236532
01246-4466235562
01246-4466237502
01246-4466234689

01247-4476230393
01247-4476230490
01247-4476236504
01247-4476235534
01247-4476237571
01247-4476234661

01248-4486230365
01248-4486230462
01248-4486236573
01248-4486235506
01248-4486237543
01248-4486234633

01249-4496230337
01249-4496230434
01249-4496236545
01249-4496235575
01249-4496237515
01249-4496234605

20/47

01250-4506230309
01250-4506230406
01250-4506236517
01250-4506235547
01250-4506237584
01250-4506234674

01250-4503206237
01250-4500324755
01250-4500326889
01250-4500301863
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01241-4416230367
01241-4416230464
01241-4416236575
01241-4416235508
01241-4416237545
01241-4416234635

01249-4493206265
01249-4490324783
01249-4490326820
01249-4490301891

01240-4406230395
01240-4406230492
01240-4406236506
01240-4406235536
01240-4406237573
01240-4406234663

01248-4483206293
01248-4480324714
01248-4480326848
01248-4480301822

01EZR-OB�62303kk
01EZR-OB�62304kk
01EZR-OB�62365kk
01EZR-OB�62355kk
01EZR-OB�62375kk
01EZR-OB�62346kk

01247-4473206224
01247-4470324742
01247-4470326876
01247-4470301850

01240-4400566856 01241-4410566828 01242-4420566897 01243-4430566869 01244-4440566841 01245-4450566813 01246-4460566882 01247-4470566854 01248-4480566826 01249-4490566895 01250-4500566867
01240-4400567341 01241-4410567313 01242-4420567382 01243-4430567354 01244-4440567326 01245-4450567395 01246-4460567367 01247-4470567339 01248-4480567311 01249-4490567380 01250-4500567352
01240-4405008583 01241-4415008555 01242-4425008527 01243-4435008596 01244-4445008568 01245-4455008540 01246-4465008512 01247-4475008581 01248-4485008553 01249-4495008525 01250-4505008594

01246-4463206252
01246-4460324770
01246-4460326807
01246-4460301878

01EZR-OB�05668kk
01EZR-OB�05673kk
01EZR-OB�50085kk

01245-4453206280
01245-4450324798
01245-4450326835
01245-4450301809

01240-4408331221 01241-4418331290 01242-4428331262 01243-4438331234 01244-4448331206 01245-4458331275 01246-4468331247 01247-4478331219 01248-4488331288 01249-4498331260 01250-4508331232

01244-4443206211
01244-4440324729
01244-4440326863
01244-4440301837

01EZR-OB�83312kk

01243-4433206239
01243-4430324757
01243-4430326891
01243-4430301865

01240-4403209912 01241-4413209981 01242-4423209953 01243-4433209925 01244-4443209994 01245-4453209966 01246-4463209938 01247-4473209910 01248-4483209979 01249-4493209951 01250-4503209923

01242-4423206267
01242-4420324785
01242-4420326822
01242-4420301893

01EZR-OB�32099kk

01241-4413206295
01241-4410324716
01241-4410326850
01241-4410301824

01240-4403208360 01241-4413208332 01242-4423208304 01243-4433208373 01244-4443208345 01245-4453208317 01246-4463208386 01247-4473208358 01248-4483208330 01249-4493208302 01250-4503208371

KOPER CAPODISTRIA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75493
62170

01EZR-OB�32083kk

KOMEN
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75485
62448

01240-4400329497 01241-4410329469 01242-4420329441 01243-4430329413 01244-4440329482 01245-4450329454 01246-4460329426 01247-4470329495 01248-4480329467 01249-4490329439 01250-4500329411

KO�EVJE
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75477
62162

050

01EZR-OB�03294kk

KOBILJE
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75469
62227

KOBARID
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75450
62510

049

01240-4403206226
01240-4400324744
01240-4400326878
01240-4400301852

KIDRI�EVO
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75442
62375

048

01EZR-OB�32062kk
01EZR-OB�03247kk
01EZR-OB�03268kk
01EZR-OB�03018kk

KANAL
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75434
62316

047

046

01240-4400309127 01241-4410309196 01242-4420309168 01243-4430309140 01244-4440309112 01245-4450309181 01246-4460309153 01247-4470309125 01248-4480309194 01249-4490309166 01250-4500309138
01240-4400355105 01241-4410355174 01242-4420355146 01243-4430355118 01244-4440355187 01245-4450355159 01246-4460355131 01247-4470355103 01248-4480355172 01249-4490355144 01250-4500355116

KAMNIK
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75426
62154

045

01EZR-OB�03091kk
01EZR-OB�03551kk

JURŠINCI
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75418
62375

044

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
043

Št.

01240-4400252867 01241-4410252839 01242-4420252811 01243-4430252880 01244-4440252852 01245-4450252824 01246-4460252893 01247-4470252865 01248-4480252837 01249-4490252809 01250-4500252878
01240-4400252964 01241-4410252936 01242-4420252908 01243-4430252977 01244-4440252949 01245-4450252921 01246-4460252990 01247-4470252962 01248-4480252934 01249-4490252906 01250-4500252975

JESENICE
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75400
62146

IZOLA - ISOLA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75396
62138

042

13802 /

01EZR-OB�02528kk
01EZR-OB�02529kk

Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama

041

040

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OB�06228kk
01EZR-OB�62233kk
01EZR-OB�62249kk

041

042

044

045

046

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
043

047

048

049

050

KOPER KOBARID
KOBILJE
KO�EVJE
KOMEN
IZOLA - ISOLA
JESENICE
JURŠINCI
KAMNIK
KANAL
KIDRI�EVO
CAPODISTRIA
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
75442
75450
75469
75477
75485
75493
75396
75400
75418
75426
75434
62138
62146
62375
62154
62316
62375
62510
62227
62162
62448
62170
01240-4400622825 01241-4410622894 01242-4420622866 01243-4430622838 01244-4440622810 01245-4450622879 01246-4460622851 01247-4470622823 01248-4480622892 01249-4490622864 01250-4500622836
01240-4406223314 01241-4416223383 01242-4426223355 01243-4436223327 01244-4446223396 01245-4456223368 01246-4466223340 01247-4476223312 01248-4486223381 01249-4496223353 01250-4506223325
01240-4406224963 01241-4416224935 01242-4426224907 01243-4436224976 01244-4446224948 01245-4456224920 01246-4466224989 01247-4476224961 01248-4486224933 01249-4496224905 01250-4506224974

040
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Št.

120 / 29. 12. 2005 /
Stran

13803

01251-4516217962 01252-4526217934 01253-4536217906 01254-4546217975 01255-4556217947 01256-4566217919 01257-4576217988 01258-4586217960 01259-4596217932 01260-4606217904 01261-4616217973
01251-4516218447 01252-4526218419 01253-4536218488 01254-4546218460 01255-4556218432 01256-4566218404 01257-4576218473 01258-4586218445 01259-4596218417 01260-4606218486 01261-4616218458
01251-4516220775 01252-4526220747 01253-4536220719 01254-4546220788 01255-4556220760 01256-4566220732 01257-4576220704 01258-4586220773 01259-4596220745 01260-4606220717 01261-4616220786

01251-4516228050 01252-4526228022 01253-4536228091 01254-4546228063 01255-4556228035 01256-4566228007 01257-4576228076 01258-4586228048 01259-4596228020 01260-4606228089 01261-4616228061
01251-8446221268 01252-8446221219 01253-8446221267 01254-8446221218 01255-8446221266 01256-8446221217 01257-8446221265 01258-8446221216 01259-8446221264 01260-8446221215 01261-8446221263

01251-8446222820 01252-8446222868 01253-8446222819 01254-8446222867 01255-8446222818 01256-8446222866 01257-8446222817 01258-8446222865 01259-8446222816 01260-8446222864 01261-8446222815

01251-8440515049 01252-8440515097 01253-8440515048 01254-8440515096 01255-8440515047 01256-8440515095 01257-8440515046 01258-8440515094 01259-8440515045 01260-8440515093 01261-8440515044
01251-4510612138 01252-4520612110 01253-4530612179 01254-4540612151 01255-4550612123 01256-4560612192 01257-4570612164 01258-4580612136 01259-4590612108 01260-4600612177 01261-4610612149

01EZR-OB�62179kk
01EZR-OB�62184kk
01EZR-OB�62207kk

01EZR-OB�62280kk
01EZR-84462212kk

01EZR-84462228kk

01EZR-84405150kk
01EZR-OB�06121kk

01253-4536230322
01253-4536230419
01253-4536236530
01253-4536235560
01253-4536237597
01253-4536234687
01254-4546230391
01254-4546230488
01254-4546236502
01254-4546235532
01254-4546237569
01254-4546234659

01255-4556230363
01255-4556230460
01255-4556236571
01255-4556235504
01255-4556237541
01255-4556234631

01256-4566230335
01256-4566230432
01256-4566236543
01256-4566235573
01256-4566237513
01256-4566234603

01257-4576230307
01257-4576230404
01257-4576236515
01257-4576235545
01257-4576237582
01257-4576234672

01258-4586230376
01258-4586230473
01258-4586236584
01258-4586235517
01258-4586237554
01258-4586234644

01259-4596230348
01259-4596230445
01259-4596236556
01259-4596235586
01259-4596237526
01259-4596234616

01260-4606230320
01260-4606230417
01260-4606236528
01260-4606235558
01260-4606237595
01260-4606234685

22/47

01261-4616230389
01261-4616230486
01261-4616236597
01261-4616235530
01261-4616237567
01261-4616234657

01261-4613206220
01261-4610324738
01261-4610326872
01261-4610301846
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01252-4526230350
01252-4526230447
01252-4526236558
01252-4526235588
01252-4526237528
01252-4526234618

01260-4603206248
01260-4600324766
01260-4600326803
01260-4600301874

01251-4516230378
01251-4516230475
01251-4516236586
01251-4516235519
01251-4516237556
01251-4516234646

01259-4593206276
01259-4590324794
01259-4590326831
01259-4590301805

01EZR-OB�62303kk
01EZR-OB�62304kk
01EZR-OB�62365kk
01EZR-OB�62355kk
01EZR-OB�62375kk
01EZR-OB�62346kk

01258-4583206207
01258-4580324725
01258-4580326859
01258-4580301833

01251-4510566839 01252-4520566811 01253-4530566880 01254-4540566852 01255-4550566824 01256-4560566893 01257-4570566865 01258-4580566837 01259-4590566809 01260-4600566878 01261-4610566850
01251-4510567324 01252-4520567393 01253-4530567365 01254-4540567337 01255-4550567309 01256-4560567378 01257-4570567350 01258-4580567322 01259-4590567391 01260-4600567363 01261-4610567335
01251-4515008566 01252-4525008538 01253-4535008510 01254-4545008579 01255-4555008551 01256-4565008523 01257-4575008592 01258-4585008564 01259-4595008536 01260-4605008508 01261-4615008577

01257-4573206235
01257-4570324753
01257-4570326887
01257-4570301861

01EZR-OB�05668kk
01EZR-OB�05673kk
01EZR-OB�50085kk

01256-4563206263
01256-4560324781
01256-4560326818
01256-4560301889

01251-4518331204 01252-4528331273 01253-4538331245 01254-4548331217 01255-4558331286 01256-4568331258 01257-4578331230 01258-4588331202 01259-4598331271 01260-4608331243 01261-4618331215

01255-4553206291
01255-4550324712
01255-4550326846
01255-4550301820

01EZR-OB�83312kk

01254-4543206222
01254-4540324740
01254-4540326874
01254-4540301848

01251-4513209992 01252-4523209964 01253-4533209936 01254-4543209908 01255-4553209977 01256-4563209949 01257-4573209921 01258-4583209990 01259-4593209962 01260-4603209934 01261-4613209906

01253-4533206250
01253-4530324768
01253-4530326805
01253-4530301876

01EZR-OB�32099kk

01252-4523206278
01252-4520324796
01252-4520326833
01252-4520301807

01251-4513208343 01252-4523208315 01253-4533208384 01254-4543208356 01255-4553208328 01256-4563208397 01257-4573208369 01258-4583208341 01259-4593208313 01260-4603208382 01261-4613208354

LJUBLJANA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75604
62243

01EZR-OB�32083kk

LITIJA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75590
62235

LENDAVA LENDVA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75582
62227

01251-4510329480 01252-4520329452 01253-4530329424 01254-4540329493 01255-4550329465 01256-4560329437 01257-4570329409 01258-4580329478 01259-4590329450 01260-4600329422 01261-4610329491

LENART
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75574
62219

061

01EZR-OB�03294kk

LAŠKO
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75566
62200

060

059

01251-4513206209
01251-4510324727
01251-4510326861
01251-4510301835

KUZMA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75558
62308

058

01EZR-OB�32062kk
01EZR-OB�03247kk
01EZR-OB�03268kk
01EZR-OB�03018kk

KUNGOTA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75540
62340

057

01251-4510309110 01252-4520309179 01253-4530309151 01254-4540309123 01255-4550309192 01256-4560309164 01257-4570309136 01258-4580309108 01259-4590309177 01260-4600309149 01261-4610309121
01251-4510355185 01252-4520355157 01253-4530355129 01254-4540355198 01255-4550355170 01256-4560355142 01257-4570355114 01258-4580355183 01259-4590355155 01260-4600355127 01261-4610355196

KRŠKO
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75531
62197

056

01EZR-OB�03091kk
01EZR-OB�03551kk

KRANJSKA GORA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75523
62146

055

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
054

Št.

01251-4510252850 01252-4520252822 01253-4530252891 01254-4540252863 01255-4550252835 01256-4560252807 01257-4570252876 01258-4580252848 01259-4590252820 01260-4600252889 01261-4610252861
01251-4510252947 01252-4520252919 01253-4530252988 01254-4540252960 01255-4550252932 01256-4560252904 01257-4570252973 01258-4580252945 01259-4590252917 01260-4600252986 01261-4610252958

KRANJ
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75515
62189

KOZJE
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75507
62502

053

13804 /

01EZR-OB�02528kk
01EZR-OB�02529kk

Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama

052

051

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OB�06228kk
01EZR-OB�62233kk
01EZR-OB�62249kk

052

053

055

056

057

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
054

058

059

060

061

LENDAVA KOZJE
KRANJ
KRANJSKA GORA
KRŠKO
KUNGOTA
KUZMA
LAŠKO
LENART
LENDVA
LITIJA
LJUBLJANA
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
75582
75590
75604
75507
75515
75523
75531
75540
75558
75566
75574
62502
62189
62146
62197
62340
62308
62200
62219
62227
62235
62243
01251-4510622808 01252-4520622877 01253-4530622849 01254-4540622821 01255-4550622890 01256-4560622862 01257-4570622834 01258-4580622806 01259-4590622875 01260-4600622847 01261-4610622819
01251-4516223394 01252-4526223366 01253-4536223338 01254-4546223310 01255-4556223379 01256-4566223351 01257-4576223323 01258-4586223392 01259-4596223364 01260-4606223336 01261-4616223308
01251-4516224946 01252-4526224918 01253-4536224987 01254-4546224959 01255-4556224931 01256-4566224903 01257-4576224972 01258-4586224944 01259-4596224916 01260-4606224985 01261-4616224957

051

Uradni list Republike Slovenije
Št.

120 / 29. 12. 2005 /
Stran

13805

01262-4626217945 01263-4636217917 01264-4646217986 01265-4656217958 01266-4666217930 01267-4676217902 01268-4686217971 01269-4696217943 01270-4706217915 01271-4716217984 01272-4726217956
01262-4626218430 01263-4636218402 01264-4646218471 01265-4656218443 01266-4666218415 01267-4676218484 01268-4686218456 01269-4696218428 01270-4706218497 01271-4716218469 01272-4726218441
01262-4626220758 01263-4636220730 01264-4646220702 01265-4656220771 01266-4666220743 01267-4676220715 01268-4686220784 01269-4696220756 01270-4706220728 01271-4716220797 01272-4726220769

01262-4626228033 01263-4636228005 01264-4646228074 01265-4656228046 01266-4666228018 01267-4676228087 01268-4686228059 01269-4696228031 01270-4706228003 01271-4716228072 01272-4726228044
01262-8446221214 01263-8446221262 01264-8446221213 01265-8446221261 01266-8446221212 01267-8446221260 01268-8446221211 01269-8446221259 01270-8446221210 01271-8446221258 01272-8446221209

01262-8446222863 01263-8446222814 01264-8446222862 01265-8446222813 01266-8446222861 01267-8446222812 01268-8446222860 01269-8446222811 01270-8446222859 01271-8446222810 01272-8446222858

01262-8440515092 01263-8440515043 01264-8440515091 01265-8440515042 01266-8440515090 01267-8440515041 01268-8440515089 01269-8440515040 01270-8440515088 01271-8440515039 01272-8440515087
01262-4620612121 01263-4630612190 01264-4640612162 01265-4650612134 01266-4660612106 01267-4670612175 01268-4680612147 01269-4690612119 01270-4700612188 01271-4710612160 01272-4720612132

01EZR-OB�62179kk
01EZR-OB�62184kk
01EZR-OB�62207kk

01EZR-OB�62280kk
01EZR-84462212kk

01EZR-84462228kk

01EZR-84405150kk
01EZR-OB�06121kk

01264-4646230305
01264-4646230402
01264-4646236513
01264-4646235543
01264-4646237580
01264-4646234670

01265-4656230374
01265-4656230471
01265-4656236582
01265-4656235515
01265-4656237552
01265-4656234642

01266-4666230346
01266-4666230443
01266-4666236554
01266-4666235584
01266-4666237524
01266-4666234614

01267-4676230318
01267-4676230415
01267-4676236526
01267-4676235556
01267-4676237593
01267-4676234683

01268-4686230387
01268-4686230484
01268-4686236595
01268-4686235528
01268-4686237565
01268-4686234655

01269-4696230359
01269-4696230456
01269-4696236567
01269-4696235597
01269-4696237537
01269-4696234627

01270-4706230331
01270-4706230428
01270-4706236539
01270-4706235569
01270-4706237509
01270-4706234696

01271-4716230303
01271-4716230497
01271-4716236511
01271-4716235541
01271-4716237578
01271-4716234668

24/47

01272-4726230372
01272-4726230469
01272-4726236580
01272-4726235513
01272-4726237550
01272-4726234640

01272-4723206203
01272-4720324721
01272-4720326855
01272-4720301829
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01263-4636230333
01263-4636230430
01263-4636236541
01263-4636235571
01263-4636237511
01263-4636234698

01271-4713206231
01271-4710324749
01271-4710326883
01271-4710301857

01262-4626230361
01262-4626230458
01262-4626236569
01262-4626235502
01262-4626237539
01262-4626234629

01270-4703206259
01270-4700324777
01270-4700326814
01270-4700301885

01EZR-OB�62303kk
01EZR-OB�62304kk
01EZR-OB�62365kk
01EZR-OB�62355kk
01EZR-OB�62375kk
01EZR-OB�62346kk

01269-4693206287
01269-4690324708
01269-4690326842
01269-4690301816

01262-4620566822 01263-4630566891 01264-4640566863 01265-4650566835 01266-4660566807 01267-4670566876 01268-4680566848 01269-4690566820 01270-4700566889 01271-4710566861 01272-4720566833
01262-4620567307 01263-4630567376 01264-4640567348 01265-4650567320 01266-4660567389 01267-4670567361 01268-4680567333 01269-4690567305 01270-4700567374 01271-4710567346 01272-4720567318
01262-4625008549 01263-4635008521 01264-4645008590 01265-4655008562 01266-4665008534 01267-4675008506 01268-4685008575 01269-4695008547 01270-4705008519 01271-4715008588 01272-4725008560

01268-4683206218
01268-4680324736
01268-4680326870
01268-4680301844

01EZR-OB�05668kk
01EZR-OB�05673kk
01EZR-OB�50085kk

01267-4673206246
01267-4670324764
01267-4670326898
01267-4670301872

01262-4628331284 01263-4638331256 01264-4648331228 01265-4658331297 01266-4668331269 01267-4678331241 01268-4688331213 01269-4698331282 01270-4708331254 01271-4718331226 01272-4728331295

01266-4663206274
01266-4660324792
01266-4660326829
01266-4660301803

01EZR-OB�83312kk

01265-4653206205
01265-4650324723
01265-4650326857
01265-4650301831

01262-4623209975 01263-4633209947 01264-4643209919 01265-4653209988 01266-4663209960 01267-4673209932 01268-4683209904 01269-4693209973 01270-4703209945 01271-4713209917 01272-4723209986

01264-4643206233
01264-4640324751
01264-4640326885
01264-4640301859

01EZR-OB�32099kk

01263-4633206261
01263-4630324779
01263-4630326816
01263-4630301887

01262-4623208326 01263-4633208395 01264-4643208367 01265-4653208339 01266-4663208311 01267-4673208380 01268-4683208352 01269-4693208324 01270-4703208393 01271-4713208365 01272-4723208337

MENGEŠ
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75710
62065

01EZR-OB�32083kk

MEDVODE
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75701
62243

01262-4620329463 01263-4630329435 01264-4640329407 01265-4650329476 01266-4660329448 01267-4670329420 01268-4680329489 01269-4690329461 01270-4700329433 01271-4710329405 01272-4720329474

MARIBOR
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75698
62278

072

01EZR-OB�03294kk

MAJŠPERK
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75680
62375

LUKOVICA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75671
62065

071

01262-4623206289
01262-4620324710
01262-4620326844
01262-4620301818

LU�E
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75663
62294

070

01EZR-OB�32062kk
01EZR-OB�03247kk
01EZR-OB�03268kk
01EZR-OB�03018kk

LOŠKI POTOK
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75655
62413

069

068

01262-4620309190 01263-4630309162 01264-4640309134 01265-4650309106 01266-4660309175 01267-4670309147 01268-4680309119 01269-4690309188 01270-4700309160 01271-4710309132 01272-4720309104
01262-4620355168 01263-4630355140 01264-4640355112 01265-4650355181 01266-4660355153 01267-4670355125 01268-4680355194 01269-4690355166 01270-4700355138 01271-4710355110 01272-4720355179

LOŠKA DOLINA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75647
62049

067

01EZR-OB�03091kk
01EZR-OB�03551kk

LOGATEC
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75639
62260

066

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
065

Št.

01262-4620252833 01263-4630252805 01264-4640252874 01265-4650252846 01266-4660252818 01267-4670252887 01268-4680252859 01269-4690252831 01270-4700252803 01271-4710252872 01272-4720252844
01262-4620252930 01263-4630252902 01264-4640252971 01265-4650252943 01266-4660252915 01267-4670252984 01268-4680252956 01269-4690252928 01270-4700252997 01271-4710252969 01272-4720252941

LJUTOMER
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75620
62251

LJUBNO
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75612
62294

064

13806 /

01EZR-OB�02528kk
01EZR-OB�02529kk

Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama

063

062

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OB�06228kk
01EZR-OB�62233kk
01EZR-OB�62249kk

063

064

066

067

068

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
065

069

070

071

072

LUKOVICA
MAJŠPERK
MARIBOR
MEDVODE
MENGEŠ
LJUBNO
LJUTOMER
LOGATEC
LOŠKA DOLINA
LOŠKI POTOK
LU�E
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
75612
75620
75639
75647
75655
75663
75671
75680
75698
75701
75710
62294
62251
62260
62049
62413
62294
62065
62375
62278
62243
62065
01262-4620622888 01263-4630622860 01264-4640622832 01265-4650622804 01266-4660622873 01267-4670622845 01268-4680622817 01269-4690622886 01270-4700622858 01271-4710622830 01272-4720622802
01262-4626223377 01263-4636223349 01264-4646223321 01265-4656223390 01266-4666223362 01267-4676223334 01268-4686223306 01269-4696223375 01270-4706223347 01271-4716223319 01272-4726223388
01262-4626224929 01263-4636224998 01264-4646224970 01265-4656224942 01266-4666224914 01267-4676224983 01268-4686224955 01269-4696224927 01270-4706224996 01271-4716224968 01272-4726224940

062
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01273-4736217928 01274-4746217997 01275-4756217969 01276-4766217941 01277-4776217913 01278-4786217982 01279-4796217954 01280-4806217926 01281-4816217995 01282-4826217967 01283-4836217939
01273-4736218413 01274-4746218482 01275-4756218454 01276-4766218426 01277-4776218495 01278-4786218467 01279-4796218439 01280-4806218411 01281-4816218480 01282-4826218452 01283-4836218424
01273-4736220741 01274-4746220713 01275-4756220782 01276-4766220754 01277-4776220726 01278-4786220795 01279-4796220767 01280-4806220739 01281-4816220711 01282-4826220780 01283-4836220752

01273-4736228016 01274-4746228085 01275-4756228057 01276-4766228029 01277-4776228098 01278-4786228070 01279-4796228042 01280-4806228014 01281-4816228083 01282-4826228055 01283-4836228027
01273-8446221257 01274-8446221208 01275-8446221256 01276-8446221207 01277-8446221255 01278-8446221206 01279-8446221254 01280-8446221205 01281-8446221253 01282-8446221204 01283-8446221252

01273-8446222809 01274-8446222857 01275-8446222808 01276-8446222856 01277-8446222807 01278-8446222855 01279-8446222806 01280-8446222854 01281-8446222805 01282-8446222853 01283-8446222804

01273-8440515038 01274-8440515086 01275-8440515037 01276-8440515085 01277-8440515036 01278-8440515084 01279-8440515035 01280-8440515083 01281-8440515034 01282-8440515082 01283-8440515033
01273-4730612104 01274-4740612173 01275-4750612145 01276-4760612117 01277-4770612186 01278-4780612158 01279-4790612130 01280-4800612102 01281-4810612171 01282-4820612143 01283-4830612115

01EZR-OB�62179kk
01EZR-OB�62184kk
01EZR-OB�62207kk

01EZR-OB�62280kk
01EZR-84462212kk

01EZR-84462228kk

01EZR-84405150kk
01EZR-OB�06121kk

01275-4756230385
01275-4756230482
01275-4756236593
01275-4756235526
01275-4756237563
01275-4756234653

01276-4766230357
01276-4766230454
01276-4766236565
01276-4766235595
01276-4766237535
01276-4766234625

01277-4776230329
01277-4776230426
01277-4776236537
01277-4776235567
01277-4776237507
01277-4776234694

01278-4786230398
01278-4786230495
01278-4786236509
01278-4786235539
01278-4786237576
01278-4786234666

01279-4796230370
01279-4796230467
01279-4796236578
01279-4796235511
01279-4796237548
01279-4796234638

01280-4806230342
01280-4806230439
01280-4806236550
01280-4806235580
01280-4806237520
01280-4806234610

01281-4816230314
01281-4816230411
01281-4816236522
01281-4816235552
01281-4816237589
01281-4816234679

01282-4826230383
01282-4826230480
01282-4826236591
01282-4826235524
01282-4826237561
01282-4826234651

26/47

01283-4836230355
01283-4836230452
01283-4836236563
01283-4836235593
01283-4836237533
01283-4836234623

01283-4833206283
01283-4830324704
01283-4830326838
01283-4830301812

120 / 29. 12. 2005

01274-4746230316
01274-4746230413
01274-4746236524
01274-4746235554
01274-4746237591
01274-4746234681

01282-4823206214
01282-4820324732
01282-4820326866
01282-4820301840

01273-4736230344
01273-4736230441
01273-4736236552
01273-4736235582
01273-4736237522
01273-4736234612

01281-4813206242
01281-4810324760
01281-4810326894
01281-4810301868

01EZR-OB�62303kk
01EZR-OB�62304kk
01EZR-OB�62365kk
01EZR-OB�62355kk
01EZR-OB�62375kk
01EZR-OB�62346kk

01280-4803206270
01280-4800324788
01280-4800326825
01280-4800301896

01273-4730566805 01274-4740566874 01275-4750566846 01276-4760566818 01277-4770566887 01278-4780566859 01279-4790566831 01280-4800566803 01281-4810566872 01282-4820566844 01283-4830566816
01273-4730567387 01274-4740567359 01275-4750567331 01276-4760567303 01277-4770567372 01278-4780567344 01279-4790567316 01280-4800567385 01281-4810567357 01282-4820567329 01283-4830567398
01273-4735008532 01274-4745008504 01275-4755008573 01276-4765008545 01277-4775008517 01278-4785008586 01279-4795008558 01280-4805008530 01281-4815008502 01282-4825008571 01283-4835008543

01279-4793206298
01279-4790324719
01279-4790326853
01279-4790301827

01EZR-OB�05668kk
01EZR-OB�05673kk
01EZR-OB�50085kk

01278-4783206229
01278-4780324747
01278-4780326881
01278-4780301855

01273-4738331267 01274-4748331239 01275-4758331211 01276-4768331280 01277-4778331252 01278-4788331224 01279-4798331293 01280-4808331265 01281-4818331237 01282-4828331209 01283-4838331278

01277-4773206257
01277-4770324775
01277-4770326812
01277-4770301883

01EZR-OB�83312kk

01276-4763206285
01276-4760324706
01276-4760326840
01276-4760301814

01273-4733209958 01274-4743209930 01275-4753209902 01276-4763209971 01277-4773209943 01278-4783209915 01279-4793209984 01280-4803209956 01281-4813209928 01282-4823209997 01283-4833209969

01275-4753206216
01275-4750324734
01275-4750326868
01275-4750301842

01EZR-OB�32099kk

01274-4743206244
01274-4740324762
01274-4740326896
01274-4740301870

01273-4733208309 01274-4743208378 01275-4753208350 01276-4763208322 01277-4773208391 01278-4783208363 01279-4793208335 01280-4803208307 01281-4813208376 01282-4823208348 01283-4833208320

NAZARJE
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75825
62294

01EZR-OB�32083kk

NAKLO
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75817
62189

01273-4730329446 01274-4740329418 01275-4750329487 01276-4760329459 01277-4770329431 01278-4780329403 01279-4790329472 01280-4800329444 01281-4810329416 01282-4820329485 01283-4830329457

MUTA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75809
62383

083

01EZR-OB�03294kk

MURSKA SOBOTA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75795
62308

082

01273-4733206272
01273-4730324790
01273-4730326827
01273-4730301898

MOZIRJE
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75787
62294

081

01EZR-OB�32062kk
01EZR-OB�03247kk
01EZR-OB�03268kk
01EZR-OB�03018kk

MORAVSKE
TOPLICE
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75779
62308

080

01273-4730309173 01274-4740309145 01275-4750309117 01276-4760309186 01277-4770309158 01278-4780309130 01279-4790309102 01280-4800309171 01281-4810309143 01282-4820309115 01283-4830309184
01273-4730355151 01274-4740355123 01275-4750355192 01276-4760355164 01277-4770355136 01278-4780355108 01279-4790355177 01280-4800355149 01281-4810355121 01282-4820355190 01283-4830355162

MORAV�E
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75760
62065

079

01EZR-OB�03091kk
01EZR-OB�03551kk

MISLINJA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75752
62456

MIRENKOSTANJEVICA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75744
62316

078

Št.

01273-4730252816 01274-4740252885 01275-4750252857 01276-4760252829 01277-4770252898 01278-4780252870 01279-4790252842 01280-4800252814 01281-4810252883 01282-4820252855 01283-4830252827
01273-4730252913 01274-4740252982 01275-4750252954 01276-4760252926 01277-4770252995 01278-4780252967 01279-4790252939 01280-4800252911 01281-4810252980 01282-4820252952 01283-4830252924

MEŽICA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75736
62405

METLIKA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75728
62286

077

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
076

075

13808 /

01EZR-OB�02528kk
01EZR-OB�02529kk

Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama

074

073

Stran
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Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OB�06228kk
01EZR-OB�62233kk
01EZR-OB�62249kk

074

075

077

078

079

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
076

MIRENMORAVSKE
METLIKA
MEŽICA
TOPLICE
MOZIRJE
KOSTANJEVICA
MISLINJA
MORAV�E
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
75752
75760
75779
75787
75728
75736
75744
62286
62405
62316
62456
62065
62308
62294
01273-4730622871 01274-4740622843 01275-4750622815 01276-4760622884 01277-4770622856 01278-4780622828 01279-4790622897
01273-4736223360 01274-4746223332 01275-4756223304 01276-4766223373 01277-4776223345 01278-4786223317 01279-4796223386
01273-4736224912 01274-4746224981 01275-4756224953 01276-4766224925 01277-4776224994 01278-4786224966 01279-4796224938

073

081

082

083

MURSKA SOBOTA
MUTA
NAKLO
NAZARJE
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
75795
75809
75817
75825
62308
62383
62189
62294
01280-4800622869 01281-4810622841 01282-4820622813 01283-4830622882
01280-4806223358 01281-4816223330 01282-4826223302 01283-4836223371
01280-4806224910 01281-4816224979 01282-4826224951 01283-4836224923

080
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Št.

120 / 29. 12. 2005 /
Stran

13809

01284-4846217911 01285-4856217980 01286-4866217952 01287-4876217924 01288-4886217993 01289-4896217965 01290-4906217937 01291-4916217909 01292-4926217978 01293-4936217950 01294-4946217922
01284-4846218493 01285-4856218465 01286-4866218437 01287-4876218409 01288-4886218478 01289-4896218450 01290-4906218422 01291-4916218491 01292-4926218463 01293-4936218435 01294-4946218407
01284-4846220724 01285-4856220793 01286-4866220765 01287-4876220737 01288-4886220709 01289-4896220778 01290-4906220750 01291-4916220722 01292-4926220791 01293-4936220763 01294-4946220735

01284-4846228096 01285-4856228068 01286-4866228040 01287-4876228012 01288-4886228081 01289-4896228053 01290-4906228025 01291-4916228094 01292-4926228066 01293-4936228038 01294-4946228010
01284-8446221203 01285-8446221251 01286-8446221202 01287-8446221250 01288-8446221298 01289-8446221249 01290-8446221297 01291-8446221248 01292-8446221296 01293-8446221247 01294-8446221295

01284-8446222852 01285-8446222803 01286-8446222851 01287-8446222802 01288-8446222850 01289-8446222898 01290-8446222849 01291-8446222897 01292-8446222848 01293-8446222896 01294-8446222847

01284-8440515081 01285-8440515032 01286-8440515080 01287-8440515031 01288-8440515079 01289-8440515030 01290-8440515078 01291-8440515029 01292-8440515077 01293-8440515028 01294-8440515076
01284-4840612184 01285-4850612156 01286-4860612128 01287-4870612197 01288-4880612169 01289-4890612141 01290-4900612113 01291-4910612182 01292-4920612154 01293-4930612126 01294-4940612195

01EZR-OB�62179kk
01EZR-OB�62184kk
01EZR-OB�62207kk

01EZR-OB�62280kk
01EZR-84462212kk

01EZR-84462228kk

01EZR-84405150kk
01EZR-OB�06121kk

01286-4866230368
01286-4866230465
01286-4866236576
01286-4866235509
01286-4866237546
01286-4866234636

01287-4876230340
01287-4876230437
01287-4876236548
01287-4876235578
01287-4876237518
01287-4876234608

01288-4886230312
01288-4886230409
01288-4886236520
01288-4886235550
01288-4886237587
01288-4886234677

01289-4896230381
01289-4896230478
01289-4896236589
01289-4896235522
01289-4896237559
01289-4896234649

01290-4906230353
01290-4906230450
01290-4906236561
01290-4906235591
01290-4906237531
01290-4906234621

01291-4916230325
01291-4916230422
01291-4916236533
01291-4916235563
01291-4916237503
01291-4916234690

01292-4926230394
01292-4926230491
01292-4926236505
01292-4926235535
01292-4926237572
01292-4926234662

01293-4936230366
01293-4936230463
01293-4936236574
01293-4936235507
01293-4936237544
01293-4936234634

28/47

01294-4946230338
01294-4946230435
01294-4946236546
01294-4946235576
01294-4946237516
01294-4946234606

01294-4943206266
01294-4940324784
01294-4940326821
01294-4940301892
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01285-4856230396
01285-4856230493
01285-4856236507
01285-4856235537
01285-4856237574
01285-4856234664

01293-4933206294
01293-4930324715
01293-4930326849
01293-4930301823

01284-4846230327
01284-4846230424
01284-4846236535
01284-4846235565
01284-4846237505
01284-4846234692

01292-4923206225
01292-4920324743
01292-4920326877
01292-4920301851

01EZR-OB�62303kk
01EZR-OB�62304kk
01EZR-OB�62365kk
01EZR-OB�62355kk
01EZR-OB�62375kk
01EZR-OB�62346kk

01291-4913206253
01291-4910324771
01291-4910326808
01291-4910301879

01284-4840566885 01285-4850566857 01286-4860566829 01287-4870566898 01288-4880566870 01289-4890566842 01290-4900566814 01291-4910566883 01292-4920566855 01293-4930566827 01294-4940566896
01284-4840567370 01285-4850567342 01286-4860567314 01287-4870567383 01288-4880567355 01289-4890567327 01290-4900567396 01291-4910567368 01292-4920567340 01293-4930567312 01294-4940567381
01284-4845008515 01285-4855008584 01286-4865008556 01287-4875008528 01288-4885008597 01289-4895008569 01290-4905008541 01291-4915008513 01292-4925008582 01293-4935008554 01294-4945008526

01290-4903206281
01290-4900324702
01290-4900326836
01290-4900301810

01EZR-OB�05668kk
01EZR-OB�05673kk
01EZR-OB�50085kk

01289-4893206212
01289-4890324730
01289-4890326864
01289-4890301838

01284-4848331250 01285-4858331222 01286-4868331291 01287-4878331263 01288-4888331235 01289-4898331207 01290-4908331276 01291-4918331248 01292-4928331220 01293-4938331289 01294-4948331261

01288-4883206240
01288-4880324758
01288-4880326892
01288-4880301866

01EZR-OB�83312kk

01287-4873206268
01287-4870324786
01287-4870326823
01287-4870301894

01284-4843209941 01285-4853209913 01286-4863209982 01287-4873209954 01288-4883209926 01289-4893209995 01290-4903209967 01291-4913209939 01292-4923209911 01293-4933209980 01294-4943209952

01286-4863206296
01286-4860324717
01286-4860326851
01286-4860301825

01EZR-OB�32099kk

01285-4853206227
01285-4850324745
01285-4850326879
01285-4850301853

01284-4843208389 01285-4853208361 01286-4863208333 01287-4873208305 01288-4883208374 01289-4893208346 01290-4903208318 01291-4913208387 01292-4923208359 01293-4933208331 01294-4943208303

POSTOJNA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75949
62367

PODVELKARIBNICA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75930
62383

01EZR-OB�32083kk

POD�ETRTEK
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75922
62502

01284-4840329429 01285-4850329498 01286-4860329470 01287-4870329442 01288-4880329414 01289-4890329483 01290-4900329455 01291-4910329427 01292-4920329496 01293-4930329468 01294-4940329440

PIVKA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75914
62367

094

093

01EZR-OB�03294kk

PIRAN - PIRANO
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75906
62359

092

01284-4843206255
01284-4840324773
01284-4840326810
01284-4840301881

PESNICA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75892
62340

091

01EZR-OB�32062kk
01EZR-OB�03247kk
01EZR-OB�03268kk
01EZR-OB�03018kk

OSILNICA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75884
62162

090

01284-4840309156 01285-4850309128 01286-4860309197 01287-4870309169 01288-4880309141 01289-4890309113 01290-4900309182 01291-4910309154 01292-4920309126 01293-4930309195 01294-4940309167
01284-4840355134 01285-4850355106 01286-4860355175 01287-4870355147 01288-4880355119 01289-4890355188 01290-4900355160 01291-4910355132 01292-4920355104 01293-4930355173 01294-4940355145

ORMOŽ
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75876
62332

089

01EZR-OB�03091kk
01EZR-OB�03551kk

ODRANCI
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75868
62227

088

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
087

Št.

01284-4840252896 01285-4850252868 01286-4860252840 01287-4870252812 01288-4880252881 01289-4890252853 01290-4900252825 01291-4910252894 01292-4920252866 01293-4930252838 01294-4940252810
01284-4840252993 01285-4850252965 01286-4860252937 01287-4870252909 01288-4880252978 01289-4890252950 01290-4900252922 01291-4910252991 01292-4920252963 01293-4930252935 01294-4940252907

NOVO MESTO
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75850
62324

NOVA GORICA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75833
62316

086

13810 /

01EZR-OB�02528kk
01EZR-OB�02529kk

Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama

085

084

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OB�06228kk
01EZR-OB�62233kk
01EZR-OB�62249kk

085

086

088

089

090

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
087

091

092

093

094

PODVELKANOVA GORICA
NOVO MESTO
ODRANCI
ORMOŽ
OSILNICA
PESNICA
PIRAN - PIRANO
PIVKA
POD�ETRTEK
RIBNICA
POSTOJNA
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
75892
75906
75914
75922
75930
75949
75833
75850
75868
75876
75884
62316
62324
62227
62332
62162
62340
62359
62367
62502
62383
62367
01284-4840622854 01285-4850622826 01286-4860622895 01287-4870622867 01288-4880622839 01289-4890622811 01290-4900622880 01291-4910622852 01292-4920622824 01293-4930622893 01294-4940622865
01284-4846223343 01285-4856223315 01286-4866223384 01287-4876223356 01288-4886223328 01289-4896223397 01290-4906223369 01291-4916223341 01292-4926223313 01293-4936223382 01294-4946223354
01284-4846224992 01285-4856224964 01286-4866224936 01287-4876224908 01288-4886224977 01289-4896224949 01290-4906224921 01291-4916224990 01292-4926224962 01293-4936224934 01294-4946224906

084
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01295-4956217991 01296-4966217963 01297-4976217935 01298-4986217907 01299-4996217976 01300-5006217948 01301-5016217920 01302-5026217989 01303-5036217961 01304-5046217933 01305-5056217905
01295-4956218476 01296-4966218448 01297-4976218420 01298-4986218489 01299-4996218461 01300-5006218433 01301-5016218405 01302-5026218474 01303-5036218446 01304-5046218418 01305-5056218487
01295-4956220707 01296-4966220776 01297-4976220748 01298-4986220720 01299-4996220789 01300-5006220761 01301-5016220733 01302-5026220705 01303-5036220774 01304-5046220746 01305-5056220718

01295-4956228079 01296-4966228051 01297-4976228023 01298-4986228092 01299-4996228064 01300-5006228036 01301-5016228008 01302-5026228077 01303-5036228049 01304-5046228021 01305-5056228090
01295-8446221246 01296-8446221294 01297-8446221245 01298-8446221293 01299-8446221244 01300-8446221292 01301-8446221243 01302-8446221291 01303-8446221242 01304-8446221290 01305-8446221241

01295-8446222895 01296-8446222846 01297-8446222894 01298-8446222845 01299-8446222893 01300-8446222844 01301-8446222892 01302-8446222843 01303-8446222891 01304-8446222842 01305-8446222890

01295-8440515027 01296-8440515075 01297-8440515026 01298-8440515074 01299-8440515025 01300-8440515073 01301-8440515024 01302-8440515072 01303-8440515023 01304-8440515071 01305-8440515022
01295-4950612167 01296-4960612139 01297-4970612111 01298-4980612180 01299-4990612152 01300-5000612124 01301-5010612193 01302-5020612165 01303-5030612137 01304-5040612109 01305-5050612178

01EZR-OB�62179kk
01EZR-OB�62184kk
01EZR-OB�62207kk

01EZR-OB�62280kk
01EZR-84462212kk

01EZR-84462228kk

01EZR-84405150kk
01EZR-OB�06121kk

01297-4976230351
01297-4976230448
01297-4976236559
01297-4976235589
01297-4976237529
01297-4976234619

01298-4986230323
01298-4986230420
01298-4986236531
01298-4986235561
01298-4986237598
01298-4986234688

01299-4996230392
01299-4996230489
01299-4996236503
01299-4996235533
01299-4996237570
01299-4996234660

01300-5006230364
01300-5006230461
01300-5006236572
01300-5006235505
01300-5006237542
01300-5006234632

01301-5016230336
01301-5016230433
01301-5016236544
01301-5016235574
01301-5016237514
01301-5016234604

01302-5026230308
01302-5026230405
01302-5026236516
01302-5026235546
01302-5026237583
01302-5026234673

01303-5036230377
01303-5036230474
01303-5036236585
01303-5036235518
01303-5036237555
01303-5036234645

01304-5046230349
01304-5046230446
01304-5046236557
01304-5046235587
01304-5046237527
01304-5046234617

30/47

01305-5056230321
01305-5056230418
01305-5056236529
01305-5056235559
01305-5056237596
01305-5056234686

120 / 29. 12. 2005

01296-4966230379
01296-4966230476
01296-4966236587
01296-4966235520
01296-4966237557
01296-4966234647

01305-5053206249
01305-5050324767
01305-5050326804
01305-5050301875

01295-4956230310
01295-4956230407
01295-4956236518
01295-4956235548
01295-4956237585
01295-4956234675

01304-5043206277
01304-5040324795
01304-5040326832
01304-5040301806

01EZR-OB�62303kk
01EZR-OB�62304kk
01EZR-OB�62365kk
01EZR-OB�62355kk
01EZR-OB�62375kk
01EZR-OB�62346kk

01303-5033206208
01303-5030324726
01303-5030326860
01303-5030301834

01295-4950566868 01296-4960566840 01297-4970566812 01298-4980566881 01299-4990566853 01300-5000566825 01301-5010566894 01302-5020566866 01303-5030566838 01304-5040566810 01305-5050566879
01295-4950567353 01296-4960567325 01297-4970567394 01298-4980567366 01299-4990567338 01300-5000567310 01301-5010567379 01302-5020567351 01303-5030567323 01304-5040567392 01305-5050567364
01295-4955008595 01296-4965008567 01297-4975008539 01298-4985008511 01299-4995008580 01300-5005008552 01301-5015008524 01302-5025008593 01303-5035008565 01304-5045008537 01305-5055008509

01302-5023206236
01302-5020324754
01302-5020326888
01302-5020301862

01EZR-OB�05668kk
01EZR-OB�05673kk
01EZR-OB�50085kk

01301-5013206264
01301-5010324782
01301-5010326819
01301-5010301890

01295-4958331233 01296-4968331205 01297-4978331274 01298-4988331246 01299-4998331218 01300-5008331287 01301-5018331259 01302-5028331231 01303-5038331203 01304-5048331272 01305-5058331244

01300-5003206292
01300-5000324713
01300-5000326847
01300-5000301821

01EZR-OB�83312kk

01299-4993206223
01299-4990324741
01299-4990326875
01299-4990301849

01295-4953209924 01296-4963209993 01297-4973209965 01298-4983209937 01299-4993209909 01300-5003209978 01301-5013209950 01302-5023209922 01303-5033209991 01304-5043209963 01305-5053209935

01298-4983206251
01298-4980324769
01298-4980326806
01298-4980301877

01EZR-OB�32099kk

01297-4973206279
01297-4970324797
01297-4970326834
01297-4970301808

01295-4953208372 01296-4963208344 01297-4973208316 01298-4983208385 01299-4993208357 01300-5003208329 01301-5013208398 01302-5023208370 01303-5033208342 01304-5043208314 01305-5053208383

01296-4963206210
01296-4960324728
01296-4960326862
01296-4960301836

01EZR-OB�32083kk

ROGAŠOVCI
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76058
62308

01295-4950329412 01296-4960329481 01297-4970329453 01298-4980329425 01299-4990329494 01300-5000329466 01301-5010329438 01302-5020329410 01303-5030329479 01304-5040329451 01305-5050329423

RIBNICA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76040
62413

RAVNE NA
KOROŠKEM
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76031
62405

01EZR-OB�03294kk

RADOVLJICA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76023
62391

105

01295-4953206238
01295-4950324756
01295-4950326890
01295-4950301864

RADLJE OB DRAVI
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76015
62383

104

103

01EZR-OB�32062kk
01EZR-OB�03247kk
01EZR-OB�03268kk
01EZR-OB�03018kk

RADENCI
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76007
62081

RADE�E
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75990
62200

102

01295-4950309139 01296-4960309111 01297-4970309180 01298-4980309152 01299-4990309124 01300-5000309193 01301-5010309165 01302-5020309137 01303-5030309109 01304-5040309178 01305-5050309150
01295-4950355117 01296-4960355186 01297-4970355158 01298-4980355130 01299-4990355102 01300-5000355171 01301-5010355143 01302-5020355115 01303-5030355184 01304-5040355156 01305-5050355128

RA�E-FRAM
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75981
62278

101

01EZR-OB�03091kk
01EZR-OB�03551kk

PUCONCI
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75973
62308

100

099

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
098

Št.

01295-4950252879 01296-4960252851 01297-4970252823 01298-4980252892 01299-4990252864 01300-5000252836 01301-5010252808 01302-5020252877 01303-5030252849 01304-5040252821 01305-5050252890
01295-4950252976 01296-4960252948 01297-4970252920 01298-4980252989 01299-4990252961 01300-5000252933 01301-5010252905 01302-5020252974 01303-5030252946 01304-5040252918 01305-5050252987

PTUJ
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75965
62375

PREDDVOR
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75957
62189

097

13812 /

01EZR-OB�02528kk
01EZR-OB�02529kk

Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama

096

095

Stran
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Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OB�06228kk
01EZR-OB�62233kk
01EZR-OB�62249kk

096

097

099

100

101

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
098

102

103

104

105

RAVNE NA
PREDDVOR
PTUJ
PUCONCI
RA�E-FRAM
RADE�E
RADENCI
RADLJE OB DRAVI
RADOVLJICA
KOROŠKEM
RIBNICA
ROGAŠOVCI
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
75957
75965
75973
75981
75990
76007
76015
76023
76031
76040
76058
62189
62375
62308
62278
62200
62081
62383
62391
62405
62413
62308
01295-4950622837 01296-4960622809 01297-4970622878 01298-4980622850 01299-4990622822 01300-5000622891 01301-5010622863 01302-5020622835 01303-5030622807 01304-5040622876 01305-5050622848
01295-4956223326 01296-4966223395 01297-4976223367 01298-4986223339 01299-4996223311 01300-5006223380 01301-5016223352 01302-5026223324 01303-5036223393 01304-5046223365 01305-5056223337
01295-4956224975 01296-4966224947 01297-4976224919 01298-4986224988 01299-4996224960 01300-5006224932 01301-5016224904 01302-5026224973 01303-5036224945 01304-5046224917 01305-5056224986

095
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SEVNICA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76104
62430

SEŽANA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76112
62448

SLOVENJ GRADEC
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76120
62456

112

SLOVENSKA
BISTRICA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76139
62464

113

SLOVENSKE
KONJICE
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76147
62472

114
STARŠE
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76155
62278

115
SVETI JURIJ
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76163
62081

116

32/47

01316-5166230304
01316-5166230498
01316-5166236512
01316-5166235542
01316-5166237579
01316-5166234669

01306-8440515070 01307-8440515021 01308-8440515069 01309-8440515020 01310-8440515068 01311-8440515019 01312-8440515067 01313-8440515018 01314-8440515066 01315-8440515017 01316-8440515065
01306-5060612150 01307-5070612122 01308-5080612191 01309-5090612163 01310-5100612135 01311-5110612107 01312-5120612176 01313-5130612148 01314-5140612120 01315-5150612189 01316-5160612161

01315-5156230332
01315-5156230429
01315-5156236540
01315-5156235570
01315-5156237510
01315-5156234697

01EZR-84405150kk
01EZR-OB�06121kk

01314-5146230360
01314-5146230457
01314-5146236568
01314-5146235598
01314-5146237538
01314-5146234628

01306-8446222841 01307-8446222889 01308-8446222840 01309-8446222888 01310-8446222839 01311-8446222887 01312-8446222838 01313-8446222886 01314-8446222837 01315-8446222885 01316-8446222836

01313-5136230388
01313-5136230485
01313-5136236596
01313-5136235529
01313-5136237566
01313-5136234656

01EZR-84462228kk

01312-5126230319
01312-5126230416
01312-5126236527
01312-5126235557
01312-5126237594
01312-5126234684

01306-5066228062 01307-5076228034 01308-5086228006 01309-5096228075 01310-5106228047 01311-5116228019 01312-5126228088 01313-5136228060 01314-5146228032 01315-5156228004 01316-5166228073
01306-8446221289 01307-8446221240 01308-8446221288 01309-8446221239 01310-8446221287 01311-8446221238 01312-8446221286 01313-8446221237 01314-8446221285 01315-8446221236 01316-8446221284

01311-5116230347
01311-5116230444
01311-5116236555
01311-5116235585
01311-5116237525
01311-5116234615

01EZR-OB�62280kk
01EZR-84462212kk

01310-5106230375
01310-5106230472
01310-5106236583
01310-5106235516
01310-5106237553
01310-5106234643

01306-5066217974 01307-5076217946 01308-5086217918 01309-5096217987 01310-5106217959 01311-5116217931 01312-5126217903 01313-5136217972 01314-5146217944 01315-5156217916 01316-5166217985
01306-5066218459 01307-5076218431 01308-5086218403 01309-5096218472 01310-5106218444 01311-5116218416 01312-5126218485 01313-5136218457 01314-5146218429 01315-5156218498 01316-5166218470
01306-5066220787 01307-5076220759 01308-5086220731 01309-5096220703 01310-5106220772 01311-5116220744 01312-5126220716 01313-5136220785 01314-5146220757 01315-5156220729 01316-5166220798

01309-5096230306
01309-5096230403
01309-5096236514
01309-5096235544
01309-5096237581
01309-5096234671

01EZR-OB�62179kk
01EZR-OB�62184kk
01EZR-OB�62207kk

01308-5086230334
01308-5086230431
01308-5086236542
01308-5086235572
01308-5086237512
01308-5086234602

01306-5066230390
01306-5066230487
01306-5066236598
01306-5066235531
01306-5066237568
01306-5066234658

01EZR-OB�62303kk
01EZR-OB�62304kk
01EZR-OB�62365kk
01EZR-OB�62355kk
01EZR-OB�62375kk
01EZR-OB�62346kk

120 / 29. 12. 2005

01307-5076230362
01307-5076230459
01307-5076236570
01307-5076235503
01307-5076237540
01307-5076234630

01306-5060566851 01307-5070566823 01308-5080566892 01309-5090566864 01310-5100566836 01311-5110566808 01312-5120566877 01313-5130566849 01314-5140566821 01315-5150566890 01316-5160566862
01306-5060567336 01307-5070567308 01308-5080567377 01309-5090567349 01310-5100567321 01311-5110567390 01312-5120567362 01313-5130567334 01314-5140567306 01315-5150567375 01316-5160567347
01306-5065008578 01307-5075008550 01308-5085008522 01309-5095008591 01310-5105008563 01311-5115008535 01312-5125008507 01313-5135008576 01314-5145008548 01315-5155008520 01316-5165008589

01316-5163206232
01316-5160324750
01316-5160326884
01316-5160301858

01EZR-OB�05668kk
01EZR-OB�05673kk
01EZR-OB�50085kk

01315-5153206260
01315-5150324778
01315-5150326815
01315-5150301886

01306-5068331216 01307-5078331285 01308-5088331257 01309-5098331229 01310-5108331298 01311-5118331270 01312-5128331242 01313-5138331214 01314-5148331283 01315-5158331255 01316-5168331227

01314-5143206288
01314-5140324709
01314-5140326843
01314-5140301817

01EZR-OB�83312kk

01313-5133206219
01313-5130324737
01313-5130326871
01313-5130301845

01306-5063209907 01307-5073209976 01308-5083209948 01309-5093209920 01310-5103209989 01311-5113209961 01312-5123209933 01313-5133209905 01314-5143209974 01315-5153209946 01316-5163209918

01312-5123206247
01312-5120324765
01312-5120326802
01312-5120301873

01EZR-OB�32099kk

01311-5113206275
01311-5110324793
01311-5110326830
01311-5110301804

01306-5063208355 01307-5073208327 01308-5083208396 01309-5093208368 01310-5103208340 01311-5113208312 01312-5123208381 01313-5133208353 01314-5143208325 01315-5153208394 01316-5163208366

01310-5103206206
01310-5100324724
01310-5100326858
01310-5100301832

01EZR-OB�32083kk

01309-5093206234
01309-5090324752
01309-5090326886
01309-5090301860

01306-5060329492 01307-5070329464 01308-5080329436 01309-5090329408 01310-5100329477 01311-5110329449 01312-5120329421 01313-5130329490 01314-5140329462 01315-5150329434 01316-5160329406

01308-5083206262
01308-5080324780
01308-5080326817
01308-5080301888

01EZR-OB�03294kk

01307-5073206290
01307-5070324711
01307-5070326845
01307-5070301819

01306-5063206221
01306-5060324739
01306-5060326873
01306-5060301847

01EZR-OB�32062kk
01EZR-OB�03247kk
01EZR-OB�03268kk
01EZR-OB�03018kk

01306-5060309122 01307-5070309191 01308-5080309163 01309-5090309135 01310-5100309107 01311-5110309176 01312-5120309148 01313-5130309120 01314-5140309189 01315-5150309161 01316-5160309133
01306-5060355197 01307-5070355169 01308-5080355141 01309-5090355113 01310-5100355182 01311-5110355154 01312-5120355126 01313-5130355195 01314-5140355167 01315-5150355139 01316-5160355111

SEMI�
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76090
62057

111

01EZR-OB�03091kk
01EZR-OB�03551kk

RUŠE
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76082
62421

110

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
109

Št.

01306-5060252862 01307-5070252834 01308-5080252806 01309-5090252875 01310-5100252847 01311-5110252819 01312-5120252888 01313-5130252860 01314-5140252832 01315-5150252804 01316-5160252873
01306-5060252959 01307-5070252931 01308-5080252903 01309-5090252972 01310-5100252944 01311-5110252916 01312-5120252985 01313-5130252957 01314-5140252929 01315-5150252998 01316-5160252970

ROGATEC
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76074
62502

ROGAŠKA
SLATINA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76066
62502

108

13814 /

01EZR-OB�02528kk
01EZR-OB�02529kk

Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama

107

106

Stran
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Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OB�06228kk
01EZR-OB�62233kk
01EZR-OB�62249kk

107

108

110

111

112

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
109

113

114

115

116

ROGAŠKA
SLOVENSKA
SLOVENSKE
SLATINA
ROGATEC
RUŠE
SEMI�
SEVNICA
SEŽANA
SLOVENJ GRADEC
BISTRICA
KONJICE
STARŠE
SVETI JURIJ
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
76082
76090
76104
76112
76120
76139
76147
76155
76163
76066
76074
62502
62502
62421
62057
62430
62448
62456
62464
62472
62278
62081
01306-5060622820 01307-5070622889 01308-5080622861 01309-5090622833 01310-5100622805 01311-5110622874 01312-5120622846 01313-5130622818 01314-5140622887 01315-5150622859 01316-5160622831
01306-5066223309 01307-5076223378 01308-5086223350 01309-5096223322 01310-5106223391 01311-5116223363 01312-5126223335 01313-5136223307 01314-5146223376 01315-5156223348 01316-5166223320
01306-5066224958 01307-5076224930 01308-5086224902 01309-5096224971 01310-5106224943 01311-5116224915 01312-5126224984 01313-5136224956 01314-5146224928 01315-5156224997 01316-5166224969

106
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Št.

120 / 29. 12. 2005 /
Stran

13815

01317-5176217957 01318-5186217929 01319-5196217998 01320-5206217970 01321-5216217942 01322-5226217914 01323-5236217983 01324-5246217955 01325-5256217927 01326-5266217996 01100-5276217936
01317-5176218442 01318-5186218414 01319-5196218483 01320-5206218455 01321-5216218427 01322-5226218496 01323-5236218468 01324-5246218440 01325-5256218412 01326-5266218481 01100-5276218421
01317-5176220770 01318-5186220742 01319-5196220714 01320-5206220783 01321-5216220755 01322-5226220727 01323-5236220796 01324-5246220768 01325-5256220740 01326-5266220712 01100-5276220749

01317-5176228045 01318-5186228017 01319-5196228086 01320-5206228058 01321-5216228030 01322-5226228002 01323-5236228071 01324-5246228043 01325-5256228015 01326-5266228084 01100-5276228024
01317-8446221235 01318-8446221283 01319-8446221234 01320-8446221282 01321-8446221233 01322-8446221281 01323-8446221232 01324-8446221280 01325-8446221231 01326-8446221279 01100-8444271207

01317-8446222884 01318-8446222835 01319-8446222883 01320-8446222834 01321-8446222882 01322-8446222833 01323-8446222881 01324-8446222832 01325-8446222880 01326-8446222831 01100-8444272856

01317-8440515016 01318-8440515064 01319-8440515015 01320-8440515063 01321-8440515014 01322-8440515062 01323-8440515013 01324-8440515061 01325-8440515012 01326-8440515060 01100-8444275087
01317-5170612133 01318-5180612105 01319-5190612174 01320-5200612146 01321-5210612118 01322-5220612187 01323-5230612159 01324-5240612131 01325-5250612103 01326-5260612172 01100-5270612112

01EZR-OB�62179kk
01EZR-OB�62184kk
01EZR-OB�62207kk

01EZR-OB�62280kk
01EZR-84462212kk

01EZR-84462228kk

01EZR-84405150kk
01EZR-OB�06121kk

01319-5196230317
01319-5196230414
01319-5196236525
01319-5196235555
01319-5196237592
01319-5196234682

01320-5206230386
01320-5206230483
01320-5206236594
01320-5206235527
01320-5206237564
01320-5206234654

01321-5216230358
01321-5216230455
01321-5216236566
01321-5216235596
01321-5216237536
01321-5216234626

01322-5226230330
01322-5226230427
01322-5226236538
01322-5226235568
01322-5226237508
01322-5226234695

01323-5236230302
01323-5236230496
01323-5236236510
01323-5236235540
01323-5236237577
01323-5236234667

01324-5246230371
01324-5246230468
01324-5246236579
01324-5246235512
01324-5246237549
01324-5246234639

01325-5256230343
01325-5256230440
01325-5256236551
01325-5256235581
01325-5256237521
01325-5256234611

01326-5266230315
01326-5266230412
01326-5266236523
01326-5266235553
01326-5266237590
01326-5266234680

34/47

01100-5276230352
01100-5276230449
01100-5276236560
01100-5276235590
01100-5276237530
01100-5276234620

01100-5273206280
01100-5270324798
01100-5270326835
01100-5270301809

120 / 29. 12. 2005

01318-5186230345
01318-5186230442
01318-5186236553
01318-5186235583
01318-5186237523
01318-5186234613

01326-5263206243
01326-5260324761
01326-5260326895
01326-5260301869

01317-5176230373
01317-5176230470
01317-5176236581
01317-5176235514
01317-5176237551
01317-5176234641

01325-5253206271
01325-5250324789
01325-5250326826
01325-5250301897

01EZR-OB�62303kk
01EZR-OB�62304kk
01EZR-OB�62365kk
01EZR-OB�62355kk
01EZR-OB�62375kk
01EZR-OB�62346kk

01324-5243206202
01324-5240324720
01324-5240326854
01324-5240301828

01317-5170566834 01318-5180566806 01319-5190566875 01320-5200566847 01321-5210566819 01322-5220566888 01323-5230566860 01324-5240566832 01325-5250566804 01326-5260566873 01100-5270566813
01317-5170567319 01318-5180567388 01319-5190567360 01320-5200567332 01321-5210567304 01322-5220567373 01323-5230567345 01324-5240567317 01325-5250567386 01326-5260567358 01100-5270567395
01317-5175008561 01318-5185008533 01319-5195008505 01320-5205008574 01321-5215008546 01322-5225008518 01323-5235008587 01324-5245008559 01325-5255008531 01326-5265008503 01100-5275008540

01323-5233206230
01323-5230324748
01323-5230326882
01323-5230301856

01EZR-OB�05668kk
01EZR-OB�05673kk
01EZR-OB�50085kk

01322-5223206258
01322-5220324776
01322-5220326813
01322-5220301884

01317-5178331296 01318-5188331268 01319-5198331240 01320-5208331212 01321-5218331281 01322-5228331253 01323-5238331225 01324-5248331294 01325-5258331266 01326-5268331238 01100-5278331275

01321-5213206286
01321-5210324707
01321-5210326841
01321-5210301815

01EZR-OB�83312kk

01320-5203206217
01320-5200324735
01320-5200326869
01320-5200301843

01317-5173209987 01318-5183209959 01319-5193209931 01320-5203209903 01321-5213209972 01322-5223209944 01323-5233209916 01324-5243209985 01325-5253209957 01326-5263209929 01100-5273209966

01319-5193206245
01319-5190324763
01319-5190326897
01319-5190301871

01EZR-OB�32099kk

01318-5183206273
01318-5180324791
01318-5180326828
01318-5180301802

01317-5173208338 01318-5183208310 01319-5193208379 01320-5203208351 01321-5213208323 01322-5223208392 01323-5233208364 01324-5243208336 01325-5253208308 01326-5263208377 01100-5273208317

ŠTORE
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76279
62030

01EZR-OB�32083kk

ŠOŠTANJ
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76260
62553

127
1

01317-5170329475 01318-5180329447 01319-5190329419 01320-5200329488 01321-5210329460 01322-5220329432 01323-5230329404 01324-5240329473 01325-5250329445 01326-5260329417 01100-5270329454

ŠMARTNO OB
PAKI
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76252
62553

126

01EZR-OB�03294kk

ŠMARJE PRI
JELŠAH
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76244
62502

125

01317-5173206204
01317-5170324722
01317-5170326856
01317-5170301830

ŠKOFLJICA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76236
62243

124

01EZR-OB�32062kk
01EZR-OB�03247kk
01EZR-OB�03268kk
01EZR-OB�03018kk

ŠKOFJA LOKA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76228
62499

123

01317-5170309105 01318-5180309174 01319-5190309146 01320-5200309118 01321-5210309187 01322-5220309159 01323-5230309131 01324-5240309103 01325-5250309172 01326-5260309144 01100-5270309181
01317-5170355180 01318-5180355152 01319-5190355124 01320-5200355193 01321-5210355165 01322-5220355137 01323-5230355109 01324-5240355178 01325-5250355150 01326-5260355122 01100-5270355159

ŠKOCJAN
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76210
62324

ŠENTJUR PRI
CELJU
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76201
62480

122

01EZR-OB�03091kk
01EZR-OB�03551kk

ŠENTJERNEJ
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76198
62324

121

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
120

Št.

01317-5170252845 01318-5180252817 01319-5190252886 01320-5200252858 01321-5210252830 01322-5220252802 01323-5230252871 01324-5240252843 01325-5250252815 01326-5260252884 01100-5270252824
01317-5170252942 01318-5180252914 01319-5190252983 01320-5200252955 01321-5210252927 01322-5220252996 01323-5230252968 01324-5240252940 01325-5250252912 01326-5260252981 01100-5270252921

ŠENTILJ
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76180
62340

ŠEN�UR
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76171
62189

119

13816 /

01EZR-OB�02528kk
01EZR-OB�02529kk

Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama

118

117

Stran
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Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OB�06228kk
01EZR-OB�62233kk
01EZR-OB�62249kk

118

119

121

122

123

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
120

124

125

126

127
1

ŠENTJUR PRI
ŠMARJE PRI
ŠMARTNO OB
ŠENTILJ
ŠENTJERNEJ
ŠEN�UR
CELJU
ŠKOCJAN
ŠKOFJA LOKA
ŠKOFLJICA
JELŠAH
PAKI
ŠOŠTANJ
ŠTORE
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
76252
76260
76279
76171
76180
76198
76201
76210
76228
76236
76244
62189
62340
62324
62480
62324
62499
62243
62502
62553
62553
62030
01317-5170622803 01318-5180622872 01319-5190622844 01320-5200622816 01321-5210622885 01322-5220622857 01323-5230622829 01324-5240622898 01325-5250622870 01326-5260622842 01100-5270622879
01317-5176223389 01318-5186223361 01319-5196223333 01320-5206223305 01321-5216223374 01322-5226223346 01323-5236223318 01324-5246223387 01325-5256223359 01326-5266223331 01100-5276223368
01317-5176224941 01318-5186224913 01319-5196224982 01320-5206224954 01321-5216224926 01322-5226224995 01323-5236224967 01324-5246224939 01325-5256224911 01326-5266224980 01100-5276224920
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13817

01328-5286217940 01329-5296217912 01330-5306217981 01331-5316217953 01332-5326217925 01333-5336217994 01334-5346217966 01335-5356217938 01336-5366217910 01337-5376217979 01338-5386217951
01328-5286218425 01329-5296218494 01330-5306218466 01331-5316218438 01332-5326218410 01333-5336218479 01334-5346218451 01335-5356218423 01336-5366218492 01337-5376218464 01338-5386218436
01328-5286220753 01329-5296220725 01330-5306220794 01331-5316220766 01332-5326220738 01333-5336220710 01334-5346220779 01335-5356220751 01336-5366220723 01337-5376220792 01338-5386220764

01328-5286228028 01329-5296228097 01330-5306228069 01331-5316228041 01332-5326228013 01333-5336228082 01334-5346228054 01335-5356228026 01336-5366228095 01337-5376228067 01338-5386228039
01328-8446221278 01329-8446221229 01330-8446221277 01331-8446221228 01332-8446221276 01333-8446221227 01334-8446221275 01335-8446221226 01336-8446221274 01337-8446221225 01338-8446221273

01328-8446222830 01329-8446222878 01330-8446222829 01331-8446222877 01332-8446222828 01333-8446222876 01334-8446222827 01335-8446222875 01336-8446222826 01337-8446222874 01338-8446222825

01328-8440515059 01329-8440515010 01330-8440515058 01331-8440515009 01332-8440515057 01333-8440515008 01334-8440515056 01335-8440515007 01336-8440515055 01337-8440515006 01338-8440515054
01328-5280612116 01329-5290612185 01330-5300612157 01331-5310612129 01332-5320612198 01333-5330612170 01334-5340612142 01335-5350612114 01336-5360612183 01337-5370612155 01338-5380612127

01EZR-OB�62280kk
01EZR-84462212kk

01EZR-84462228kk

01EZR-84405150kk
01EZR-OB�06121kk

01331-5316230369
01331-5316230466
01331-5316236577
01331-5316235510
01331-5316237547
01331-5316234637
01332-5326230341
01332-5326230438
01332-5326236549
01332-5326235579
01332-5326237519
01332-5326234609

01333-5336230313
01333-5336230410
01333-5336236521
01333-5336235551
01333-5336237588
01333-5336234678

01334-5346230382
01334-5346230479
01334-5346236590
01334-5346235523
01334-5346237560
01334-5346234650

01335-5356230354
01335-5356230451
01335-5356236562
01335-5356235592
01335-5356237532
01335-5356234622

01336-5366230326
01336-5366230423
01336-5366236534
01336-5366235564
01336-5366237504
01336-5366234691

01337-5376230395
01337-5376230492
01337-5376236506
01337-5376235536
01337-5376237573
01337-5376234663

36/47

01338-5386230367
01338-5386230464
01338-5386236575
01338-5386235508
01338-5386237545
01338-5386234635

01338-5383206295
01338-5380324716
01338-5380326850
01338-5380301824

01EZR-OB�62179kk
01EZR-OB�62184kk
01EZR-OB�62207kk

01330-5306230397
01330-5306230494
01330-5306236508
01330-5306235538
01330-5306237575
01330-5306234665

01337-5373206226
01337-5370324744
01337-5370326878
01337-5370301852
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01329-5296230328
01329-5296230425
01329-5296236536
01329-5296235566
01329-5296237506
01329-5296234693

01336-5363206254
01336-5360324772
01336-5360326809
01336-5360301880

01328-5286230356
01328-5286230453
01328-5286236564
01328-5286235594
01328-5286237534
01328-5286234624

01335-5353206282
01335-5350324703
01335-5350326837
01335-5350301811

01EZR-OB�62303kk
01EZR-OB�62304kk
01EZR-OB�62365kk
01EZR-OB�62355kk
01EZR-OB�62375kk
01EZR-OB�62346kk

01334-5343206213
01334-5340324731
01334-5340326865
01334-5340301839

01328-5280566817 01329-5290566886 01330-5300566858 01331-5310566830 01332-5320566802 01333-5330566871 01334-5340566843 01335-5350566815 01336-5360566884 01337-5370566856 01338-5380566828
01328-5280567302 01329-5290567371 01330-5300567343 01331-5310567315 01332-5320567384 01333-5330567356 01334-5340567328 01335-5350567397 01336-5360567369 01337-5370567341 01338-5380567313
01328-5285008544 01329-5295008516 01330-5305008585 01331-5315008557 01332-5325008529 01333-5335008598 01334-5345008570 01335-5355008542 01336-5365008514 01337-5375008583 01338-5385008555

01333-5333206241
01333-5330324759
01333-5330326893
01333-5330301867

01EZR-OB�05668kk
01EZR-OB�05673kk
01EZR-OB�50085kk

01332-5323206269
01332-5320324787
01332-5320326824
01332-5320301895

01328-5288331279 01329-5298331251 01330-5308331223 01331-5318331292 01332-5328331264 01333-5338331236 01334-5348331208 01335-5358331277 01336-5368331249 01337-5378331221 01338-5388331290

01331-5313206297
01331-5310324718
01331-5310326852
01331-5310301826

01EZR-OB�83312kk

01330-5303206228
01330-5300324746
01330-5300326880
01330-5300301854

01328-5283209970 01329-5293209942 01330-5303209914 01331-5313209983 01332-5323209955 01333-5333209927 01334-5343209996 01335-5353209968 01336-5363209940 01337-5373209912 01338-5383209981

01329-5293206256
01329-5290324774
01329-5290326811
01329-5290301882

01EZR-OB�32099kk

VODICE
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76384
62243

01328-5283208321 01329-5293208390 01330-5303208362 01331-5313208334 01332-5323208306 01333-5333208375 01334-5343208347 01335-5353208319 01336-5363208388 01337-5373208360 01338-5383208332

VITANJE
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76376
62472

01EZR-OB�32083kk

VIPAVA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76368
62014

138

01328-5280329458 01329-5290329430 01330-5300329402 01331-5310329471 01332-5320329443 01333-5330329415 01334-5340329484 01335-5350329456 01336-5360329428 01337-5370329497 01338-5380329469

VIDEM
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76350
62375

137

01EZR-OB�03294kk

VELIKE LAŠ�E
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76341
62243

136

01328-5283206284
01328-5280324705
01328-5280326839
01328-5280301813

VELENJE
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76333
62553

135

01EZR-OB�32062kk
01EZR-OB�03247kk
01EZR-OB�03268kk
01EZR-OB�03018kk

TURNIŠ�E
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76325
62227

134

01328-5280309185 01329-5290309157 01330-5300309129 01331-5310309198 01332-5320309170 01333-5330309142 01334-5340309114 01335-5350309183 01336-5360309155 01337-5370309127 01338-5380309196
01328-5280355163 01329-5290355135 01330-5300355107 01331-5310355176 01332-5320355148 01333-5330355120 01334-5340355189 01335-5350355161 01336-5360355133 01337-5370355105 01338-5380355174

TRŽI�
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76317
62545

133

01EZR-OB�03091kk
01EZR-OB�03551kk

TREBNJE
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76309
62537

132

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
131

Št.

01328-5280252828 01329-5290252897 01330-5300252869 01331-5310252841 01332-5320252813 01333-5330252882 01334-5340252854 01335-5350252826 01336-5360252895 01337-5370252867 01338-5380252839
01328-5280252925 01329-5290252994 01330-5300252966 01331-5310252938 01332-5320252910 01333-5330252979 01334-5340252951 01335-5350252923 01336-5360252992 01337-5370252964 01338-5380252936

TRBOVLJE
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76295
62529

TOLMIN
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76287
62510

130

13818 /

01EZR-OB�02528kk
01EZR-OB�02529kk

Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama

129

128

Stran
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Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OB�06228kk
01EZR-OB�62233kk
01EZR-OB�62249kk

129

130

132

133

134

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
131

135

136

137

138

TURNIŠ�E
VELENJE
VELIKE LAŠ�E
VIDEM
VIPAVA
VITANJE
VODICE
TOLMIN
TRBOVLJE
TREBNJE
TRŽI�
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
76287
76295
76309
76317
76325
76333
76341
76350
76368
76376
76384
62510
62529
62537
62545
62227
62553
62243
62375
62014
62472
62243
01328-5280622883 01329-5290622855 01330-5300622827 01331-5310622896 01332-5320622868 01333-5330622840 01334-5340622812 01335-5350622881 01336-5360622853 01337-5370622825 01338-5380622894
01328-5286223372 01329-5296223344 01330-5306223316 01331-5316223385 01332-5326223357 01333-5336223329 01334-5346223398 01335-5356223370 01336-5366223342 01337-5376223314 01338-5386223383
01328-5286224924 01329-5296224993 01330-5306224965 01331-5316224937 01332-5326224909 01333-5336224978 01334-5346224950 01335-5356224922 01336-5366224991 01337-5376224963 01338-5386224935
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01339-5396217923 01340-5406217992 01341-5416217964 01342-5426217936 01343-5436217908 01344-5446217977 01346-5466217921 01347-5476217990 01348-5486217962 01349-5496217934 01350-5506217906
01339-5396218408 01340-5406218477 01341-5416218449 01342-5426218421 01343-5436218490 01344-5446218462 01346-5466218406 01347-5476218475 01348-5486218447 01349-5496218419 01350-5506218488
01339-5396220736 01340-5406220708 01341-5416220777 01342-5426220749 01343-5436220721 01344-5446220790 01346-5466220734 01347-5476220706 01348-5486220775 01349-5496220747 01350-5506220719

01339-5396228011 01340-5406228080 01341-5416228052 01342-5426228024 01343-5436228093 01344-5446228065 01346-5466228009 01347-5476228078 01348-5486228050 01349-5496228022 01350-5506228091
01339-8446221224 01340-8446221272 01341-8446221223 01342-8446221271 01343-8446221222 01344-8446221270 01346-8446221269 01347-8446221220 01348-8446221268 01349-8446221219 01350-8446221267

01339-8446222873 01340-8446222824 01341-8446222872 01342-8446222823 01343-8446222871 01344-8446222822 01346-8446222821 01347-8446222869 01348-8446222820 01349-8446222868 01350-8446222819

01339-8440515005 01340-8440515053 01341-8440515004 01342-8440515052 01343-8440515003 01344-8440515051 01346-8440515050 01347-8440515098 01348-8440515049 01349-8440515097 01350-8440515048
01339-5390612196 01340-5400612168 01341-5410612140 01342-5420612112 01343-5430612181 01344-5440612153 01346-5460612194 01347-5470612166 01348-5480612138 01349-5490612110 01350-5500612179

01EZR-OB�62179kk
01EZR-OB�62184kk
01EZR-OB�62207kk

01EZR-OB�62280kk
01EZR-84462212kk

01EZR-84462228kk

01EZR-84405150kk
01EZR-OB�06121kk

01341-5416230380
01341-5416230477
01341-5416236588
01341-5416235521
01341-5416237558
01341-5416234648

01342-5426230352
01342-5426230449
01342-5426236560
01342-5426235590
01342-5426237530
01342-5426234620

01343-5436230324
01343-5436230421
01343-5436236532
01343-5436235562
01343-5436237502
01343-5436234689

01344-5446230393
01344-5446230490
01344-5446236504
01344-5446235534
01344-5446237571
01344-5446234661

01346-5466230337
01346-5466230434
01346-5466236545
01346-5466235575
01346-5466237515
01346-5466234605

01347-5476230309
01347-5476230406
01347-5476236517
01347-5476235547
01347-5476237584
01347-5476234674

01348-5486230378
01348-5486230475
01348-5486236586
01348-5486235519
01348-5486237556
01348-5486234646

01349-5496230350
01349-5496230447
01349-5496236558
01349-5496235588
01349-5496237528
01349-5496234618

38/47

01350-5506230322
01350-5506230419
01350-5506236530
01350-5506235560
01350-5506237597
01350-5506234687

01350-5503206250
01350-5500324768
01350-5500326805
01350-5500301876
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01340-5406230311
01340-5406230408
01340-5406236519
01340-5406235549
01340-5406237586
01340-5406234676

01349-5493206278
01349-5490324796
01349-5490326833
01349-5490301807

01339-5396230339
01339-5396230436
01339-5396236547
01339-5396235577
01339-5396237517
01339-5396234607

01348-5483206209
01348-5480324727
01348-5480326861
01348-5480301835

01EZR-OB�62303kk
01EZR-OB�62304kk
01EZR-OB�62365kk
01EZR-OB�62355kk
01EZR-OB�62375kk
01EZR-OB�62346kk

01347-5473206237
01347-5470324755
01347-5470326889
01347-5470301863

01339-5390566897 01340-5400566869 01341-5410566841 01342-5420566813 01343-5430566882 01344-5440566854 01346-5460566895 01347-5470566867 01348-5480566839 01349-5490566811 01350-5500566880
01339-5390567382 01340-5400567354 01341-5410567326 01342-5420567395 01343-5430567367 01344-5440567339 01346-5460567380 01347-5470567352 01348-5480567324 01349-5490567393 01350-5500567365
01339-5395008527 01340-5405008596 01341-5415008568 01342-5425008540 01343-5435008512 01344-5445008581 01346-5465008525 01347-5475008594 01348-5485008566 01349-5495008538 01350-5505008510

01346-5463206265
01346-5460324783
01346-5460326820
01346-5460301891

01EZR-OB�05668kk
01EZR-OB�05673kk
01EZR-OB�50085kk

01344-5443206224
01344-5440324742
01344-5440326876
01344-5440301850

01339-5398331262 01340-5408331234 01341-5418331206 01342-5428331275 01343-5438331247 01344-5448331219 01346-5468331260 01347-5478331232 01348-5488331204 01349-5498331273 01350-5508331245

01343-5433206252
01343-5430324770
01343-5430326807
01343-5430301878

01EZR-OB�83312kk

01342-5423206280
01342-5420324798
01342-5420326835
01342-5420301809

01339-5393209953 01340-5403209925 01341-5413209994 01342-5423209966 01343-5433209938 01344-5443209910 01346-5463209951 01347-5473209923 01348-5483209992 01349-5493209964 01350-5503209936

01341-5413206211
01341-5410324729
01341-5410326863
01341-5410301837

01EZR-OB�32099kk

01340-5403206239
01340-5400324757
01340-5400326891
01340-5400301865

01339-5393208304 01340-5403208373 01341-5413208345 01342-5423208317 01343-5433208386 01344-5443208358 01346-5463208302 01347-5473208371 01348-5483208343 01349-5493208315 01350-5503208384

BLOKE
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76490
62049

BISTRICA OB
SOTLI
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76481
62502

01EZR-OB�32083kk

BENEDIKT
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76473
62219

01339-5390329441 01340-5400329413 01341-5410329482 01342-5420329454 01343-5430329426 01344-5440329495 01346-5460329439 01347-5470329411 01348-5480329480 01349-5490329452 01350-5500329424

ŽIRI
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76465
62499

150

149

01EZR-OB�03294kk

ŽELEZNIKI
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76457
62499

148

01339-5393206267
01339-5390324785
01339-5390326822
01339-5390301893

ZRE�E
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76449
62472

147

01EZR-OB�32062kk
01EZR-OB�03247kk
01EZR-OB�03268kk
01EZR-OB�03018kk

ZAVR�
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76430
62375

146

01339-5390309168 01340-5400309140 01341-5410309112 01342-5420309181 01343-5430309153 01344-5440309125 01346-5460309166 01347-5470309138 01348-5480309110 01349-5490309179 01350-5500309151
01339-5390355146 01340-5400355118 01341-5410355187 01342-5420355159 01343-5430355131 01344-5440355103 01346-5460355144 01347-5470355116 01348-5480355185 01349-5490355157 01350-5500355129

ZAGORJE OB SAVI
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76422
62570

144

01EZR-OB�03091kk
01EZR-OB�03551kk

VUZENICA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76414
62383

143

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
142

Št.

01339-5390252811 01340-5400252880 01341-5410252852 01342-5420252824 01343-5430252893 01344-5440252865 01346-5460252809 01347-5470252878 01348-5480252850 01349-5490252822 01350-5500252891
01339-5390252908 01340-5400252977 01341-5410252949 01342-5420252921 01343-5430252990 01344-5440252962 01346-5460252906 01347-5470252975 01348-5480252947 01349-5490252919 01350-5500252988

VRHNIKA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76406
62561

VOJNIK
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76392
62030

141

13820 /

01EZR-OB�02528kk
01EZR-OB�02529kk

Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama

140

139

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OB�06228kk
01EZR-OB�62233kk
01EZR-OB�62249kk

140

141

VOJNIK
VRHNIKA
VUZENICA
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
76392
76406
76414
62030
62561
62383
01339-5390622866 01340-5400622838 01341-5410622810
01339-5396223355 01340-5406223327 01341-5416223396
01339-5396224907 01340-5406224976 01341-5416224948

139

144

146

147

148

149

150

BISTRICA OB
ZRE�E
ŽELEZNIKI
ŽIRI
BENEDIKT
ZAGORJE OB SAVI
ZAVR�
SOTLI
BLOKE
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
76422
76430
76449
76457
76465
76473
76481
76490
62570
62375
62472
62499
62499
62219
62502
62049
01342-5420622879 01343-5430622851 01344-5440622823 01346-5460622864 01347-5470622836 01348-5480622808 01349-5490622877 01350-5500622849
01342-5426223368 01343-5436223340 01344-5446223312 01346-5466223353 01347-5476223325 01348-5486223394 01349-5496223366 01350-5506223338
01342-5426224920 01343-5436224989 01344-5446224961 01346-5466224905 01347-5476224974 01348-5486224946 01349-5496224918 01350-5506224987

143

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
142
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13821

01351-5516217975 01352-5526217947 01353-5536217919 01354-5546217988 01355-5556217960 01356-5566217932 01357-5576217904 01358-5586217973 01359-5596217945 01360-5606217917 01361-5616217986
01351-5516218460 01352-5526218432 01353-5536218404 01354-5546218473 01355-5556218445 01356-5566218417 01357-5576218486 01358-5586218458 01359-5596218430 01360-5606218402 01361-5616218471
01351-5516220788 01352-5526220760 01353-5536220732 01354-5546220704 01355-5556220773 01356-5566220745 01357-5576220717 01358-5586220786 01359-5596220758 01360-5606220730 01361-5616220702

01351-5516228063 01352-5526228035 01353-5536228007 01354-5546228076 01355-5556228048 01356-5566228020 01357-5576228089 01358-5586228061 01359-5596228033 01360-5606228005 01361-5616228074
01351-8446221218 01352-8446221266 01353-8446221217 01354-8446221265 01355-8446221216 01356-8446221264 01357-8446221215 01358-8446221263 01359-8446221214 01360-8446221262 01361-8446221213

01351-8446222867 01352-8446222818 01353-8446222866 01354-8446222817 01355-8446222865 01356-8446222816 01357-8446222864 01358-8446222815 01359-8446222863 01360-8446222814 01361-8446222862

01351-8440515096 01352-8440515047 01353-8440515095 01354-8440515046 01355-8440515094 01356-8440515045 01357-8440515093 01358-8440515044 01359-8440515092 01360-8440515043 01361-8440515091
01351-5510612151 01352-5520612123 01353-5530612192 01354-5540612164 01355-5550612136 01356-5560612108 01357-5570612177 01358-5580612149 01359-5590612121 01360-5600612190 01361-5610612162

01EZR-OB�62179kk
01EZR-OB�62184kk
01EZR-OB�62207kk

01EZR-OB�62280kk
01EZR-84462212kk

01EZR-84462228kk

01EZR-84405150kk
01EZR-OB�06121kk

01353-5536230335
01353-5536230432
01353-5536236543
01353-5536235573
01353-5536237513
01353-5536234603

01354-5546230307
01354-5546230404
01354-5546236515
01354-5546235545
01354-5546237582
01354-5546234672

01355-5556230376
01355-5556230473
01355-5556236584
01355-5556235517
01355-5556237554
01355-5556234644

01356-5566230348
01356-5566230445
01356-5566236556
01356-5566235586
01356-5566237526
01356-5566234616

01357-5576230320
01357-5576230417
01357-5576236528
01357-5576235558
01357-5576237595
01357-5576234685

01358-5586230389
01358-5586230486
01358-5586236597
01358-5586235530
01358-5586237567
01358-5586234657

01359-5596230361
01359-5596230458
01359-5596236569
01359-5596235502
01359-5596237539
01359-5596234629

01360-5606230333
01360-5606230430
01360-5606236541
01360-5606235571
01360-5606237511
01360-5606234698

40/47

01361-5616230305
01361-5616230402
01361-5616236513
01361-5616235543
01361-5616237580
01361-5616234670

01361-5613206233
01361-5610324751
01361-5610326885
01361-5610301859

120 / 29. 12. 2005

01352-5526230363
01352-5526230460
01352-5526236571
01352-5526235504
01352-5526237541
01352-5526234631

01360-5603206261
01360-5600324779
01360-5600326816
01360-5600301887

01351-5516230391
01351-5516230488
01351-5516236502
01351-5516235532
01351-5516237569
01351-5516234659

01359-5593206289
01359-5590324710
01359-5590326844
01359-5590301818

01EZR-OB�62303kk
01EZR-OB�62304kk
01EZR-OB�62365kk
01EZR-OB�62355kk
01EZR-OB�62375kk
01EZR-OB�62346kk

01358-5583206220
01358-5580324738
01358-5580326872
01358-5580301846

01351-5510566852 01352-5520566824 01353-5530566893 01354-5540566865 01355-5550566837 01356-5560566809 01357-5570566878 01358-5580566850 01359-5590566822 01360-5600566891 01361-5610566863
01351-5510567337 01352-5520567309 01353-5530567378 01354-5540567350 01355-5550567322 01356-5560567391 01357-5570567363 01358-5580567335 01359-5590567307 01360-5600567376 01361-5610567348
01351-5515008579 01352-5525008551 01353-5535008523 01354-5545008592 01355-5555008564 01356-5565008536 01357-5575008508 01358-5585008577 01359-5595008549 01360-5605008521 01361-5615008590

01357-5573206248
01357-5570324766
01357-5570326803
01357-5570301874

01EZR-OB�05668kk
01EZR-OB�05673kk
01EZR-OB�50085kk

01356-5563206276
01356-5560324794
01356-5560326831
01356-5560301805

01351-5518331217 01352-5528331286 01353-5538331258 01354-5548331230 01355-5558331202 01356-5568331271 01357-5578331243 01358-5588331215 01359-5598331284 01360-5608331256 01361-5618331228

01355-5553206207
01355-5550324725
01355-5550326859
01355-5550301833

01EZR-OB�83312kk

01354-5543206235
01354-5540324753
01354-5540326887
01354-5540301861

01351-5513209908 01352-5523209977 01353-5533209949 01354-5543209921 01355-5553209990 01356-5563209962 01357-5573209934 01358-5583209906 01359-5593209975 01360-5603209947 01361-5613209919

01353-5533206263
01353-5530324781
01353-5530326818
01353-5530301889

01EZR-OB�32099kk

01352-5523206291
01352-5520324712
01352-5520326846
01352-5520301820

01351-5513208356 01352-5523208328 01353-5533208397 01354-5543208369 01355-5553208341 01356-5563208313 01357-5573208382 01358-5583208354 01359-5593208326 01360-5603208395 01361-5613208367

HODOŠ
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76600
62308

01EZR-OB�32083kk

HO�E-SLIVNICA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76597
62278

01351-5510329493 01352-5520329465 01353-5530329437 01354-5540329409 01355-5550329478 01356-5560329450 01357-5570329422 01358-5580329491 01359-5590329463 01360-5600329435 01361-5610329407

HAJDINA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76589
62375

161

01EZR-OB�03294kk

GRAD
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76570
62308

DOLENJSKE
TOPLICE
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76562
62324

160

01351-5513206222
01351-5510324740
01351-5510326874
01351-5510301848

DOBROVNIK
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76554
62227

159

01EZR-OB�32062kk
01EZR-OB�03247kk
01EZR-OB�03268kk
01EZR-OB�03018kk

DOBRNA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76546
62030

158

157

01351-5510309123 01352-5520309192 01353-5530309164 01354-5540309136 01355-5550309108 01356-5560309177 01357-5570309149 01358-5580309121 01359-5590309190 01360-5600309162 01361-5610309134
01351-5510355198 01352-5520355170 01353-5530355142 01354-5540355114 01355-5550355183 01356-5560355155 01357-5570355127 01358-5580355196 01359-5590355168 01360-5600355140 01361-5610355112

DOBJE
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76538
62480

156

01EZR-OB�03091kk
01EZR-OB�03551kk

CERKVENJAK
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76520
62219

155

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
154

Št.

01351-5510252863 01352-5520252835 01353-5530252807 01354-5540252876 01355-5550252848 01356-5560252820 01357-5570252889 01358-5580252861 01359-5590252833 01360-5600252805 01361-5610252874
01351-5510252960 01352-5520252932 01353-5530252904 01354-5540252973 01355-5550252945 01356-5560252917 01357-5570252986 01358-5580252958 01359-5590252930 01360-5600252902 01361-5610252971

CANKOVA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76511
62308

BRASLOV�E
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76503
62588

153

13822 /

01EZR-OB�02528kk
01EZR-OB�02529kk

Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama

152

151

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OB�06228kk
01EZR-OB�62233kk
01EZR-OB�62249kk

152

153

155

156

157

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
154

158

159

160

161

DOLENJSKE
CANKOVA
CERKVENJAK
DOBJE
DOBRNA
DOBROVNIK
BRASLOV�E
TOPLICE
GRAD
HAJDINA
HO�E-SLIVNICA
HODOŠ
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
76562
76570
76589
76597
76600
76503
76511
76520
76538
76546
76554
62588
62308
62219
62480
62030
62227
62324
62308
62375
62278
62308
01351-5510622821 01352-5520622890 01353-5530622862 01354-5540622834 01355-5550622806 01356-5560622875 01357-5570622847 01358-5580622819 01359-5590622888 01360-5600622860 01361-5610622832
01351-5516223310 01352-5526223379 01353-5536223351 01354-5546223323 01355-5556223392 01356-5566223364 01357-5576223336 01358-5586223308 01359-5596223377 01360-5606223349 01361-5616223321
01351-5516224959 01352-5526224931 01353-5536224903 01354-5546224972 01355-5556224944 01356-5566224916 01357-5576224985 01358-5586224957 01359-5596224929 01360-5606224998 01361-5616224970

151
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01362-5626217958 01363-5636217930 01364-5646217902 01365-5656217971 01366-5666217943 01367-5676217915 01368-5686217984 01369-5696217956 01370-5706217928 01371-5716217997 01372-5726217969
01362-5626218443 01363-5636218415 01364-5646218484 01365-5656218456 01366-5666218428 01367-5676218497 01368-5686218469 01369-5696218441 01370-5706218413 01371-5716218482 01372-5726218454
01362-5626220771 01363-5636220743 01364-5646220715 01365-5656220784 01366-5666220756 01367-5676220728 01368-5686220797 01369-5696220769 01370-5706220741 01371-5716220713 01372-5726220782

01362-5626228046 01363-5636228018 01364-5646228087 01365-5656228059 01366-5666228031 01367-5676228003 01368-5686228072 01369-5696228044 01370-5706228016 01371-5716228085 01372-5726228057
01362-8446221261 01363-8446221212 01364-8446221260 01365-8446221211 01366-8446221259 01367-8446221210 01368-8446221258 01369-8446221209 01370-8446221257 01371-8446221208 01372-8446221256

01362-8446222813 01363-8446222861 01364-8446222812 01365-8446222860 01366-8446222811 01367-8446222859 01368-8446222810 01369-8446222858 01370-8446222809 01371-8446222857 01372-8446222808

01362-8440515042 01363-8440515090 01364-8440515041 01365-8440515089 01366-8440515040 01367-8440515088 01368-8440515039 01369-8440515087 01370-8440515038 01371-8440515086 01372-8440515037
01362-5620612134 01363-5630612106 01364-5640612175 01365-5650612147 01366-5660612119 01367-5670612188 01368-5680612160 01369-5690612132 01370-5700612104 01371-5710612173 01372-5720612145

01EZR-OB�62179kk
01EZR-OB�62184kk
01EZR-OB�62207kk

01EZR-OB�62280kk
01EZR-84462212kk

01EZR-84462228kk

01EZR-84405150kk
01EZR-OB�06121kk

01364-5646230318
01364-5646230415
01364-5646236526
01364-5646235556
01364-5646237593
01364-5646234683

01365-5656230387
01365-5656230484
01365-5656236595
01365-5656235528
01365-5656237565
01365-5656234655

01366-5666230359
01366-5666230456
01366-5666236567
01366-5666235597
01366-5666237537
01366-5666234627

01367-5676230331
01367-5676230428
01367-5676236539
01367-5676235569
01367-5676237509
01367-5676234696

01368-5686230303
01368-5686230497
01368-5686236511
01368-5686235541
01368-5686237578
01368-5686234668

01369-5696230372
01369-5696230469
01369-5696236580
01369-5696235513
01369-5696237550
01369-5696234640

01370-5706230344
01370-5706230441
01370-5706236552
01370-5706235582
01370-5706237522
01370-5706234612

01371-5716230316
01371-5716230413
01371-5716236524
01371-5716235554
01371-5716237591
01371-5716234681

42/47

01372-5726230385
01372-5726230482
01372-5726236593
01372-5726235526
01372-5726237563
01372-5726234653

01372-5723206216
01372-5720324734
01372-5720326868
01372-5720301842
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01363-5636230346
01363-5636230443
01363-5636236554
01363-5636235584
01363-5636237524
01363-5636234614

01371-5713206244
01371-5710324762
01371-5710326896
01371-5710301870

01362-5626230374
01362-5626230471
01362-5626236582
01362-5626235515
01362-5626237552
01362-5626234642

01370-5703206272
01370-5700324790
01370-5700326827
01370-5700301898

01EZR-OB�62303kk
01EZR-OB�62304kk
01EZR-OB�62365kk
01EZR-OB�62355kk
01EZR-OB�62375kk
01EZR-OB�62346kk

01369-5693206203
01369-5690324721
01369-5690326855
01369-5690301829

01362-5620566835 01363-5630566807 01364-5640566876 01365-5650566848 01366-5660566820 01367-5670566889 01368-5680566861 01369-5690566833 01370-5700566805 01371-5710566874 01372-5720566846
01362-5620567320 01363-5630567389 01364-5640567361 01365-5650567333 01366-5660567305 01367-5670567374 01368-5680567346 01369-5690567318 01370-5700567387 01371-5710567359 01372-5720567331
01362-5625008562 01363-5635008534 01364-5645008506 01365-5655008575 01366-5665008547 01367-5675008519 01368-5685008588 01369-5695008560 01370-5705008532 01371-5715008504 01372-5725008573

01368-5683206231
01368-5680324749
01368-5680326883
01368-5680301857

01EZR-OB�05668kk
01EZR-OB�05673kk
01EZR-OB�50085kk

01367-5673206259
01367-5670324777
01367-5670326814
01367-5670301885

01362-5628331297 01363-5638331269 01364-5648331241 01365-5658331213 01366-5668331282 01367-5678331254 01368-5688331226 01369-5698331295 01370-5708331267 01371-5718331239 01372-5728331211

01366-5663206287
01366-5660324708
01366-5660326842
01366-5660301816

01EZR-OB�83312kk

01365-5653206218
01365-5650324736
01365-5650326870
01365-5650301844

01362-5623209988 01363-5633209960 01364-5643209932 01365-5653209904 01366-5663209973 01367-5673209945 01368-5683209917 01369-5693209986 01370-5703209958 01371-5713209930 01372-5723209902

01364-5643206246
01364-5640324764
01364-5640326898
01364-5640301872

01EZR-OB�32099kk

01363-5633206274
01363-5630324792
01363-5630326829
01363-5630301803

01362-5623208339 01363-5633208311 01364-5643208380 01365-5653208352 01366-5663208324 01367-5673208393 01368-5683208365 01369-5693208337 01370-5703208309 01371-5713208378 01372-5723208350

PODLEHNIK
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76716
62375

01EZR-OB�32083kk

OPLOTNICA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76708
62464

01362-5620329476 01363-5630329448 01364-5640329420 01365-5650329489 01366-5660329461 01367-5670329433 01368-5680329405 01369-5690329474 01370-5700329446 01371-5710329418 01372-5720329487

MIRNA PE�
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76694
62324

172

01EZR-OB�03294kk

MIKLAVŽ NA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76686
62278

171

01362-5623206205
01362-5620324723
01362-5620326857
01362-5620301831

MARKOVCI
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76678
62375

LOVRENC NA
POHORJU
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76660
62421

170

01EZR-OB�32062kk
01EZR-OB�03247kk
01EZR-OB�03268kk
01EZR-OB�03018kk

KRIŽEVCI
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76651
62251

169

01362-5620309106 01363-5630309175 01364-5640309147 01365-5650309119 01366-5660309188 01367-5670309160 01368-5680309132 01369-5690309104 01370-5700309173 01371-5710309145 01372-5720309117
01362-5620355181 01363-5630355153 01364-5640355125 01365-5650355194 01366-5660355166 01367-5670355138 01368-5680355110 01369-5690355179 01370-5700355151 01371-5710355123 01372-5720355192

KOSTEL
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76643
62162

168

167

01EZR-OB�03091kk
01EZR-OB�03551kk

KOMENDA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76635
62154

166

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
165

Št.

01362-5620252846 01363-5630252818 01364-5640252887 01365-5650252859 01366-5660252831 01367-5670252803 01368-5680252872 01369-5690252844 01370-5700252816 01371-5710252885 01372-5720252857
01362-5620252943 01363-5630252915 01364-5640252984 01365-5650252956 01366-5660252928 01367-5670252997 01368-5680252969 01369-5690252941 01370-5700252913 01371-5710252982 01372-5720252954

JEZERSKO
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76627
62189

HORJUL
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76619
62243

164

13824 /

01EZR-OB�02528kk
01EZR-OB�02529kk

Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama

163

162

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OB�06228kk
01EZR-OB�62233kk
01EZR-OB�62249kk

163

164

166

167

168

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
165

169

170

171

172

LOVRENC NA
HORJUL
JEZERSKO
KOMENDA
KOSTEL
KRIŽEVCI
POHORJU
MARKOVCI
MIKLAVŽ NA
MIRNA PE�
OPLOTNICA
PODLEHNIK
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
76708
76716
76619
76627
76635
76643
76651
76660
76678
76686
76694
62243
62189
62154
62162
62251
62421
62375
62278
62324
62464
62375
01362-5620622804 01363-5630622873 01364-5640622845 01365-5650622817 01366-5660622886 01367-5670622858 01368-5680622830 01369-5690622802 01370-5700622871 01371-5710622843 01372-5720622815
01362-5626223390 01363-5636223362 01364-5646223334 01365-5656223306 01366-5666223375 01367-5676223347 01368-5686223319 01369-5696223388 01370-5706223360 01371-5716223332 01372-5726223304
01362-5626224942 01363-5636224914 01364-5646224983 01365-5656224955 01366-5666224927 01367-5676224996 01368-5686224968 01369-5696224940 01370-5706224912 01371-5716224981 01372-5726224953

162
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Št.

120 / 29. 12. 2005 /
Stran

13825

01373-5736217941 01374-5746217913 01375-5756217982 01376-5766217954 01377-5776217926 01378-5786217995 01379-5796217967 01380-5806217939 01381-5816217911 01382-5826217980 01383-5836217952
01373-5736218426 01374-5746218495 01375-5756218467 01376-5766218439 01377-5776218411 01378-5786218480 01379-5796218452 01380-5806218424 01381-5816218493 01382-5826218465 01383-5836218437
01373-5736220754 01374-5746220726 01375-5756220795 01376-5766220767 01377-5776220739 01378-5786220711 01379-5796220780 01380-5806220752 01381-5816220724 01382-5826220793 01383-5836220765

01373-5736228029 01374-5746228098 01375-5756228070 01376-5766228042 01377-5776228014 01378-5786228083 01379-5796228055 01380-5806228027 01381-5816228096 01382-5826228068 01383-5836228040
01373-8446221207 01374-8446221255 01375-8446221206 01376-8446221254 01377-8446221205 01378-8446221253 01379-8446221204 01380-8446221252 01381-8446221203 01382-8446221251 01383-8446221202

01373-8446222856 01374-8446222807 01375-8446222855 01376-8446222806 01377-8446222854 01378-8446222805 01379-8446222853 01380-8446222804 01381-8446222852 01382-8446222803 01383-8446222851

01373-8440515085 01374-8440515036 01375-8440515084 01376-8440515035 01377-8440515083 01378-8440515034 01379-8440515082 01380-8440515033 01381-8440515081 01382-8440515032 01383-8440515080
01373-5730612117 01374-5740612186 01375-5750612158 01376-5760612130 01377-5770612102 01378-5780612171 01379-5790612143 01380-5800612115 01381-5810612184 01382-5820612156 01383-5830612128

01EZR-OB�62179kk
01EZR-OB�62184kk
01EZR-OB�62207kk

01EZR-OB�62280kk
01EZR-84462212kk

01EZR-84462228kk

01EZR-84405150kk
01EZR-OB�06121kk

01375-5756230398
01375-5756230495
01375-5756236509
01375-5756235539
01375-5756237576
01375-5756234666

01376-5766230370
01376-5766230467
01376-5766236578
01376-5766235511
01376-5766237548
01376-5766234638

01377-5776230342
01377-5776230439
01377-5776236550
01377-5776235580
01377-5776237520
01377-5776234610

01378-5786230314
01378-5786230411
01378-5786236522
01378-5786235552
01378-5786237589
01378-5786234679

01379-5796230383
01379-5796230480
01379-5796236591
01379-5796235524
01379-5796237561
01379-5796234651

01380-5806230355
01380-5806230452
01380-5806236563
01380-5806235593
01380-5806237533
01380-5806234623

01381-5816230327
01381-5816230424
01381-5816236535
01381-5816235565
01381-5816237505
01381-5816234692

01382-5826230396
01382-5826230493
01382-5826236507
01382-5826235537
01382-5826237574
01382-5826234664

44/47

01383-5836230368
01383-5836230465
01383-5836236576
01383-5836235509
01383-5836237546
01383-5836234636

01383-5833206296
01383-5830324717
01383-5830326851
01383-5830301825
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01374-5746230329
01374-5746230426
01374-5746236537
01374-5746235567
01374-5746237507
01374-5746234694

01382-5823206227
01382-5820324745
01382-5820326879
01382-5820301853

01373-5736230357
01373-5736230454
01373-5736236565
01373-5736235595
01373-5736237535
01373-5736234625

01381-5813206255
01381-5810324773
01381-5810326810
01381-5810301881

01EZR-OB�62303kk
01EZR-OB�62304kk
01EZR-OB�62365kk
01EZR-OB�62355kk
01EZR-OB�62375kk
01EZR-OB�62346kk

01380-5803206283
01380-5800324704
01380-5800326838
01380-5800301812

01373-5730566818 01374-5740566887 01375-5750566859 01376-5760566831 01377-5770566803 01378-5780566872 01379-5790566844 01380-5800566816 01381-5810566885 01382-5820566857 01383-5830566829
01373-5730567303 01374-5740567372 01375-5750567344 01376-5760567316 01377-5770567385 01378-5780567357 01379-5790567329 01380-5800567398 01381-5810567370 01382-5820567342 01383-5830567314
01373-5735008545 01374-5745008517 01375-5755008586 01376-5765008558 01377-5775008530 01378-5785008502 01379-5795008571 01380-5805008543 01381-5815008515 01382-5825008584 01383-5835008556

01379-5793206214
01379-5790324732
01379-5790326866
01379-5790301840

01EZR-OB�05668kk
01EZR-OB�05673kk
01EZR-OB�50085kk

01378-5783206242
01378-5780324760
01378-5780326894
01378-5780301868

01373-5738331280 01374-5748331252 01375-5758331224 01376-5768331293 01377-5778331265 01378-5788331237 01379-5798331209 01380-5808331278 01381-5818331250 01382-5828331222 01383-5838331291

01377-5773206270
01377-5770324788
01377-5770326825
01377-5770301896

01EZR-OB�83312kk

01376-5763206298
01376-5760324719
01376-5760326853
01376-5760301827

01373-5733209971 01374-5743209943 01375-5753209915 01376-5763209984 01377-5773209956 01378-5783209928 01379-5793209997 01380-5803209969 01381-5813209941 01382-5823209913 01383-5833209982

01375-5753206229
01375-5750324747
01375-5750326881
01375-5750301855

01EZR-OB�32099kk

01374-5743206257
01374-5740324775
01374-5740326812
01374-5740301883

01373-5733208322 01374-5743208391 01375-5753208363 01376-5763208335 01377-5773208307 01378-5783208376 01379-5793208348 01380-5803208320 01381-5813208389 01382-5823208361 01383-5833208333

ŠEMPETERVRTOJBA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
75841
62316

01EZR-OB�32083kk

SVETI ANDRAŽ V
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76813
62375

01373-5730329459 01374-5740329431 01375-5750329403 01376-5760329472 01377-5770329444 01378-5780329416 01379-5790329485 01380-5800329457 01381-5810329429 01382-5820329498 01383-5830329470

SVETA ANA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76805
62219

183

01EZR-OB�03294kk

SOL�AVA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76791
62294

182

01373-5733206285
01373-5730324706
01373-5730326840
01373-5730301814

SODRAŽICA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76783
62413

181

01EZR-OB�32062kk
01EZR-OB�03247kk
01EZR-OB�03268kk
01EZR-OB�03018kk

SELNICA OB
DRAVI
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76775
62421

RIBNICA NA
POHORJU
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76767
62383

180

01373-5730309186 01374-5740309158 01375-5750309130 01376-5760309102 01377-5770309171 01378-5780309143 01379-5790309115 01380-5800309184 01381-5810309156 01382-5820309128 01383-5830309197
01373-5730355164 01374-5740355136 01375-5750355108 01376-5760355177 01377-5770355149 01378-5780355121 01379-5790355190 01380-5800355162 01381-5810355134 01382-5820355106 01383-5830355175

RAZKRIŽJE
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76759
62251

179

01EZR-OB�03091kk
01EZR-OB�03551kk

PREVALJE
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76740
62405

178

177

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
176

Št.

01373-5730252829 01374-5740252898 01375-5750252870 01376-5760252842 01377-5770252814 01378-5780252883 01379-5790252855 01380-5800252827 01381-5810252896 01382-5820252868 01383-5830252840
01373-5730252926 01374-5740252995 01375-5750252967 01376-5760252939 01377-5770252911 01378-5780252980 01379-5790252952 01380-5800252924 01381-5810252993 01382-5820252965 01383-5830252937

PREBOLD
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76732
62588

POLZELA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76724
62588

175

13826 /

01EZR-OB�02528kk
01EZR-OB�02529kk

Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama

174

173

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OB�06228kk
01EZR-OB�62233kk
01EZR-OB�62249kk

174

175

177

178

179

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
176

180

181

182

183

RIBNICA NA
SELNICA OB
ŠEMPETERPOLZELA
PREBOLD
PREVALJE
RAZKRIŽJE
POHORJU
DRAVI
SODRAŽICA
SOL�AVA
SVETA ANA
SVETI ANDRAŽ V
VRTOJBA
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
76732
76740
76759
76767
76775
76783
76791
76805
76813
75841
76724
62588
62588
62405
62251
62383
62421
62413
62294
62219
62375
62316
01373-5730622884 01374-5740622856 01375-5750622828 01376-5760622897 01377-5770622869 01378-5780622841 01379-5790622813 01380-5800622882 01381-5810622854 01382-5820622826 01383-5830622895
01373-5736223373 01374-5746223345 01375-5756223317 01376-5766223386 01377-5776223358 01378-5786223330 01379-5796223302 01380-5806223371 01381-5816223343 01382-5826223315 01383-5836223384
01373-5736224925 01374-5746224994 01375-5756224966 01376-5766224938 01377-5776224910 01378-5786224979 01379-5796224951 01380-5806224923 01381-5816224992 01382-5826224964 01383-5836224936
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Št.

120 / 29. 12. 2005 /
Stran

13827

01384-5846217924 01385-5856217993 01386-5866217965 01387-5876217937 01388-5886217909 01389-5896217978 01390-5906217950 01391-5916217922 01392-5926217991 01393-5936217963 01394-5946217935
01384-5846218409 01385-5856218478 01386-5866218450 01387-5876218422 01388-5886218491 01389-5896218463 01390-5906218435 01391-5916218407 01392-5926218476 01393-5936218448 01394-5946218420
01384-5846220737 01385-5856220709 01386-5866220778 01387-5876220750 01388-5886220722 01389-5896220791 01390-5906220763 01391-5916220735 01392-5926220707 01393-5936220776 01394-5946220748

01384-5846228012 01385-5856228081 01386-5866228053 01387-5876228025 01388-5886228094 01389-5896228066 01390-5906228038 01391-5916228010 01392-5926228079 01393-5936228051 01394-5946228023
01384-8446221250 01385-8446221298 01386-8446221249 01387-8446221297 01388-8446221248 01389-8446221296 01390-8446221247 01391-8446221295 01392-8446221246 01393-8446221294 01394-8446221245

01384-8446222802 01385-8446222850 01386-8446222898 01387-8446222849 01388-8446222897 01389-8446222848 01390-8446222896 01391-8446222847 01392-8446222895 01393-8446222846 01394-8446222894

01384-8440515031 01385-8440515079 01386-8440515030 01387-8440515078 01388-8440515029 01389-8440515077 01390-8440515028 01391-8440515076 01392-8440515027 01393-8440515075 01394-8440515026
01384-5840612197 01385-5850612169 01386-5860612141 01387-5870612113 01388-5880612182 01389-5890612154 01390-5900612126 01391-5910612195 01392-5920612167 01393-5930612139 01394-5940612111

01EZR-OB�62280kk
01EZR-84462212kk

01EZR-84462228kk

01EZR-84405150kk
01EZR-OB�06121kk

01387-5876230353
01387-5876230450
01387-5876236561
01387-5876235591
01387-5876237531
01387-5876234621

01388-5886230325
01388-5886230422
01388-5886236533
01388-5886235563
01388-5886237503
01388-5886234690

01389-5896230394
01389-5896230491
01389-5896236505
01389-5896235535
01389-5896237572
01389-5896234662

01390-5906230366
01390-5906230463
01390-5906236574
01390-5906235507
01390-5906237544
01390-5906234634

01391-5916230338
01391-5916230435
01391-5916236546
01391-5916235576
01391-5916237516
01391-5916234606

01392-5926230310
01392-5926230407
01392-5926236518
01392-5926235548
01392-5926237585
01392-5926234675

01393-5936230379
01393-5936230476
01393-5936236587
01393-5936235520
01393-5936237557
01393-5936234647

46/47

01394-5946230351
01394-5946230448
01394-5946236559
01394-5946235589
01394-5946237529
01394-5946234619

01394-5943206279
01394-5940324797
01394-5940326834
01394-5940301808

01EZR-OB�62179kk
01EZR-OB�62184kk
01EZR-OB�62207kk

01386-5866230381
01386-5866230478
01386-5866236589
01386-5866235522
01386-5866237559
01386-5866234649

01393-5933206210
01393-5930324728
01393-5930326862
01393-5930301836
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01385-5856230312
01385-5856230409
01385-5856236520
01385-5856235550
01385-5856237587
01385-5856234677

01392-5923206238
01392-5920324756
01392-5920326890
01392-5920301864

01384-5846230340
01384-5846230437
01384-5846236548
01384-5846235578
01384-5846237518
01384-5846234608

01391-5913206266
01391-5910324784
01391-5910326821
01391-5910301892

01EZR-OB�62303kk
01EZR-OB�62304kk
01EZR-OB�62365kk
01EZR-OB�62355kk
01EZR-OB�62375kk
01EZR-OB�62346kk

01390-5903206294
01390-5900324715
01390-5900326849
01390-5900301823

01384-5840566898 01385-5850566870 01386-5860566842 01387-5870566814 01388-5880566883 01389-5890566855 01390-5900566827 01391-5910566896 01392-5920566868 01393-5930566840 01394-5940566812
01384-5840567383 01385-5850567355 01386-5860567327 01387-5870567396 01388-5880567368 01389-5890567340 01390-5900567312 01391-5910567381 01392-5920567353 01393-5930567325 01394-5940567394
01384-5845008528 01385-5855008597 01386-5865008569 01387-5875008541 01388-5885008513 01389-5895008582 01390-5905008554 01391-5915008526 01392-5925008595 01393-5935008567 01394-5945008539

01389-5893206225
01389-5890324743
01389-5890326877
01389-5890301851

01EZR-OB�05668kk
01EZR-OB�05673kk
01EZR-OB�50085kk

01388-5883206253
01388-5880324771
01388-5880326808
01388-5880301879

01384-5848331263 01385-5858331235 01386-5868331207 01387-5878331276 01388-5888331248 01389-5898331220 01390-5908331289 01391-5918331261 01392-5928331233 01393-5938331205 01394-5948331274

01387-5873206281
01387-5870324702
01387-5870326836
01387-5870301810

01EZR-OB�83312kk

01386-5863206212
01386-5860324730
01386-5860326864
01386-5860301838

01384-5843209954 01385-5853209926 01386-5863209995 01387-5873209967 01388-5883209939 01389-5893209911 01390-5903209980 01391-5913209952 01392-5923209924 01393-5933209993 01394-5943209965

01385-5853206240
01385-5850324758
01385-5850326892
01385-5850301866

01EZR-OB�32099kk

ŠMARTNO PRI
LITIJI
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76937
62235

01384-5843208305 01385-5853208374 01386-5863208346 01387-5873208318 01388-5883208387 01389-5893208359 01390-5903208331 01391-5913208303 01392-5923208372 01393-5933208344 01394-5943208316

ŽUŽEMBERK
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76910
62324

01EZR-OB�32083kk

ŽIROVNICA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76902
62146

194

01384-5840329442 01385-5850329414 01386-5860329483 01387-5870329455 01388-5880329427 01389-5890329496 01390-5900329468 01391-5910329440 01392-5920329412 01393-5930329481 01394-5940329453

ŽETALE
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76899
62375

193

01EZR-OB�03294kk

ŽALEC
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76880
62588

192

01384-5843206268
01384-5840324786
01384-5840326823
01384-5840301894

VRANSKO
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76872
62588

191

01EZR-OB�32062kk
01EZR-OB�03247kk
01EZR-OB�03268kk
01EZR-OB�03018kk

VERŽEJ
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76864
62251

190

01384-5840309169 01385-5850309141 01386-5860309113 01387-5870309182 01388-5880309154 01389-5890309126 01390-5900309195 01391-5910309167 01392-5920309139 01393-5930309111 01394-5940309180
01384-5840355147 01385-5850355119 01386-5860355188 01387-5870355160 01388-5880355132 01389-5890355104 01390-5900355173 01391-5910355145 01392-5920355117 01393-5930355186 01394-5940355158

VELIKA POLANA
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76856
62227

189

01EZR-OB�03091kk
01EZR-OB�03551kk

TRZIN
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76848
62065

188

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
187

Št.

01384-5840252812 01385-5850252881 01386-5860252853 01387-5870252825 01388-5880252894 01389-5890252866 01390-5900252838 01391-5910252810 01392-5920252879 01393-5930252851 01394-5940252823
01384-5840252909 01385-5850252978 01386-5860252950 01387-5870252922 01388-5880252991 01389-5890252963 01390-5900252935 01391-5910252907 01392-5920252976 01393-5930252948 01394-5940252920

TRNOVSKA VAS
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76830
62375

TABOR
Šifra ob�ine
Šifra UE
Podra�un JFP
76821
62588

186

13828 /

01EZR-OB�02528kk
01EZR-OB�02529kk

Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama

185

184

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Shemati�ni prikaz
podra�una JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OB�06228kk
01EZR-OB�62233kk
01EZR-OB�62249kk

185

186

188

189

190

DOPOLNILNI SEZNAM PODRA�UNOV JFP SKUPINE A
187

191

192

193

194

ŠMARTNO PRI
TABOR
TRNOVSKA VAS
TRZIN
VELIKA POLANA
VERŽEJ
VRANSKO
ŽALEC
ŽETALE
ŽIROVNICA
ŽUŽEMBERK
LITIJI
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra ob�ine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
Podra�un JFP
76872
76880
76899
76902
76910
76937
76821
76830
76848
76856
76864
62588
62375
62065
62227
62251
62588
62588
62375
62146
62324
62235
01384-5840622867 01385-5850622839 01386-5860622811 01387-5870622880 01388-5880622852 01389-5890622824 01390-5900622893 01391-5910622865 01392-5920622837 01393-5930622809 01394-5940622878
01384-5846223356 01385-5856223328 01386-5866223397 01387-5876223369 01388-5886223341 01389-5896223313 01390-5906223382 01391-5916223354 01392-5926223326 01393-5936223395 01394-5946223367
01384-5846224908 01385-5856224977 01386-5866224949 01387-5876224921 01388-5886224990 01389-5896224962 01390-5906224934 01391-5916224906 01392-5926224975 01393-5936224947 01394-5946224919

184
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Št.

120 / 29. 12. 2005 /
Stran

13829

Stran

13830 /
5426.

Št.

120 / 29. 12. 2005

Pravilnik o izračunu povprečne donosnosti do
dospetja državnih vrednostnih papirjev

Na podlagi petega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
104/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za
ﬁnance

PRAVILNIK
o izračunu povprečne donosnosti do dospetja
državnih vrednostnih papirjev
1. člen
Ta pravilnik določa pravila za izračun povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev (v nadaljnjem
besedilu: povprečna donosnost).
2. člen
(1) Povprečna donosnost se izračuna dvakrat letno iz
letnih povprečnih donosnosti za predhodnih 12 mesecev in
velja šest mesecev od dneva izračuna (od januarja do junija
oziroma od julija do decembra vsakega leta).
(2) Povprečne donosnosti za predhodna obdobja se izračunajo na podlagi 3., 4., 5., 6. in 7. člena tega pravilnika.
3. člen
(1) Za vrednostne papirje po tem pravilniku se štejejo
vrednostni papirji, ki jih je izdala Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: vrednostni papirji) in so uvrščeni v borzno
kotacijo na domačem ali tujem trgu in so nominirani v tolarjih
ali v evrih.
(2) Za izračun povprečne donosnosti se upoštevajo
vrednostni papirji iz prejšnjega odstavka, katerih dospelost na
dan izračuna, za katerega se računa povprečna donosnost,
presega eno leto (v nadaljnjem besedilu: premoženje).
(3) V primeru objave namere izdajatelja, da predčasno
odplača celotno glavnico vrednostnega papirja, za dan dospelosti vrednostnega papirja, šteje dan predčasnega odplačila, ki je objavljen v nameri.
4. člen
(1) Letna povprečna donosnost se računa kot tehtano
povprečje letnih donosnosti do dospetja posameznih vrednostnih papirjev, izračunanih v skladu s 6. členom tega pravilnika, tehtanih z višino tržne vrednosti izdaje posameznega
vrednostnega papirja.
(2) Utež je delež tržne vrednosti posamezne izdaje v
tržni vrednosti premoženja, pri čemer se vrednost posamezne izdaje evro nominiranih vrednostnih papirjev preračuna na
tolarsko protivrednost po srednjem tečaju Banke Slovenije,
ki velja na dan izračuna.
(3) Za ugotavljanje tržne vrednosti posameznega vrednostnega papirja se:
– za vrednostni papir, s katerim se trguje preko uradnih
vzdrževalcev likvidnosti vrednostnih papirjev Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: TUVL), uporablja podatek o
zadnjem enotnem tečaju na TUVL-u na dan izračuna;
– za vrednostni papir, s katerim se trguje samo preko
borznega trgovalnega sistema (v nadaljnjem besedilu: BTS),
uporablja podatek o zadnjem enotnem tečaju na BTS-u na
dan izračuna;
– za vrednostni papir, ki kotira na tuji borzi, uporablja
podatek o zadnjem enotnem tečaju na dan izračuna, ki je bil
objavljen v sistemu Bloomberg.
(4) Kolikor na dan izračuna ni bilo trgovanja, se uporabi
podatek o zadnjem enotnem tečaju pred dnem izračuna.
(5) Kolikor za posamezen vrednostni papir še ni bilo
sklenjenega posla v ustreznem sistemu, se uporablja cena
100.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Dan izračuna je zadnji dan v obdobju, za katerega se
povprečna donosnost izračunava.
6. člen
(1) Letna stopnja donosnosti do dospetja vrednostnega
papirja pri tržni vrednosti se računa na podlagi enačbe za
računanje donosnosti ISMA 6.3 in uporabe tržne cene, kot je
deﬁnirana v tretjem, četrtem in petem odstavku 4. člena tega
pravilnika, ter je enaka:

Denarni toki
,
Li
i � 1 (1 � Donosnost )
n

P��

pri čemer je:
– P – čista tržna vrednost posameznega vrednostnega
papirja (tečaj krat vrednost lota),
– Denarni toki – denarni tok vrednostnega papirja (obresti in glavnice) ob časih i (do zapadlosti),
– Donosnost – letna stopnja donosnosti do dospetja
vrednostnega papirja,
– Li – število let od dneva izračuna do dneva denarnega
toka.
(2) Za indeksirane vrednostne papirje, nominirane v
tolarjih, se donosnost izračuna ob predpostavki ničelne vrednosti indeksa v prihodnje.
(3) Za vrednostne papirje s spremenljivo obrestno mero
se donosnost izračuna ob predpostavki, da se uporabi zadnji
znani mesečni TOM.
(4) Za vrednostne papirje, nominirane v evrih, se donosnost izračuna ob predpostavki nespremenjene vrednosti evra
v prihodnje, ki je enaka vrednosti evra na dan vrednotenja.
7. člen
(1) Letna povprečna donosnost v obdobju je enaka:
n

LD �

� Donosnost � Utež
i �1

i

n

�Utež
i �1

i

,

i

pri čemer je:
– LD – letna povprečna donosnost,
– Donosnosti – donosnost do dospetja posameznega
vrednostnega papirja i, ki se izračuna za vsak instrument i
na podlagi 6. člena tega pravilnika,
– Uteži – delež tržne vrednosti posameznega vrednostnega papirja i v skupni tržni vrednosti vseh vrednostnih
papirjev.
(2) Letna povprečna donosnost se zaokroži na štiri decimalna mesta.
8. člen
Povprečna donosnost iz prvega odstavka 2. člena tega
pravilnika je enaka:
12

PD � 12 � (1 � LDi ) � 1 ,
i �1

pri čemer je:
– PD – povprečna donosnost,
– LDi – letna povprečna donosnost za posamezno obdobje v predhodnem obdobju, kjer gre i=1, …, 12.
9. člen
(1) Letna minimalna zajamčena donosnost je enaka
produktu med povprečno donosnostjo iz 8. člena tega pravilnika in 0,4.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

(2) V primeru, da je višina jamstva upravljavca, določena v pokojninskem načrtu (v nadaljnjem besedilu: G), višja
od letne minimalne zajamčene donosnosti (40% povprečne
donosnosti), je letna zajamčena donosnost v obdobju računanja enaka produktu med G in povprečno donosnostjo iz
8. člena tega pravilnika.
(3) Zajamčena donosnost iz prvega in drugega odstavka tega člena se zaokroži na štiri decimalna mesta.

ka:

10. člen
(1) Mesečna (minimalna) zajamčena donosnost je ena-

ZDm � 12 1 � ZDl � 1 ,
pri čemer je:
– ZDm – mesečna (minimalna) zajamčena donosnost,
– ZDl – letna (minimalna) zajamčena donosnost.
(2) Mesečna (minimalna) zajamčena donosnost se zaokroži na štiri decimalna mesta.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izračunu povprečne donosnosti državnih vrednostnih
papirjev (Uradni list RS, št. 64/04 in 138/04).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati dne 1. januarja 2006 in se
prvič uporabi za izračun povprečne donosnosti za obdobje
od januarja do junija 2006.
Št. 481-50-4/2004/12
Ljubljana, dne 21. decembra 2005
EVA 2005-1611-0195
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za ﬁnance

5427.

Stran

13831

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o opravljanju nalog Uprave
Republike Slovenije za javna plačila na
področju plačevanja in razporejanja obveznih
dajatev in drugih javnoﬁnančnih prihodkov

Na podlagi drugega odstavka 73. člena in drugega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS,
št. 105/04 – uradno prečiščeno besedilo in 100/05 odločba
US) izdaja minister za ﬁnance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije
za javna plačila na področju plačevanja in
razporejanja obveznih dajatev in drugih
javnoﬁnančnih prihodkov
1. člen
V Pravilniku o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja
obveznih dajatev in drugih javnoﬁnančnih prihodkov (Uradni
list RS, št. 110/02, 42/03, 134/03, 70/04, 141/04 in 106/05)
se v 2. členu črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in
tretji odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se črta besedilo ''Za odprtje prehodnega podračuna
nadzornika ne veljajo določbe drugega odstavka tega člena,
zato ga odpre UJP na zahtevo nadzornika in o tem obvesti
ministrstvo, pristojno za ﬁnance.''
Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta peti in
šesti odstavek.
2. člen
V Osnovnem seznamu podračunov JFP skupine B se
posamezni podatki podračunov JFP nadomestijo s podatki,
ki so navedeni v Osnovnem seznamu sprememb podračunov JFP skupine B, ki je priloga tega pravilnika in njegov
sestavni del.
3. člen
V prilogi Dopolnilni seznam podračunov JFP skupine B
se podračuni občine Štore spremenijo tako, da se glasijo:

Oznaka občine:

127

Naziv občine:
Shematični prikaz podračuna
JFP
iz osnovnega

120 / 29. 12. 2005 /

ŠTORE
Naziv podračuna JFP

seznama

Šifra občine
Šifra UE
Podračun JFP
76279
62030

01EZR-OBČ02400kk

Davek na promet nepremičnin – od pravnih oseb

01100-5270240020

01EZR-OBČ02416kk

Davek na promet nepremičnin – od ﬁzičnih oseb

01100-5270241669

01EZR-OBČ24170kk

Davek na promet nepremičnin – od pravnih in ﬁzičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji
01100-5272417088

01EZR-OBČ01739kk

Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin

01100-5270173963

01EZR-OBČ25003kk

Davek od premoženja od stavb – od ﬁzičnih oseb

01100-5272500314

01EZR-OBČ25019kk

Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo

01100-5272501963

01EZR-OBČ25004kk

Davek od premoženja od stavb – od pravnih oseb

01100-5272500411

01EZR-OBČ25120kk

Davek od premoženja – na posest plovnih objektov

01100-5272512051

01EZR-OBČ02533kk

Davek na dediščine in darila

01100-5270253309

01EZR-OBČ01723kk

Zamudne obresti davkov občanov

01100-5270172314

Priloga
7111002

7120010

GLOBE IN STROŠKI POSTOPKA
Denarne kazni in stroški postopka o prekršku za kršitve državnih predpisov
Denarne kazni (globe) za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi države

01100-1000500713

3

01100-8440342998

2

TAKSE IN OKOLJSKE DAJATVE
Upravne takse
Upravne takse - pla�ane v kolkih

1

Podkonto

07340

11, 19

11

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

15377, 16110, 16128,
16136, 16160, 16179,
16195, 17116, 17140,
17159, 18112, 19119,
19127, 19135, 19143,
19151, 20117, 20214,
21113, 21202, 21210,
21229, 21237, 21261,
21270, 23116, 23124,
23140, 23183, 23213,
24112, 24120, 24139,
24155, 24180, 25119,
25127, 25135, 25224,
25232, 26115, 26131,
27111, 27138, 27146,
27154, 27170, 31119,
32115, 32123, 33111,
33138, 33146, 35114,
35130, 35149, 6201462588, 16411, 28401,
75000-76937

16187, 62014-62588

6

Šifra PU

NADZORNIKI

16187

8
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Št. 420-01-39/2004/41
Ljubljana, dne 22. decembra 2005
EVA 2005-1611-0188

1/3

Vsa ministrstva in organi v sestavi,
16128
upravne enote, Agencija RS za
javnopravne evidence in storitve,
Agencija za telekomunikacije, radiofuzijo
in pošto RS, ob�ine, Dav�na uprava RS
(prisilna izterjava)

Uprava RS za javna pla�ila, upravne
enote

7

Naziv

SKRBNIK
Šifra PU

Št.

Naziv podra�una JFP

13832 /

Podra�un JFP

Osnovni seznam sprememb podra�unov JFP skupine B

Stran

Uradni list Republike Slovenije

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

dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za ﬁnance

3
7120052

7120087

Povpre�nine na podlagi zakona o prekrških - stroški postopka državnih organov

01100-1005008594

Podkonto

2
Denarne kazni - v upravni izvršbi - na ravni države

Naziv podra�una JFP

1
01100-1000503332

Podra�un JFP

07404

11, 19

15377, 16110, 16128,
16136, 16160, 16179,
16195, 16411, 17116,
17140, 17159, 18112,
19119, 19127, 19135,
19143, 19151, 20117,
20214, 21113, 21202,
21210, 21229, 21237,
21261, 21270, 23116,
23124, 23140, 23183,
23213, 24112, 24120,
24139, 24155, 24180,
25119, 25127, 25135,
25224, 25232, 26115,
26131, 27111, 27138,
27146, 27154, 27170,
28401, 31119, 32115,
32123, 33111, 33138,
33146, 35114, 35130,
35149, 62014-62588

Št.

120 / 29. 12. 2005 /
Stran

2/3

Vsa ministrstva in organi v sestavi,
16128
upravne enote, Agencija RS za
javnopravne evidence in storitve,
Agencija za telekomunikacije, radiofuzijo
in pošto RS, Dav�na uprava RS (prisilna
izterjava)

NADZORNIKI
SKRBNIK
Šifra PU
Šifra Modeli
dajatve refeŠifra PU
Naziv
rence
4
5
6
7
8
07382
11, 19 15377, 16110, 16136,
25224
Vsa ministrstva in organi v sestavi,
upravne enote, Agencija za
16160, 16179, 16195,
telekomunikacije, radiofuzijo in pošto
17116, 17140, 17159,
RS
18112, 19119, 19127,
19135, 19143, 19151,
20117, 20214, 21113,
21202, 21210, 21229,
21237, 21261, 21270,
23116, 23124, 23140,
23183, 23213, 24112,
24120, 24139, 24155,
24180, 25119, 25127,
25135, 25224, 25232,
26115, 26131, 27111,
27138, 27146, 27154,
27170, 28401, 31119,
32115, 32123, 33111,
33138, 33146, 35114,
35130, 35149, 62014-62588
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Naziv podra�una JFP

2
Povpre�nine postopka o prekrških - državnih organov

1
01100-1005010825

3
7120109

Podkonto

NADZORNIKI
Šifra Modeli
dajatve refeŠifra PU
Naziv
rence
4
5
6
7
Vsa ministrstva in organi v sestavi,
07420
11, 19 15377, 16110, 16128,
upravne enote, Dav�na uprava RS
16136, 16160, 16179,
(prisilna izterjava)
16195, 17116, 17140,
17159, 18112, 19119,
19127, 19135, 19143,
19151, 20117, 20214,
21113, 21202, 21210,
21229, 21237, 21261,
21270, 23116, 23124,
23140, 23183, 23213,
24112, 24120, 24139,
24155, 24180, 25119,
25127, 25135, 25224,
25232, 26115, 26131,
27111, 27138, 27146,
27154, 27170, 31119,
32115, 32123, 33111,
33138, 33146, 35114,
35130, 35149, 62014-62588

16128

8

SKRBNIK
Šifra PU

Št.

Podra�un JFP

13834 /
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5428.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o
spremembah pravilnika o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za delo, družino in socialne
zadeve

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o spremembah
pravilnika o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev
1. člen
V Pravilniku o spremembah pravilnika o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št.
125/04 in 60/05) se 3. člen spremeni, tako da se glasi:
»3. člen
Za izvajanje storitve institucionalno varstvo oseb s posebnimi potrebami v zavodih za usposabljanje in institucionalno varstvo v varstveno delovnih centrih se ta pravilnik
začne uporabljati 1. januarja 2005, za izvajanje storitev institucionalno varstvo oseb s starostno demenco in sorodnimi
stanji pa 1. januarja 2006.
Za izvajanje storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod
posebnimi pogoji se ta pravilnik začne uporabljati 1. januarja
2007. Nove zaposlitve za izvajanje te storitve se v obdobju
od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2010 realizirajo postopno tako, da se vsako koledarsko leto na državni ravni
zagotovi največ 20% novih zaposlitev. Pri tem se upoštevajo
zagotovljeni tehnični pogoji, določeni s predpisom o tehničnih
pogojih za izvajanje te storitve ter potrebe po vključitvi novih
upravičencev s težko motnjo v duševnem razvoju in oseb z
več motnjami.
Za izvajanje storitve institucionalno varstvo odraslih
oseb v posebnih socialno varstvenih zavodih se ta pravilnik začne uporabljati 1. januarja 2006. Nove zaposlitve za
izvajanje te storitve se v obdobju od 1. januarja 2006 do
31. decembra 2010 realizirajo postopno tako, da v posameznem koledarskem letu na ravni posameznega zavoda
ne presegajo 20% novih zaposlitev.
Do 31. decembra 2006 se bivanje zunaj institucije z
individualnim paketom storitve izvaja kot pilotski paket.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-14/2004
Ljubljana, dne 19. decembra 2005
EVA 2006-2611-0012
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

5429.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o
ekstrakcijskih topilih

Na podlagi 37. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 –
ZdZPKG) in petega odstavka 6. člena Zakona o zdravstveni
ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z
ministrom za zdravje

Št.
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PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o ekstrakcijskih topilih
1. člen
V Pravilniku o ekstrakcijskih topilih (Uradni list RS, št.
7/01 in 45/04) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da
se glasi:
»Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 88/344/EGS z
dne 13. junija 1988 o približevanju zakonodaje držav članic
na področju ekstrakcijskih topil, ki se uporabljajo pri proizvodnji živil in njihovih sestavin, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L št. 157 z dne 24. 6. 1988, str. 28) določa ekstrakcijska
topila, ki se, kot pomožna tehnološka sredstva sama po sebi
ne uživajo kot živilo in so namenjena predelavi surovin, proizvodnji živil in njihovih sestavin. Ekstrakcijska topila in pogoji njihove uporabe znotraj največjega dopustnega ostanka
topila v živilu ali njegovi sestavini, so navedeni v prilogi, ki je
sestavni del tega pravilnika.«.
2. člen
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Voda kateri so bile dodane snovi za uravnavanje kislosti ali bazičnosti in druga živila, ki imajo lastnost topila,
so dovoljeni kot ekstakcijska topila pri proizvodnji živil ali
njihovih sestavin.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-17/00
Ljubljana, dne 28. novembra 2005
EVA 2005-2311-0264
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

5430.

Odločba o imenovanju organizacije, pristojne
za izvajanje zaščitnih ukrepov na ladjah in v
pristaniščih

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Uredbe o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih (Uradni list
RS, št. 64/04) izdaja minister za promet

ODLOČBO
o imenovanju organizacije, pristojne za izvajanje
zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih
1. člen
(1) Za izvajanje zaščitnih ukrepov na podlagi Uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 725/2004 z dne
31. marca 2004 o povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih (UL L št. 129 z dne 29. 4. 2004, str. 6) se imenuje:
RINA, REGISTRO ITALIANO NAVALE, Via Corsica 12,
16128 – Genova, Italija.
(2) Zaščitni ukrepi, ki jih lahko izvaja organizacija iz
prejšnjega odstavka, so potrditev varnostnih načrtov ladij
ali njihovih sprememb, pregledi ladij in izdajanje spričeval o
zaščiti ladij.
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(3) Organizacija, ki potrdi varnostni načrt ladje, ne more
sodelovati pri pripravi varnostne ocene ladje ali njenih sprememb in varnostnega načrta ladje ali njegovih sprememb
za isto ladjo.
2. člen
Ta odločba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-3/2004/53
Ljubljana, dne 23. decembra 2005
EVA 2005-2411-0114
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

5431.

Odločba o podelitvi statusa društva v javnem
interesu na področju ohranjanja okolja

Na podlagi prvega odstavka 138. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno
besedilo), vloge Mikološke zveze Slovenije, Trstenjakova 2,
1000 Ljubljana, z dne 10. 3. 2005 in njene dopolnitve z dne
6. 4. 2005, izdajam naslednjo

ODLOČBO
Mikološki zvezi Slovenije, Trstenjakova 2, 1000 Ljubljana, se podeli status društva, ki deluje v javnem interesu na
področju ohranjanja okolja.
Št. 356-02-13/2005
Ljubljana, dne 7. decembra 2005
EVA 2005-2511-0281
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

5432.

Seznam zdravil, za katera je bilo od 19. 7. 2005
do 20. 12. 2005 izdano dovoljenje za promet

Na podlagi 28. člena Zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02
– ZKrmi, 67/02 in 47/04 – ZdZPZ) objavlja Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

SEZNAM
zdravil, za katera je bilo od 19. 7. 2005 do 20. 12.
2005 izdano dovoljenje za promet

Na podlagi 28. lena Zakona o zdravilih in medicinskih pripomokih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02-ZKrmi, 67/02 in 47/04-ZdZPZ)
objavlja Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomoke

SEZNAM
Št. 120 / 29. 12.
zdravil, za katera je bilo od 19.07.2005 do 20.12.2005 izdano dovoljenje za promet

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

009554 ACTIVELLE
estradiol (estradiolum)
noretisteron (norethisteronum)

009555 ACTONEL 30 mg filmsko
obložene tablete

risedronska kislina (acidum
risedronicum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Zdravilo se izdaja le na recept.
filmsko obložena tableta
škatla s plastinim vsebnikom v
obliki koluta z 28 tabletami
sprememba/e v dovoljenju za
(koledarsko pakiranje)
promet

filmsko obložena tableta
škatla z 28 tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)

2005 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880
Bagsvaerd, Danska
Novo Nordisk A/S, Novo Alle, Bagsvaerd,
Danska

Zdravilo se izdaja le na recept. Procter & Gamble
Pharmaceuticals-Germany GmbH/ Aventis
sprememba/e v dovoljenju za Pharma International S.A., Antony Cedex,
Francija
promet
Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119,
Ljubljana, Slovenija

009556 ACTONEL 5 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

risedronska kislina (acidum
risedronicum)

škatla z 28 tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Procter & Gamble
Pharmaceuticals-Germany GmbH/ Aventis
sprememba/e v dovoljenju za Pharma International S.A., Antony Cedex,
Francija
promet
Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119,
Ljubljana, Slovenija

009557 ACTONEL enkrat tedensko 35
mg

risedronska kislina (acidum
risedronicum)

filmsko obložena tableta
škatla s 4 tabletami (1 x 4
tablete v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Procter & Gamble
Pharmaceuticals-Germany GmbH/ Aventis
sprememba/e v dovoljenju za Pharma International S.A., Antony Cedex,
Francija
promet
Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119,
Ljubljana, Slovenija

009558 ALDACTONE obložene tablete 25 obložena tableta
mg

spironolakton (spironolactonum)

škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

009559 ALDACTONE obložene tablete 50 obložena tableta
mg

spironolakton (spironolactonum)

009560 ALDACTONE trde kapsule 100
mg

spironolakton (spironolactonum)

škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

kapsula, trda
škatla z 20 kapsulami (2 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

009561 ALKERAN 2 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

melfalan (melphalanum)

škatla s stekleniko s 25
tabletami

Zdravilo se izdaja le na recept. Roche Farma, S.A., Madrid, Španija/
F.Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Švica
podaljšanje dovoljenja za
promet

ROCHE farmacevtska družba d.o.o.,
Vodovodna 109, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Roche Farma, S.A., Madrid, Španija/
F.Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Švica
podaljšanje dovoljenja za
promet

ROCHE farmacevtska družba d.o.o.,
Vodovodna 109, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Roche Farma, S.A., Madrid, Španija/
F.Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Švica
podaljšanje dovoljenja za
promet

ROCHE farmacevtska družba d.o.o.,
Vodovodna 109, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Heumann Pharma GmbH, Feucht, Nemija
in GSK Pharmaceuticals,Poljska/GSK
Export Ltd.,Brentford, Velika Britanija
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija
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Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra

5363-I-760/05
19.03.2009
G03FA01
3837000079609
001791

5363-I-940/05
06.12.2010
M05BA07
3837000087680
067121

5363-I-939/05
06.12.2010
M05BA07
3837000087673
067113

5363-I-938/05
06.12.2010
M05BA07
3837000027334
067350

5363-I-588/05
01.10.2009
C03DA01
3837000074642
021598

5363-I-589/05
01.10.2009
C03DA01
3837000074659
021601

5363-I-590/05
01.10.2009
C03DA01
3837000074628
021563

5363-I-862/05
09.11.2009
L01AA03
3837000018639
015091

sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

009562 AMARYL 1 mg
glimepirid (glimepiridum)

tableta
škatla s 30 tabletami (2 x 15
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Aventis Pharma S.p.A.,Scoppito, Italija in
Aventis Pharma Deutschland
GmbH,Nemija/Aventis Int.S.A., Francija
sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

009563 AMARYL 2 mg
glimepirid (glimepiridum)

tableta
škatla s 30 tabletami (2 x 15
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Aventis Pharma S.p.A.,Scoppito, Italija in
Aventis Pharma Deutschland
GmbH,Nemija/Aventis Int.S.A., Francija
sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

009564 AMARYL 3 mg
glimepirid (glimepiridum)

tableta
škatla s 30 tabletami (2 x 15
tablet v pretisnem omotu)

Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119,
Ljubljana, Slovenija

Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Aventis Pharma S.p.A.,Scoppito, Italija in
Aventis Pharma Deutschland
GmbH,Nemija/Aventis Int.S.A., Francija
sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-580/05
30.05.2007
A10BB12
3837000017571
000027

5363-I-581/05
30.05.2007
A10BB12
3837000017588
000108

5363-I-582/05
30.05.2007
A10BB12
3837000017595
000140
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Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

009565 AMINFLUORID 10 mg/ml
dentalna raztopina

olaflur (olaflurum)
dektaflur (dectaflurum)

009566 AMINFLUORID dentalni gel
olaflur (olaflurum)
dektaflur (dectaflurum)
natrijev fluorid (natrii fluoridum)

009567 AMINO-MEL NEPHRO
aminokisline (aminoacida)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

dentalna raztopina
škatla s plastenko s 50 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept. Belupo, lijekovi i kozmetika, d.d., Ulica
Danica 5, Koprivnica, Hrvaška

dentalni gel
škatla s tubo s 25 g gela

Zdravilo se izdaja le na recept. Belupo, lijekovi i kozmetika, d.d., Ulica
Danica 5, Koprivnica, Hrvaška

raztopina za infundiranje
steklenica po 250 ml raztopine

podaljšanje dovoljenja za
promet

Belupo, d.o.o., Dvoržakova 6, Ljubljana,
Slovenija

podaljšanje dovoljenja za
promet

Belupo, d.o.o., Dvoržakova 6, Ljubljana,
Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Fresenius Kabi Austria GmbH., Graz,
Avstrija
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra

5363-I-725/05
10.11.2007
A01AA03
3837000072181
003913

5363-I-726/05
10.11.2007
A01AA51
3837000072174
003921

5363-I-776/05
12.03.2009
B05BA01
3837000015584
096792

podaljšanje dovoljenja za
promet

009568 AMINO-MEL NEPHRO
aminokisline (aminoacida)

raztopina za infundiranje
steklenica po 500 ml raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Fresenius Kabi Austria GmbH., Graz,
Avstrija
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

5363-I-777/05
12.03.2009
B05BA01
3837000001365
082961

podaljšanje dovoljenja za
promet

009569 AMPRIL HD tablete 5 mg/25 mg
ramipril (ramiprilum)
hidroklorotiazid
(hydrochlorothiazidum)

009570 AMPRIL HL tablete 2,5 mg/12,5
mg

ramipril (ramiprilum)
hidroklorotiazid
(hydrochlorothiazidum)

009571 ANDROCUR 100 mg
ciproteron (cyproteronum)

009572 ANDROCUR 50 mg
ciproteron (cyproteronum)

tableta
škatla z 28 tabletami (4 x 7
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, d.d., Novo mesto in Actavis hf.,
Hafnarfjördur, Islandija/KRKA, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

tableta
škatla z 28 tabletami (4 x 7
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, d.d., Novo mesto in Actavis hf.,
Hafnarfjördur, Islandija/KRKA, d.d., Novo
mesto, Slovenija
novo dovoljenje za promet
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept.
tableta
škatla s 50 tabletami v pretisnem
omotu
podaljšanje dovoljenja za
promet

tableta
škatla s 50 tabletami (5 x 10
tablet v pretisnem omotu)

acetilsalicilna kislina (acidum
acetylsalicylicum)
askorbinska kislina (vitamin C)
(acidum ascorbicum (vitaminum
C))

009574 ASPIRIN PLUS C
acetilsalicilna kislina (acidum
acetylsalicylicum)
askorbinska kislina (vitamin C)
(acidum ascorbicum (vitaminum
C))

009575 ATACAND 32 mg
kandesartan (candesartanum)

Schering AG , Berlin, Nemija

Zdravilo se izdaja le na recept. Schering S.A.,59390 Lys Lez Lannoy,
Francija/ Schering AG, Müllerstrasse
170-178, 13353 Berlin, Nemija
podaljšanje dovoljenja za
promet

009573 ASPIRIN PLUS C

Schering S.A.,59390 Lys Lez Lannoy,
Francija/ Schering AG, Müllerstrasse
170-178, 13353 Berlin, Nemija

Schering AG , Berlin, Nemija

5363-I-902/05
06.12.2010
C09BA05
3837000099195
037699

5363-I-901/05
06.12.2010
C09BA05
3837000099188
037702

5363-I-772/05
20.09.2009
G03HA01
3837000088298
030058

5363-I-771/05
20.09.2009
G03HA01
3837000075441
006629

šumea tableta
škatla z 10 šumeimi tabletami
(5 x 2 tableti v dvojnem traku)

Zdravilo se izdaja brez recepta Bayer Bitterfeld GmbH, Greppin, Nemija/
v lekarnah.
Bayer HealthCare AG, Leverkusen,
Nemija
podaljšanje dovoljenja za
Bayer Pharma, d.o.o., Celovška 135,
promet
Ljubljana, Slovenija

5363-I-911/05
30.09.2010
N02BA51
3837000002225
003662

šumea tableta
škatla z 20 šumeimi tabletami
(10 x 2 tableti v dvojnem traku)

Zdravilo se izdaja brez recepta Bayer Bitterfeld GmbH, Greppin, Nemija/
v lekarnah.
Bayer HealthCare AG, Leverkusen,
Nemija
podaljšanje dovoljenja za
Bayer Pharma, d.o.o., Celovška 135,
promet
Ljubljana, Slovenija

5363-I-910/05
30.09.2010
N02BA51
3837000074383
021520

tableta
škatla z 28 tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. AstraZeneca AB, Kvarnbergagatan 12,
S-151 85 Södertalje, Švedska

5363-I-965/05
15.02.2010
C09CA06
3837000099348
037710

novo dovoljenje za promet

AstraZeneca UK Limited, 15 Stanhope
Gate, London, Velika Britanija
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Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

Farmacevtska oblika
Pakiranje

009576 ATORIS filmsko obložene tablete filmsko obložena tableta
40 mg

atorvastatin (atorvastatinum)

škatla z 90 tabletami (9 x 10
tablet v pretisnem omotu)

009577 ATORIS filmsko obložene tablete filmsko obložena tableta
40 mg

atorvastatin (atorvastatinum)

009578 BIOPREXANIL 10 mg
perindopril (perindoprilum)

009579 BIOPREXANIL 2,5 mg
perindopril (perindoprilum)

009580 BIOPREXANIL 5 mg
perindopril (perindoprilum)

009581 BIVACYN dermalni prašek
neomicin (neomycinum)
bacitracin (bacitracinum)

009582 BIVACYN dermalno pršilo,
prašek

neomicin (neomycinum)
bacitracin (bacitracinum)

škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Št.

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

120 / 29. 12. 2005 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
nova jakost

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
nova jakost

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

neomicin (neomycinum)
bacitracin (bacitracinum)

009584 BIVACYN mazilo
neomicin (neomycinum)
bacitracin (bacitracinum)

009585 BIVACYN mazilo za oko
neomicin (neomycinum)
bacitracin (bacitracinum)

009586 BRONCHO-MUNAL 7 mg trde
kapsule

(drugi pripravki za zdravljenje
bolezni dihal-lizat bakterij)

009587 BRONCHO-MUNAL 7 mg trde
kapsule

(drugi pripravki za zdravljenje
bolezni dihal-lizat bakterij)

13839

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-527/05
20.07.2010
C10AA05
3837000096781
032042
5363-I-528/05
20.07.2010
C10AA05
3837000096798
032026

filmsko obložena tableta
Zdravilo se izdaja le na recept. Les Lab. Servier Industrie, Francija in
Servier Ireland Industries Ltd.,Irska/Les
škatla s plastinim vsebnikom s
Lab.Servier Ind., Francija
30 tabletami
novo dovoljenje za promet
Servier Pharma, marketing in trgovina,
d.o.o., Tolstojeva 8, Ljubljana, Slovenija

5363-I-931/05
09.12.2010
C09AA04
3837000099119
037729

Zdravilo se izdaja le na recept. Les Lab. Servier Industrie, Francija in
filmsko obložena tableta
Servier Ireland Industries Ltd.,Irska/Les
škatla s plastinim vsebnikom s
Lab.Servier Ind., Francija
30 tabletami
novo dovoljenje za promet
Servier Pharma, marketing in trgovina,
d.o.o., Tolstojeva 8, Ljubljana, Slovenija

5363-I-929/05
09.12.2010
C09AA04
3837000099096
037745

Zdravilo se izdaja le na recept. Les Lab. Servier Industrie, Francija in
filmsko obložena tableta
Servier Ireland Industries Ltd.,Irska/Les
škatla s plastinim vsebnikom s
Lab.Servier Ind., Francija
30 tabletami
novo dovoljenje za promet
Servier Pharma, marketing in trgovina,
d.o.o., Tolstojeva 8, Ljubljana, Slovenija

5363-I-930/05
09.12.2010
C09AA04
3837000099102
037753

Zdravilo se izdaja le na recept.
dermalni prašek
škatla s plastinim vsebnikom s
5 g praška
podaljšanje dovoljenja za
promet

5363-I-971/05
04.01.2009
D06AX04
3837000004069
021210

dermalno pršilo, prašek
škatla z vsebnikom (s pršilnim
ventilom) s 150 ml pršila

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

009583 BIVACYN kapljice za oko in uho kapljice za oko in uho, prašek in Zdravilo se izdaja le na recept. LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
prašek in vehikel za raztopino

Stran

vehikel za raztopino
škatla z 1 stekleniko s praškom, podaljšanje dovoljenja za
1 stekleniko z vehiklom in
promet
kapalnim nastavkom

mazilo
škatla s tubo s 30 g mazila

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet

mazilo za oko
škatla s tubo s 3,5 g mazila

Slovenija

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

kapsula, trda
škatla z 10 kapsulami (1 x 10
kapsul v pretisnem omotu )

Zdravilo se izdaja le na recept. LEK, d.d., Ljubljana, v sodelovanju z OM
Pharma, Ženeva, Švica

kapsula, trda
škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu )

Zdravilo se izdaja le na recept. LEK, d.d., Ljubljana, v sodelovanju z OM
Pharma, Ženeva, Švica

podaljšanje dovoljenja za
promet

podaljšanje dovoljenja za
promet

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

5363-I-572/05
04.01.2009
D06AX04
3837000004045
064300
5363-I-973/05
04.01.2009
S03AA01
3837000004076
021229
5363-I-970/05
04.01.2009
D06AX04
3837000004021
021482
5363-I-972/05
04.01.2009
S01AA30
3837000004038
012912
5363-I-958/05
24.06.2009
R07AX
3837000009835
013765
5363-I-959/05
24.06.2009
R07AX
3837000009842
021687
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Stran

Zap.
Štev.

13840 /

Št.

120 / 29. 12. 2005

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

Farmacevtska oblika
Pakiranje

009588 BRONCHO-MUNAL P 3,5 mg trde kapsula, trda
kapsule

(drugi pripravki za zdravljenje
bolezni dihal-lizat bakterij)

škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu )

009589 BRONCHO-MUNAL P 3,5 mg trde kapsula, trda
kapsule

(drugi pripravki za zdravljenje
bolezni dihal-lizat bakterij)

009590 CALIDIOL 150 µg pršilo za nos,
raztopina

estradiol (estradiolum)

009591 Carboplatin "Ebewe" 10 mg/ml
koncentrat za raztopino za
infundiranje

karboplatin (carboplatinum)

009592 Carboplatin "Ebewe" 10 mg/ml
koncentrat za raztopino za
infundiranje

karboplatin (carboplatinum)

009593 Carboplatin "Ebewe" 10 mg/ml
koncentrat za raztopino za
infundiranje

karboplatin (carboplatinum)

009594 CARDIOPIRIN 100 mg

gastrorezistentne tablete

acetilsalicilna kislina (acidum
acetylsalicylicum)

škatla z 10 kapsulami (1 x 10
kapsul v pretisnem omotu )

cetirizin (cetirizinum)

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. LEK, d.d., Ljubljana, v sodelovanju z OM
Pharma, Ženeva, Švica
podaljšanje dovoljenja za
promet

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. LEK, d.d., Ljubljana, v sodelovanju z OM
Pharma, Ženeva, Švica
podaljšanje dovoljenja za
promet

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept, EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG,
uporablja pa se samo v Mondseestrasse 11 Unterach, Avstrija
bolnišnicah.
Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG,
Mondseestrasse 11, Unterach, Avstrija
novo dovoljenje za promet

5363-I-953/05
07.12.2010
N03AX09
3837000099232
037826

koncentrat za raztopino za
infundiranje
škatla z 1 vialo s 15 ml
koncentrata

Zdravilo se izdaja le na recept, EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG,
uporablja pa se samo v Mondseestrasse 11 Unterach, Avstrija
bolnišnicah.
Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG,
Mondseestrasse 11, Unterach, Avstrija
novo dovoljenje za promet

5363-I-954/05
07.12.2010
L01XA02
3837000099249
037788

koncentrat za raztopino za
infundiranje
škatla z 1 vialo s 45 ml
koncentrata

Zdravilo se izdaja le na recept, EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG,
uporablja pa se samo v Mondseestrasse 11 Unterach, Avstrija
bolnišnicah.
Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG,
Mondseestrasse 11, Unterach, Avstrija
novo dovoljenje za promet

5363-I-955/05
07.12.2010
L01XA02
3837000099256
037796

gastrorezistentna filmsko
obložena tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. LANNACHER HEILMITTEL Ges.m.b.H.,
Schlossplatz 1, Lannach, Avstrija

5363-I-969/05
12.12.2010
B01AC06
3837000099355
038385

škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

sprememba imena izdelovalca Servier Pharma, marketing in trgovina,
d.o.o., Tolstojeva 8, Ljubljana, Slovenija

novo dovoljenje za promet

PharmaSwiss, d.o.o., Wolfova 1,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Sandoz B.V., Weesp, Nizozemska/Sandoz
GmbH, Biochemiestrasse 10, Kundl,,
Avstrija
novo dovoljenje za promet

škatla s 60 tabletami (6 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Sandoz B.V., Weesp, Nizozemska/Sandoz
GmbH, Biochemiestrasse 10, Kundl,,
Avstrija
novo dovoljenje za promet
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10,
Kundl, Avstrija

009597 Cetirizine Sandoz 10 mg filmsko filmsko obložena tableta
obložene tablete

cetirizin (cetirizinum)

škatla z 10 tabletami (1 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Sandoz B.V., Weesp, Nizozemska/Sandoz
GmbH, Biochemiestrasse 10, Kundl,,
Avstrija
novo dovoljenje za promet
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10,
Kundl, Avstrija

009598 Cetirizine Sandoz 10 mg filmsko filmsko obložena tableta
obložene tablete

cetirizin (cetirizinum)

škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Sandoz B.V., Weesp, Nizozemska/Sandoz
GmbH, Biochemiestrasse 10, Kundl,,
Avstrija
novo dovoljenje za promet
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10,
Kundl, Avstrija

009599 Cetirizine Sandoz 10 mg filmsko filmsko obložena tableta
obložene tablete

cetirizin (cetirizinum)

5363-I-956/05
24.06.2009
R07AX
3837000009859
013757

koncentrat za raztopino za
infundiranje
škatla z 1 vialo s 5 ml
koncentrata

009596 Cetirizine Sandoz 10 mg filmsko filmsko obložena tableta
cetirizin (cetirizinum)

5363-I-957/05
24.06.2009
R07AX
3837000009866
021660

Zdravilo se izdaja le na recept. Delphram Tours, BP 241 RN10, 37172
Chambray les Tours, Francija

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10,
Kundl, Avstrija
obložene tablete

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra

pršilo za nos, raztopina
škatla s stekleniko s 4,2 ml
raztopine (60 odmerkov)

009595 Cetirizine Sandoz 10 mg filmsko filmsko obložena tableta
obložene tablete

Uradni list Republike Slovenije

Zdravilo se izdaja le na recept. Sandoz B.V., Weesp, Nizozemska/Sandoz
GmbH, Biochemiestrasse 10, Kundl,,
škatla s 7 tabletami (1 x 7 tablet
Avstrija
v pretisnem omotu)
novo dovoljenje za promet
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10,
Kundl, Avstrija

5363-I-555/05
27.02.2008
G03CA03
3837000023206
030430

5363-I-708/05
03.10.2010
R06AE07
3837000097887
035939
5363-I-709/05
03.10.2010
R06AE07
3837000097894
035947
5363-I-706/05
03.10.2010
R06AE07
3837000097863
035912
5363-I-707/05
03.10.2010
R06AE07
3837000097870
035920
5363-I-705/05
03.10.2010
R06AE07
3837000097856
035904
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Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

009600 Cilest
norgestimat (norgestimatum)
etinilestradiol (ethinylestradiolum)

009601 Citalopram Pliva 10 mg filmsko
obložene tablete

citalopram (citalopramum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

tableta
škatla z 21 tabletami (1 x 21
tablet v pretisnem omotu)

Št.
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse,
Belgija/ Cilag AG, Hochstrasse 201,
Schaffhausen, Švica
podaljšanje dovoljenja za
promet

filmsko obložena tableta
škatla z 28 tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)

120 / 29. 12. 2005 /

Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 140,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. AWD.Pharma GmbH&Co.KG.,Nemija in
Pliva Pharma Ltd in Pliva Krakow,
Poljska/Pliva d.d., Zagreb, Hrvaška
novo dovoljenje za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

009602 Citalopram Pliva 20 mg filmsko
obložene tablete

citalopram (citalopramum)

filmsko obložena tableta
škatla z 28 tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. AWD.Pharma GmbH&Co.KG.,Nemija in
Pliva Pharma Ltd in Pliva Krakow,
Poljska/Pliva d.d., Zagreb, Hrvaška
novo dovoljenje za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

009603 Citalopram Pliva 40 mg filmsko
obložene tablete

citalopram (citalopramum)

filmsko obložena tableta
škatla z 28 tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. AWD.Pharma GmbH&Co.KG.,Nemija in
Pliva Pharma Ltd in Pliva Krakow,
Poljska/Pliva d.d., Zagreb, Hrvaška
novo dovoljenje za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

009604 Clarithromycin Grünenthal 125
mg zrnca za peroralno
suspenzijo

zrnca za peroralno suspenzijo
škatla s 14 slamicami za pitje

novo dovoljenje za promet

klaritromicin (clarithromycinum)

009605 Clarithromycin Grünenthal 187,5 zrnca za peroralno suspenzijo
mg zrnca za peroralno
suspenzijo

škatla s 14 slamicami za pitje

mg zrnca za peroralno
suspenzijo

zrnca za peroralno suspenzijo
škatla s 14 slamicami za pitje

Grünenthal, Družba za prodajo zdravil d.o.o.,
Tomšieva 3, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6,
Aachen, Nemija
novo dovoljenje za promet

klaritromicin (clarithromycinum)

Grünenthal, Družba za prodajo zdravil d.o.o.,
Tomšieva 3, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6,
Aachen, Nemija
novo dovoljenje za promet

klaritromicin (clarithromycinum)

009606 Clarithromycin Grünenthal 250

Zdravilo se izdaja le na recept. Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6,
Aachen, Nemija

Grünenthal, Družba za prodajo zdravil d.o.o.,
Tomšieva 3, Ljubljana, Slovenija

009607 CLIMARA 25 mikrogramov/24 ur transdermalni obliž
transdermalni obliž

estradiol (estradiolum)

Zdravilo se izdaja le na recept. Schering GmbH und Co.Produktions
KG,Weimar,Nemija /Schering
škatla s 4 transdermalnimi obliži
AG,Müllerstrasse 170-178,13353 Berlin,
(4 x 1 obliž v zašitni vreki)
nova jakost
Nemija
Schering AG , Berlin, Nemija

009608 CLIMEN
estradiol (estradiolum)
ciproteron (cyproteronum)

009609 COLDREX
paracetamol (paracetamolum)
kofein (coffeinum)
fenilefrin (phenylephrinum)
terpin (terpinolum)
askorbinska kislina (vitamin C)
(acidum ascorbicum (vitaminum
C))

009610 COLDREX
paracetamol (paracetamolum)
kofein (coffeinum)
fenilefrin (phenylephrinum)
terpin (terpinolum)
askorbinska kislina (vitamin C)
(acidum ascorbicum (vitaminum
C))

obložena tableta
Zdravilo se izdaja le na recept.
škatla z 21 tabletami (11 belih in
10 rožnatih tablet)
podaljšanje dovoljenja za
promet
tableta
škatla z 12 tabletami (1 x 12
tablet v pretisnem omotu)

Schering S.A.,59390 Lys Lez Lannoy,
Francija/ Schering AG, Müllerstrasse
170-178, 13353 Berlin, Nemija
Schering AG , Berlin, Nemija

Zdravilo se izdaja brez recepta GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.,
v lekarnah.
Dungarvan, Irska/ GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare, Brentford, Velika
sprememba imena izdelovalca Britanija
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

tableta
škatla s 24 tabletami (2 x 12
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja brez recepta GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.,
v lekarnah.
Dungarvan, Irska/ GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare, Brentford, Velika
sprememba imena izdelovalca Britanija
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

Stran

13841

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-729/05
23.10.2008
G03AA11
3837000080087
062669
5363-I-577/05
10.08.2010
N06AB04
3837000096989
032654
5363-I-578/05
10.08.2010
N06AB04
3837000096996
032662
5363-I-579/05
10.08.2010
N06AB04
3837000097009
032689
5363-I-540/05
07.07.2010
J01FA09
3837000096569
032050
5363-I-541/05
07.07.2010
J01FA09
3837000096576
032069
5363-I-542/05
07.07.2010
J01FA09
3837000096583
032077
5363-I-417/05
16.08.2010
G03CA03
3837000096118
032697
5363-I-628/05
09.07.2008
G03HB01
3837000074567
021946
5363-I-739/05
26.10.2005
N02BE51
3837000085853
009946

5363-I-740/05
26.10.2005
N02BE51
3837000085860
009954
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Stran
Zap.
Štev.

13842 /

Št.

120 / 29. 12. 2005

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

prašek in vehikel za raztopino za Zdravilo se izdaja le na recept.
vehikel za raztopino za injiciranje injiciranje
1 modra škatla, ki vsebuje 4
glatiramer acetat (glatiramer
sprememba v dovoljenju za
škatle s 7 vialami s praškom in 1 promet- dodatni izdelovalec
acetatum)
bela škatle, ki vsebuje 4 škatle s
7 ampulami z vodo za injekcije

009611 COPAXONE 20 mg prašek in

prašek in vehikel za raztopino za Zdravilo se izdaja le na recept.
vehikel za raztopino za injiciranje injiciranje
1 modra škatla, ki vsebuje 4
glatiramer acetat (glatiramer
sprememba imetnika
škatle s 7 vialami s praškom in 1 dovoljenja za promet
acetatum)
bela škatle, ki vsebuje 4 škatle s
7 ampulami z vodo za injekcije

009612 COPAXONE 20 mg prašek in

009613 COPEGUS 200 mg filmsko
obložene tablete

ribavirin (ribavirinum)

filmsko obložena tableta
škatla s stekleniko s 168
tabletami

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Teva Pharmac.Ind. Ltd.,Petah-Tikva,Izrael
in Teva Pharmac.Europe B.V., Niz./Teva
Pharmac. Industries, Izrael
Teva Pharmaceuticals Ltd., 5 Chancery
Lane, Cliffords Inn, London, Velika
Britanija

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.,
Petah-Tikva, Izrael/Teva Pharmac.
Industries Ltd., Kfar Sava, Izrael
Teva Pharmaceuticals Ltd., 5 Chancery
Lane, Cliffords Inn, London, Velika
Britanija

Hoffmann-La Roche AG,
Grenzach-Wyhlen,Nemija/ F.
Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Švica
ROCHE farmacevtska družba d.o.o.,
Vodovodna 109, Ljubljana, Slovenija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra

5363-I-662/05
07.07.2007
L03AX13
3837000018608
006769

5363-I-496/05
07.07.2007
L03AX13
3837000018608
006769

5363-I-332/05
14.04.2008
J05AB04
3837000024708
050881

sprememba imena imetnika
dovoljenja za promet

009614 CYCLO- PROGYNOVA
norgestrel (norgestrelum)
estradiol (estradiolum)

009615 DAROB mite
sotalol (sotalolum)

009616 DIANE 35 µg
ciproteron (cyproteronum)
etinilestradiol (ethinylestradiolum)

Zdravilo se izdaja le na recept.
obložena tableta
škatla z 21 tabletami (11 belih in
10 svetlo rjavih tablet v
podaljšanje dovoljenja za
pretisnem omotu)
promet

Schering AG, Berlin in Schering GmbH und
Co. Produktions KG,Weimar,
Nemija/Schering AG,Berlin, Nemija
Schering AG , Berlin, Nemija

tableta
škatla s 50 tabletami (5 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Abbott GmbH&Co.KG, Knollstrasse 50,
67061 Ludwigshafen, Nemija

obložena tableta
škatla s 63 tabletami (3 x 21
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Schering GmbH und Co.Produktions
KG,Weimar,Nemija /Schering
AG,Müllerstrasse 170-178,13353 Berlin,
podaljšanje dovoljenja za
Nemija
promet

obložena tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja brez recepta Boehringer Ingelheim France SARL,
v lekarnah.
Francija / Boehringer Ingelheim
International GmbH, Nemija
sprememba stine ovojnine
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173, Ingelheim am Rhein,
Nemija

5363-I-968/05
02.04.2008
A06AB02
3837000073300
049646

intestinalni gel
škatla s 7 kasetami s 100 ml
gela

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

5363-I-715/05
03.10.2010
N04BA02
3837000097900
035483

podaljšanje dovoljenja za
promet

Abbott Laboratories d.o.o., Dunajska 22,
Ljubljana, Slovenija

Schering AG , Berlin, Nemija

009617 DULCOLAX 5 mg obložene
tablete

bisakodil (bisacodylum)

009618 Duodopa intestinalni gel
levodopa (levodopum)
karbidopa (carbidopum)

5363-I-474/05
20.09.2009
G03FB01
3837000075496
055999

NeoPharma AB, Box 22, Uppsala,
Švedska
Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hannover,
Hans-Böckler Allee 20, Hannover, Nemija

5363-I-743/05
01.07.2009
C07AA07
3837000000771
077550

5363-I-543/05
12.07.2009
G03HB01
3837000075502
023728

novo dovoljenje za promet

009619 Duosol brez kalija
natrijev klorid (natrii chloridum)
kalcijev klorid (calcii chloridum)
magnezijev klorid (magnesii
chloridum)
glukoza (glucosum)
natrijev hidrogenkarbonat (natrii
hydrogecarbonas)

009620 Duosol z 2 mmol/l kalija
natrijev klorid (natrii chloridum)
kalcijev klorid (calcii chloridum)
magnezijev klorid (magnesii
chloridum)
glukoza (glucosum)
natrijev hidrogenkarbonat (natrii
hydrogecarbonas)
kalijev klorid (kalii chloridum)

raztopina za hemofiltracijo
škatla z 2 dvoprekatnima
vrekama s 5000 ml raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
novo dovoljenje za promet

raztopina za hemofiltracijo
škatla z 2 dvoprekatnima
vrekama s 5000 ml raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
novo dovoljenje za promet

B.Braun Medizintechnologie
GmbH,Glandorf, Nemija /B.Braun
Medizintechnologie GmbH, Melsungen,
Nemija
B.Braun Medizintechnologie GmbH,
Schwarzenberger Weg 73-79, Melsungen,
Nemija

B.Braun Medizintechnologie
GmbH,Glandorf, Nemija /B.Braun
Medizintechnologie GmbH, Melsungen,
Nemija
B.Braun Medizintechnologie GmbH,
Schwarzenberger Weg 73-79, Melsungen,
Nemija

5363-I-815/05
03.11.2010
B05ZB
3837000098433
037087

5363-I-816/05
03.11.2010
B05ZB
3837000098440
037095
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Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

009621 Durogesic 100 µg/h
transdermalni obliž

fentanil (fentanylum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Št.

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

transdermalni obliž
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla s 5 transdermalnimi obliži uporablja pa se po navodilu in
pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od
njega
pooblašenega
zdravnika.

120 / 29. 12. 2005 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Janssen Pharmaceutica N.V.,
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse,
Belgija
Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 140,
Ljubljana, Slovenija

Stran

13843

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-750/05
02.06.2010
N02AB03
3837000084856
007951

podaljšanje dovoljenja za
promet

009622 Durogesic 25 µg/h transdermalni transdermalni obliž
obliž

fentanil (fentanylum)

Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla s 5 transdermalnimi obliži uporablja pa se po navodilu in
pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od
njega
pooblašenega
zdravnika.

Janssen Pharmaceutica N.V.,
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse,
Belgija
Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 140,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-748/05
02.06.2010
N02AB03
3837000084863
008087

podaljšanje dovoljenja za
promet
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla s 5 transdermalnimi obliži uporablja pa se po navodilu in
pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od
njega
pooblašenega
zdravnika.

009623 Durogesic 50 µg/h transdermalni transdermalni obliž
obliž

fentanil (fentanylum)

Janssen Pharmaceutica N.V.,
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse,
Belgija
Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 140,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-749/05
02.06.2010
N02AB03
3837000084870
008109

podaljšanje dovoljenja za
promet
Zdravilo se izdaja le na recept, ARGOS Zyklotron Betriebs-Ges.m.b.H.,
škatla z 1 vialo z 11 ml raztopine uporablja pa se samo v Linz, Avstrija/Iason Labormedizin
bolnišnicah.
Ges.m.b.H. & Co.KG, Avstrija

009624 EFDEGE raztopina za injiciranje raztopina za injiciranje
(drugi radiodiagnostiki za tumorje)
(alia tumorum radiodiagnostica)

novo dovoljenje za promet

009625 ELEVIT PRONTAL filmsko
obložene tablete

vitamini (vitamina)
vitamini (vitamina)

009626 ELEVIT PRONTAL filmsko
obložene tablete

vitamini (vitamina)
vitamini (vitamina)

Iason Labormedizin Ges.m.b.H.&Co.KG,
Feldkirchner Strasse 4, Graz, Avstrija

filmsko obložena tableta
škatla s 100 tabletami (10 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja brez recepta Rottendorf Pharma GmbH, Ennigerloh,
v lekarnah.
Nemija Bayer Consumer Care AG, Basel,
Švica
novo dovoljenje za promet
Bayer Pharma ,d.o.o., Celovška 135,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-830/05
03.11.2010
A11AA03
3837000098587
037672

filmsko obložena tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja brez recepta Rottendorf Pharma GmbH, Ennigerloh,
v lekarnah.
Nemija Bayer Consumer Care AG, Basel,
Švica
novo dovoljenje za promet
Bayer Pharma ,d.o.o., Celovška 135,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-829/05
03.11.2010
A11AA03
3837000098570
037648

009627 Eligard 22,5 mg prašek in vehikel prašek in vehikel za raztopino za Zdravilo se izdaja le na recept, MediGene AG, Planegg/Martinsried,
za raztopino za injiciranje

levprorelin (leuprorelinum)

injiciranje (subkutano)
vreka z injekcijsko brizgo s
praškom, napolnjeno injekcijsko
brizgo z vehiklom (vsaka
injekcijska brizga je še v dodatni
vreki), sterilno kanilo in sušilnim
sredstvom

uporablja pa se po navodilu in Nemija Slovenija
pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od VELDOS, d.o.o., Germova 3, Novo mesto,
njega
pooblašenega Slovenija
zdravnika.

levprorelin (leuprorelinum)

009629 ERITROMICIN 250 mg kapsule
eritromicin (erythromycinum)

009630 EZETIMIB MSD-SP
ezetimib (ezetimibum)

5363-I-618/05
23.08.2010
L02AE02
3837000097313
033995

novo dovoljenje za promet

009628 Eligard 7,5 mg prašek in vehikel prašek in vehikel za raztopino za Zdravilo se izdaja le na recept, MediGene AG, Planegg/Martinsried,
za raztopino za injiciranje

5363-I-960/05
12.12.2010
V09IX
3837000099294
037834

injiciranje (subkutano)
vreka z injekcijsko brizgo s
praškom, napolnjeno injekcijsko
brizgo z vehiklom (vsaka
injekcijska brizga je še v dodatni
vreki), sterilno kanilo in sušilnim
sredstvom

uporablja pa se po navodilu in Nemija Slovenija
pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od VELDOS, d.o.o., Germova 3, Novo mesto,
njega
pooblašenega Slovenija
zdravnika.

kapsula
škatla s 16 kapsulami (1 x 16
kapsul v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Belupo, lijekovi i kozmetika, d.d., Ulica
Danica 5, Koprivnica, Hrvaška

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Schering Plough Labo N.V.,
Belgija/MSD-SP Ltd., Hertford Road,
Hertfordshire, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet

5363-I-617/05
23.08.2010
L02AE02
3837000097306
033979

novo dovoljenje za promet

podaljšanje dovoljenja za
promet

Belupo, d.o.o., Dvoržakova 6, Ljubljana,
Slovenija

MSD-SP Ltd., Hertford Road,
Hertfordshire, Velika Britanija

5363-I-727/05
11.11.2009
J01FA01
3837000076301
029017
5363-I-562/05
23.08.2010
C10AX09
3837000096538
032719
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009631 EZETIMIB MSD-SP
ezetimib (ezetimibum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

tableta
škatla s 100 tabletami (10 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Schering Plough Labo N.V.,
Belgija/MSD-SP Ltd., Hertford Road,
Hertfordshire, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
MSD-SP Ltd., Hertford Road,
Hertfordshire, Velika Britanija

009632 EZETROL 10 mg tablete
ezetimib (ezetimibum)

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Schering Plough Labo N.V.,
Belgija/MSD-SP Ltd., Hertford Road,
sprememba/e v dovoljenju za Hertfordshire, Velika Britanija
promet

009633 EZETROL 10 mg tablete
ezetimib (ezetimibum)

tableta
škatla s 100 tabletami (10 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Schering Plough Labo N.V.,
Belgija/MSD-SP Ltd., Hertford Road,
sprememba/e v dovoljenju za Hertfordshire, Velika Britanija
promet

009634 Farmorubicin PFS 10 mg
raztopina za injiciranje

epirubicin (epirubicinum)

raztopina za injiciranje

epirubicin (epirubicinum)

gestoden (gestodenum)
etinilestradiol (ethinylestradiolum)

Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

Zdravilo se izdaja le na recept, Pharmacia Italia S.p.A., Via Pasteur 10,
raztopina za injiciranje
škatla z 1 vialo s 25 ml raztopine uporablja pa se samo v Nerviano, Italija/Pfizer Luxembourg SARL,
bolnišnicah.
Strassen, Luksemburg
(2 mg/ml)
podaljšanje dovoljenja za
promet

009636 FEMODEN

MSD-SP Ltd., Hertford Road,
Hertfordshire, Velika Britanija

Zdravilo se izdaja le na recept, Pharmacia Italia S.p.A., Via Pasteur 10,
raztopina za injiciranje
škatla z 1 vialo s 5 ml raztopine uporablja pa se samo v Nerviano, Italija/Pfizer Luxembourg SARL,
bolnišnicah.
Strassen, Luksemburg
(2 mg/ml)
podaljšanje dovoljenja za
promet

009635 Farmorubicin PFS 50 mg

MSD-SP Ltd., Hertford Road,
Hertfordshire, Velika Britanija

obložena tableta
škatla z 21 tabletami (1 x 21
tablet v pretisnem omotu)

Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

Zdravilo se izdaja le na recept. Schering GmbH und Co.Produktions
KG,Weimar,Nemija /Schering
AG,Müllerstrasse 170-178,13353 Berlin,
podaljšanje dovoljenja za
Nemija
promet
Schering AG , Berlin, Nemija

009637 FLUACET gel
fluocinolonacetonid (fluocinoloni
acetonidum)

gel
škatla s tubo po 30 g gela

suspenzija za injiciranje
injiciranje v napolnjeni injekcijski škatla z 1 napolnjeno injekcijsko
brizgo po 0,5 ml suspenzije in
brizgi
preišen antigen virusa influence injekcijsko iglo

009638 FLUARIX suspenzija za

(antigenum influenzae purificatum)

Zdravilo se izdaja le na recept. Jadran, Galenski laboratorij d.d., Pulac b.b.,
Rijeka, Hrvaška
podaljšanje dovoljenja za
promet

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Sächsisches Serumwerk Dresden, GmbH &
Co. KG, Dresden,
Nemija/GlaxoSmithKline Export, Brentford,
Velika Britanija

sprememba v sestavi zdravila

009639 FLUONATRIL 0,25 mg tablete
natrijev fluorid (natrii fluoridum)

009640 FODISS
fluoksetin (fluoxetinum)

009641 FRAGMIN 10.000 i.e./1 ml
raztopina za injiciranje

dalteparin (dalteparinum)

tableta
Zdravilo se izdaja le na recept.
škatla s plastinim vsebnikom po
400 tablet
podaljšanje dovoljenja za
promet

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija
Belupo, lijekovi i kozmetika, d.d., Ulica
Danica 5, Koprivnica, Hrvaška
Belupo, d.o.o., Dvoržakova 6, Ljubljana,
Slovenija

tableta za peroralno suspenzijo Zdravilo se izdaja le na recept. Generics (UK) Ltd.,VB in McDermott Lab.,
Irska/ Generics (UK) Ltd, Potters Bar,
škatla z 28 tabletami (2 x 14
Velika Britanija
tablet v pretisnem omotu)
novo dovoljenje za promet
Merck, Proizvodnja in prodaja farmacevtskih
in kemijskih proizvodov, d.o.o., Dunajska
119, Ljubljana, Slovenija
raztopina za injiciranje
škatla z 10 ampulami po 1 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Pfizer Manufacturing Belgium NV/SA,Puurs,
Belgija/ Pfizer Luxembourg SARL,
Strassen, Luksemburg
Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-563/05
23.08.2010
C10AX09
3837000096545
032700
5363-I-560/05
23.08.2010
C10AX09
3837000025507
014540
5363-I-561/05
23.08.2010
C10AX09
3837000025514
014559
5363-I-586/05
24.06.2009
L01DB03
3837000084368
093777
5363-I-587/05
24.06.2009
L01DB03
3837000079876
093769
5363-I-630/05
12.11.2009
G03AA10
3837000075519
086584
5363-I-895/05
18.12.2008
D07AC04
3837000080247
067970
5363-I-861/05
20.05.2009
J07BB02
3837000025125
080829

5363-I-753/05
12.11.2009
A01AA01
3837000076349
032832
5363-I-770/05
18.10.2010
N06AB03
3837000097771
035491
5363-I-903/05
03.11.2008
B01AB04
3837000077759
087394

podaljšanje dovoljenja za
promet
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009642 FRAGMIN 2.500 i.e./0,2 ml
raztopina za injiciranje

dalteparin (dalteparinum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Št.

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

raztopina za injiciranje
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla z 10 injekcijskimi brizgami uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
po 0,2 ml raztopine
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

120 / 29. 12. 2005 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Pfizer Manufacturing Belgium NV/SA,Puurs,
Belgija/ Pfizer Luxembourg SARL,
Strassen, Luksemburg
Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

Stran

13845

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-904/05
03.11.2008
B01AB04
3837000077742
087378

podaljšanje dovoljenja za
promet

009643 FRAGMIN 5.000 i.e./0,2 ml
raztopina za injiciranje

dalteparin (dalteparinum)

raztopina za injiciranje
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla z 10 injekcijskimi brizgami uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
po 0,2 ml raztopine
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Pfizer Manufacturing Belgium NV/SA,Puurs,
Belgija/ Pfizer Luxembourg SARL,
Strassen, Luksemburg
Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

5363-I-905/05
03.11.2008
B01AB04
3837000077766
087386

podaljšanje dovoljenja za
promet

009644 FRAGMIN 7.500 i.e./0,3 ml
raztopina za injiciranje

dalteparin (dalteparinum)

Zdravilo se izdaja le na recept,
raztopina za injiciranje
škatla z 10 injekcijskimi brizgami uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
po 0,3 ml raztopine
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Pfizer Manufacturing Belgium NV/SA,Puurs,
Belgija/ Pfizer Luxembourg SARL,
Strassen, Luksemburg
Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

5363-I-909/05
20.07.2006
B01AB04
3837000087017
019003

sprememba imena izdelovalca

009645 FROMILID zrnca za peroralno
suspenzijo 125 mg/5 ml

klaritromicin (clarithromycinum)

009646 FROTAN
frovatriptan (frovatriptanum)

zrnca za peroralno suspenzijo
škatla s stekleniko z zrnci za
pripravo 60 ml suspenzije in
brizga

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Pharmaceutical Development&
filmsko obložena tableta
Manufacturing Sevices Ltd, Velika
škatla s 3 tabletami (1 x 3 tablet
Britanija/Menarini Internat. O.L.S.A.,
v pretisnem omotu)
sprememba imena zdravila
Luksemburg
Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue
de la Gare, Luksemburg, Luksemburg

009647 FROTAN
frovatriptan (frovatriptanum)

filmsko obložena tableta
škatla s 4 tabletami (1 x 4
tablete v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Pharmaceutical Development&
Manufacturing Sevices Ltd, Velika
Britanija/Menarini Internat. O.L.S.A.,
sprememba imena zdravila
Luksemburg
Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue
de la Gare, Luksemburg, Luksemburg

009648 FROTAN
frovatriptan (frovatriptanum)

filmsko obložena tableta
Zdravilo se izdaja le na recept. Pharmaceutical Development&
Manufacturing Sevices Ltd, Velika
škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet
Britanija/Menarini Internat. O.L.S.A.,
v pretisnem omotu)
sprememba imena zdravila
Luksemburg
Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue
de la Gare, Luksemburg, Luksemburg

009649 FUCIDIN krema
fusidna kislina (acidum fusidicum)

krema
škatla s tubo s 15 g kreme

Zdravilo se izdaja le na recept. Leo Laboratories Limited,Cashel Road,
Dublin 12, Irska/Leo Pharmaceutical
Products Ltd., Ballerup, Danska
podaljšanje dovoljenja za
promet

009650 FUCIDIN mazilo
fusidna kislina (acidum fusidicum)

mazilo
škatla s tubo s 15 g mazila

Zdravilo se izdaja le na recept. Leo Laboratories Limited,Cashel Road,
Dublin 12, Irska/Leo Pharmaceutical
Products Ltd., Ballerup, Danska
podaljšanje dovoljenja za
promet

009651 FUCIDIN prepojena tkanina
fusidna kislina (acidum fusidicum)

prepojena tkanina
škatla z 10 prepojenimi
tkaninami v pretisnem omotu

Pharmagan, d.o.o., Vodopiveva ul. 9,
Kranj, Slovenija

Pharmagan, d.o.o., Vodopiveva ul. 9,
Kranj, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. LEO Pharmaceutical Products Ltd.,
Ballerup, Danska
podaljšanje dovoljenja za
promet

Pharmagan, d.o.o., Vodopiveva ul. 9,
Kranj, Slovenija

5363-I-522/05
04.10.2009
J01FA09
3837000082906
078069
5363-I-689/05
05.04.2010
N02CC07
3837000095104
025607
5363-I-690/05
05.04.2010
N02CC07
3837000095111
025410
5363-I-691/05
05.04.2010
N02CC07
3837000095128
025429
5363-I-779/05
09.07.2008
D06AX01
3837000074079
022330
5363-I-778/05
09.07.2008
D06AX01
3837000074062
017116
5363-I-780/05
09.07.2008
D09AA02
3837000074086
017159
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009652 Gabapentin Galex 100 mg trde
kapsule

gabapentin (gabapentinum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

kapsula, trda
škatla s 50 kapsulami (5 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Slovenija
novo dovoljenje za promet
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija

009653 Gabapentin Galex 300 mg trde
kapsule

gabapentin (gabapentinum)

kapsula, trda
škatla s 50 kapsulami (5 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Slovenija
novo dovoljenje za promet
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija

009654 Gabapentin Galex 400 mg trde
kapsule

gabapentin (gabapentinum)

kapsula, trda
škatla s 50 kapsulami (5 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Slovenija
novo dovoljenje za promet
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija

009655 GEONISTIN
oksitetraciklin (oxytetracyclinum)
nistatin (nystatinum)

009656 Glucopirid 1 mg tablete
glimepirid (glimepiridum)

Zdravilo se izdaja le na recept.
vaginalna tableta
škatla s 6 vaginalnimi tabletami
(1 x 6 vaginalnih tablet v
podaljšanje dovoljenja za
pretisnem omotu)
promet
tableta
škatla s 30 tabletami (2 x 15
tablet v pretisnem omotu)

Pliva Hrvatska d.o.o., Pliva Krakow S.A.,
Poljska in Pliva Ljubljana d.o.o./Pliva
Hrvatska d.o.o., Hrvaška
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Generics (UK) Limited, VB in McDermott
Laborat., Irska in Merck
Farma,Španija/Generics (UK) Limited,
novo dovoljenje za promet
Velika Britanija
Merck, Proizvodnja in prodaja farmacevtskih
in kemijskih proizvodov, d.o.o., Dunajska
119, Ljubljana, Slovenija

009657 Glucopirid 1 mg tablete
glimepirid (glimepiridum)

tableta
škatla z 90 tabletami (6 x 15
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Generics (UK) Limited, VB in McDermott
Laborat., Irska in Merck
Farma,Španija/Generics (UK) Limited,
novo dovoljenje za promet
Velika Britanija
Merck, Proizvodnja in prodaja farmacevtskih
in kemijskih proizvodov, d.o.o., Dunajska
119, Ljubljana, Slovenija

009658 Glucopirid 2 mg tablete
glimepirid (glimepiridum)

tableta
škatla s 30 tabletami (2 x 15
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Generics (UK) Limited, VB in McDermott
Laborat., Irska in Merck
Farma,Španija/Generics (UK) Limited,
novo dovoljenje za promet
Velika Britanija
Merck, Proizvodnja in prodaja farmacevtskih
in kemijskih proizvodov, d.o.o., Dunajska
119, Ljubljana, Slovenija

009659 Glucopirid 2 mg tablete
glimepirid (glimepiridum)

tableta
škatla z 90 tabletami (6 x 15
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Generics (UK) Limited, VB in McDermott
Laborat., Irska in Merck
Farma,Španija/Generics (UK) Limited,
novo dovoljenje za promet
Velika Britanija
Merck, Proizvodnja in prodaja farmacevtskih
in kemijskih proizvodov, d.o.o., Dunajska
119, Ljubljana, Slovenija

009660 Glucopirid 3 mg tablete
glimepirid (glimepiridum)

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Generics (UK) Limited, VB in McDermott
Laborat., Irska in Merck
Farma,Španija/Generics (UK) Limited,
novo dovoljenje za promet
Velika Britanija
Merck, Proizvodnja in prodaja farmacevtskih
in kemijskih proizvodov, d.o.o., Dunajska
119, Ljubljana, Slovenija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-622/05
25.08.2009
N03AX12
3837000097412
035238

5363-I-623/05
25.08.2009
N03AX12
3837000097429
035246

5363-I-624/05
25.08.2009
N03AX12
3837000097436
035254

5363-I-918/05
09.07.2008
G01AA51
3837000012941
099155
5363-I-932/05
06.12.2010
A10BB12
3837000099034
037850

5363-I-933/05
06.12.2010
A10BB12
3837000099041
038288

5363-I-934/05
06.12.2010
A10BB12
3837000099058
038318

5363-I-935/05
06.12.2010
A10BB12
3837000099065
038342

5363-I-936/05
06.12.2010
A10BB12
3837000099072
038369
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Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

009661 Glucopirid 3 mg tablete
glimepirid (glimepiridum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

tableta
škatla z 90 tabletami (6 x 15
tablet v pretisnem omotu)

Št.

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

120 / 29. 12. 2005 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Generics (UK) Limited, VB in McDermott
Laborat., Irska in Merck
Farma,Španija/Generics (UK) Limited,
novo dovoljenje za promet
Velika Britanija
Merck, Proizvodnja in prodaja farmacevtskih
in kemijskih proizvodov, d.o.o., Dunajska
119, Ljubljana, Slovenija

009662 GLUKOZA 10% raztopina za
infundiranje Braun

raztopina za infundiranje
plastenka s 500 ml raztopine

glukoza (glucosum)

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

B. Braun Melsungen AG, Melsungen,
Nemija
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

Stran

13847

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra

5363-I-937/05
06.12.2010
A10BB12
3837000099089
038377

5363-I-794/05
12.03.2009
B05BA03
3837000084177
069884

podaljšanje dovoljenja za
promet

009663 GLUKOZA 20% raztopina za
infundiranje Braun

raztopina za infundiranje
plastenka s 500 ml raztopine

glukoza (glucosum)

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

B. Braun Melsungen AG, Melsungen,
Nemija
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

5363-I-795/05
12.03.2009
B05BA03
3837000084214
069949

podaljšanje dovoljenja za
promet

009664 GLUKOZA 40% raztopina za
infundiranje Braun

raztopina za infundiranje
plastenka s 500 ml raztopine

glukoza (glucosum)

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

B. Braun Melsungen AG, Melsungen,
Nemija
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

5363-I-796/05
12.03.2009
B05BA03
3837000087178
071277

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
pakiranja

009665 Glukoza 5 % raztopina za
infundiranje, BP Baxter

glukoza (glucosum)

raztopina za infundiranje
škatla z 10 vrekami s 1000 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
novo dovoljenje za promet

009666 Glukoza 5 % raztopina za
infundiranje, BP Baxter

glukoza (glucosum)

raztopina za infundiranje
škatla s 50 vrekami s 100 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
novo dovoljenje za promet

009667 Glukoza 5 % raztopina za
infundiranje, BP Baxter

glukoza (glucosum)

raztopina za infundiranje
škatla s 35 vrekami s 150 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
novo dovoljenje za promet

009668 Glukoza 5 % raztopina za
infundiranje, BP Baxter

glukoza (glucosum)

raztopina za infundiranje
škatla s 30 vrekami z 250 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
novo dovoljenje za promet

009669 Glukoza 5 % raztopina za
infundiranje, BP Baxter

glukoza (glucosum)

raztopina za infundiranje
škatla z 20 vrekami s 500 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
novo dovoljenje za promet

Baxter S.A.,Belgija,Baxter
Healthcare,VB,Bieffe Medital
Sab.,Špa.,Baxter Healthcare,Irs./Baxter SA,
Švica
Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija

Baxter S.A.,Belgija,Baxter
Healthcare,VB,Bieffe Medital
Sab.,Špa.,Baxter Healthcare,Irs./Baxter SA,
Švica
Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija

Baxter S.A.,Belgija,Baxter
Healthcare,VB,Bieffe Medital
Sab.,Špa.,Baxter Healthcare,Irs./Baxter SA,
Švica
Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija

Baxter S.A.,Belgija,Baxter
Healthcare,VB,Bieffe Medital
Sab.,Špa.,Baxter Healthcare,Irs./Baxter SA,
Švica
Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija

Baxter S.A.,Belgija,Baxter
Healthcare,VB,Bieffe Medital
Sab.,Špa.,Baxter Healthcare,Irs./Baxter SA,
Švica
Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija

5363-I-850/05
10.11.2010
B05BA03
3837000098686
037214

5363-I-846/05
10.11.2010
B05BA03
3837000098648
037141

5363-I-847/05
10.11.2010
B05BA03
3837000098655
037168

5363-I-848/05
10.11.2010
B05BA03
3837000098662
037176

5363-I-849/05
10.11.2010
B05BA03
3837000098679
037192
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009670 Glukoza 5 % raztopina za
infundiranje, BP Baxter

glukoza (glucosum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

raztopina za infundiranje
škatla s 50 vrekami s 50 ml
raztopine

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
novo dovoljenje za promet

009671 GLUKOZA 5% raztopina za
infundiranje Braun

glukoza (glucosum)

raztopina za infundiranje
plastenka iz polietilena po 250
ml raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Baxter S.A.,Belgija,Baxter
Healthcare,VB,Bieffe Medital
Sab.,Špa.,Baxter Healthcare,Irs./Baxter SA,
Švica
Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija
B. Braun Melsungen AG, Melsungen,
Nemija
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-845/05
10.11.2010
B05BA03
3837000098631
037133

5363-I-791/05
12.03.2009
B05BA03
3837000084184
069795

podaljšanje dovoljenja za
promet

009672 GLUKOZA 5% raztopina za
infundiranje Braun

glukoza (glucosum)

raztopina za infundiranje
plastenka iz polietilena po 500
ml raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

B. Braun Melsungen AG, Melsungen,
Nemija
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

5363-I-792/05
12.03.2009
B05BA03
3837000084191
069779

podaljšanje dovoljenja za
promet

009673 GLUKOZA 5% raztopina za
infundiranje Braun

glukoza (glucosum)

Zdravilo se izdaja le na recept,
raztopina za infundiranje
plastenka iz polietilena po 1000 uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
ml raztopine
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

B. Braun Melsungen AG, Melsungen,
Nemija
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

5363-I-793/05
12.03.2009
B05BA03
3837000084207
069809

podaljšanje dovoljenja za
promet

009674 GLUKOZA 5% raztopina za
infundiranje Braun

glukoza (glucosum)

raztopina za infundiranje
plastenka iz polietilena po 100
ml raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje
škatla s 5 vialami s praškom in 5
ampulami s 5 ml vehikla

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

raztopina za injiciranje
škatla s 3 napolnjenimi
injekcijskimi brizgami po 1 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se po navodilu in
pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od
njega
pooblašenega
zdravnika.

B. Braun Melsungen AG, Melsungen,
Nemija
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

5363-I-835/05
12.03.2009
B05BA03
3837000099263
037869

novo pakiranje

009675 Glypressin prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje

terlipresin (terlipressinum)

novo dovoljenje za promet

009676 GYNODIAN DEPOT
prasteron (prasteronum)
estradiol (estradiolum)

Ferring AB, Soldattorpsvägen 5, Limhamn,
Švedska/ Ferring Arzneimittel Ges.m.b.H,
Dunaj, Avstrija
Ferring Arzneimittel Ges.m.b.H, Vienna Twin
Tower West 10.OG,, Wienerbergerstrasse
11, Dunaj, Avstrija
Schering Mexicana S.A. de
C.V.,Veracruz,Mehika / Schering
AG,Müllerstrasse 170-178,13353 Berlin,
Nemija
Schering AG , Berlin, Nemija

5363-I-984/05
14.12.2010
H01BA04
3837000099430
038393

5363-I-627/05
20.09.2009
G03EA03
3837000075526
035777

podaljšanje dovoljenja za
promet

009677 HAES-STERIL 6 %
hetaškrob (hetamylum)
natrijev klorid (natrii chloridum)

raztopina za infundiranje
plastenka po 500 ml raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad
Homburg Nemija
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

5363-I-687/05
12.03.2009
B05AA07
3837000082784
071366

podaljšanje dovoljenja za
promet

009678 HAES-STERIL 6%
hetaškrob (hetamylum)
natrijev klorid (natrii chloridum)

raztopina za infundiranje
vrea (freeflex) s 500 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad
Homburg Nemija
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

5363-I-686/05
12.03.2009
B05AA07
3837000096293
035262

novo pakiranje
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009679 Heptanon peroralna raztopina
metadon (methadonum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

peroralna raztopina
steklenica s 1000 ml raztopine

Št.

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost (samo za zdravljenje
odvisnosti v sodelovanju s
centri za prepreevanje in
zdravljenje odvisnosti od
prepovedanih drog).

120 / 29. 12. 2005 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Pliva Hrvatska d.o.o., Pliva Krakow S.A.,
Poljska in Pliva Ljubljana d.o.o./Pliva
Hrvatska d.o.o., Hrvaška
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

Stran

13849

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra

5363-I-737/05
09.07.2008
N07BC02
3837000098006
035521

novo pakiranje

009680 Heptanon peroralna raztopina
metadon (methadonum)

peroralna raztopina
škatla s stekleniko s 100 ml
raztopine in merilno brizgo za
odmerjanje

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost (samo za zdravljenje
odvisnosti v sodelovanju s
centri za prepreevanje in
zdravljenje odvisnosti od
prepovedanih drog).

Pliva Hrvatska d.o.o., Pliva Krakow S.A.,
Poljska in Pliva Ljubljana d.o.o./Pliva
Hrvatska d.o.o., Hrvaška
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-731/05
09.07.2008
N07BC02
3837000084627
009741

podaljšanje dovoljenja za
promet

009681 Heptanon peroralne kapljice,
raztopina

metadon (methadonum)

Zdravilo se izdaja le na recept,
peroralne kapljice, raztopina
škatla s kapalno steklenika z 10 uporablja pa se po navodilu in
pod posebnim nadzorom
ml raztopine
zdravnika specialista ali od
njega
pooblašenega
zdravnika.

Pliva Hrvatska d.o.o., Pliva Krakow S.A.,
Poljska in Pliva Ljubljana d.o.o./Pliva
Hrvatska d.o.o., Hrvaška
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-730/05
09.07.2008
N07BC02
3837000013009
022047

podaljšanje dovoljenja za
promet

009682 Heptanon raztopina za injiciranje raztopina za injiciranje
metadon (methadonum)

škatla s 50 ampulami z 1 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Pliva Hrvatska d.o.o., Pliva Krakow S.A.,
Poljska in Pliva Ljubljana d.o.o./Pliva
Hrvatska d.o.o., Hrvaška
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-732/05
09.07.2008
N07BC02
3837000013023
022055

podaljšanje dovoljenja za
promet

009683 Heptanon tablete
metadon (methadonum)

tableta
škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se po navodilu in
pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od
njega
pooblašenega
zdravnika.

Pliva Hrvatska d.o.o., Pliva Krakow S.A.,
Poljska in Pliva Ljubljana d.o.o./Pliva
Hrvatska d.o.o., Hrvaška
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-733/05
09.07.2008
N07BC02
3837000013016
022039

podaljšanje dovoljenja za
promet

prašek in vehikel za raztopino za Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
vehikel za raztopino za injiciranje injiciranje
somatropin, rekombinantni humani škatla z 1 vložkom s praškom in bolnišnicah.
1 injekcijsko brizgo z vehiklom
(somatropinum)
podaljšanje dovoljenja za
promet

Lilly France S.A.S.,Fegersheim, Francija/Eli
Lilly and Company, Lilly T.Center,
Indianapolis, Indiana, ZDA

raztopina za injiciranje
Zdravilo se izdaja le na recept,
vehikel za raztopino za injiciranje škatla z 1 vložkom s praškom in uporablja pa se samo v
somatropin, rekombinantni humani 1 injekcijsko brizgo z vehiklom bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
(somatropinum)
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Lilly France S.A.S.,Fegersheim, Francija/Eli
Lilly and Company, Lilly T.Center,
Indianapolis, Indiana, ZDA

009684 HUMATROPE 12 mg prašek in

009685 HUMATROPE 6 mg prašek in

Eli Lilly Holdings Limited, Kingsclere Road,
Basinstoke, Hampshire, Velika Britanija

Eli Lilly Holdings Limited, Kingsclere Road,
Basinstoke, Hampshire, Velika Britanija

5363-I-250/05
20.12.2006
H01AC01
3837000016178
095931

5363-I-249/05
20.12.2006
H01AC01
3837000016161
095923

podaljšanje dovoljenja za
promet

009686 HYZAAR 100 mg/12,5 mg
losartan (losartanum)
hidroklorotiazid
(hydrochlorothiazidum)

filmsko obložena tableta
škatla s 28 tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem,
Nizozemska/ Merck Sharp & Dohme IDEA,
Inc., Švica
novo pakiranje
MERCK SHARP & DOHME, inovativna
zdravila d.o.o., Šmartinska 140, Ljubljana,
Slovenija

5363-I-834/05
03.11.2010
C09DA01
3837000098594
037222
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Farmacevtska oblika
Pakiranje

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

009687 Influvac 2005/2006 suspenzija za suspenzija za injiciranje

Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla z 1 napolnjeno injekcijsko uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
preišen antigen virusa influence brizgo po 0,5 ml suspenzije
pravnih in fizinih osebah, ki
(antigenum influenzae purificatum)
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
injiciranje 0,5 ml

sprememba v sestavi zdravila

009688 Influvac 2005/2006 suspenzija za suspenzija za injiciranje
injiciranje 0,5 ml

škatla z 10 napolnjenimi
preišen antigen virusa influence injekcijskimi brizgami po 0,5 ml
(antigenum influenzae purificatum) suspenzije

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
sprememba v sestavi zdravila

009689 INTRALIPID 10%
(mašobne emulzije za
parenteralno prehrano)

009690 INTRALIPID 10%
(mašobne emulzije za
parenteralno prehrano)

009691 INTRALIPID 10%
(mašobne emulzije za
parenteralno prehrano)

009692 INTRALIPID 10%
(mašobne emulzije za
parenteralno prehrano)

(mašobne emulzije za
parenteralno prehrano)

(mašobne emulzije za
parenteralno prehrano)

009695 INTRALIPID 20%
(mašobne emulzije za
parenteralno prehrano)

009696 INTRALIPID 20%
(mašobne emulzije za
parenteralno prehrano)

009697 INTRALIPID 20%
(mašobne emulzije za
parenteralno prehrano)

Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van
Houtenlaan 36, Weesp, C.J. van
Houtenlaan 36, Weesp, Nizozemska

Solvay Pharmaceuticals B.V.,8121 AA Olst/
Solvay Pharmaceuticals B.V.,1381 CP
Weesp, Nizozemska
Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van
Houtenlaan 36, Weesp, C.J. van
Houtenlaan 36, Weesp, Nizozemska

5363-I-650/05
17.02.2010
J07BB02
3837000094565
014753

5363-I-651/05
17.02.2010
J07BB02
3837000094572
014761

5363-I-673/05
30.06.2009
B05BA02
3837000080896
052221

Zdravilo se izdaja le na recept, Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, 751 74
emulzija za infudiranje
Excel vreka po 100 ml emulzije uporablja pa se samo v Uppsala Švedska
bolnišnicah.
(10 g/100 ml)
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet

5363-I-670/05
30.06.2009
B05BA02
3837000023299
020591

emulzija za infudiranje
škatla z 12 steklenikami po
100 ml emulzije (10 g/100 ml)

Zdravilo se izdaja le na recept, Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, 751 74
uporablja pa se samo v Uppsala Švedska
bolnišnicah.
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
imetnika

5363-I-672/05
30.06.2009
B05BA02
3837000080889
052248

emulzija za infudiranje
steklenica po 500 ml emulzije
(10 g/100 ml)

Zdravilo se izdaja le na recept, Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz,
uporablja pa se samo v Avstrija/ Fresenius Kabi AB, Uppsala,
bolnišnicah.
Švedska

5363-I-668/05
30.06.2009
B05BA02
3837000025163
014028

emulzija za infudiranje
steklenika po 100 ml emulzije
(10 g/100 ml)

Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept, Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz,
uporablja pa se samo v Avstrija/ Fresenius Kabi AB, Uppsala,
bolnišnicah.
Švedska
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

5363-I-669/05
30.06.2009
B05BA02
3837000025156
014036

emulzija za infudiranje
Zdravilo se izdaja le na recept, Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, 751 74
Excel vreka po 500 ml emulzije uporablja pa se samo v Uppsala Švedska
bolnišnicah.
(10 g/100 ml)
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet

5363-I-671/05
30.06.2009
B05BA02
3837000023305
020605

emulzija za infudiranje
Zdravilo se izdaja le na recept, Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, 751 74
Excel vreka po 100 ml emulzije uporablja pa se samo v Uppsala Švedska
bolnišnicah.
(20 g/100 ml)
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet

5363-I-677/05
30.06.2009
B05BA02
3837000023312
020613

emulzija za infudiranje
škatla z 12 steklenikami po
500 ml emulzije (100g/500ml)

Zdravilo se izdaja le na recept, Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, 751 74
uporablja pa se samo v Uppsala Švedska
bolnišnicah.
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
imetnika

5363-I-678/05
30.06.2009
B05BA02
3837000080926
052256

emulzija za infudiranje
Zdravilo se izdaja le na recept, Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, 751 74
Excel vreka po 500 ml emulzije uporablja pa se samo v Uppsala Švedska
bolnišnicah.
(20 g/100 ml)
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet

5363-I-676/05
30.06.2009
B05BA02
3837000023336
020648

podaljšanje dovoljenja za
promet

009694 INTRALIPID 10%

Solvay Pharmaceuticals B.V.,8121 AA Olst/
Solvay Pharmaceuticals B.V.,1381 CP
Weesp, Nizozemska

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra

Zdravilo se izdaja le na recept, Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, 751 74
emulzija za infudiranje
škatla z 12 steklenikami po 500 uporablja pa se samo v Uppsala Švedska
bolnišnicah.
ml emulzije (50g/500ml)
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
imetnika

podaljšanje dovoljenja za
promet

009693 INTRALIPID 10%

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj
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Zap.
Štev.
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009698 INTRALIPID 20%
(mašobne emulzije za
parenteralno prehrano)

009699 INTRALIPID 20%
(mašobne emulzije za
parenteralno prehrano)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

emulzija za infudiranje
škatla z 12 steklenikami po
250 ml emulzije (50g/250ml)

Št.

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

(mašobne emulzije za
parenteralno prehrano)

009701 INTRALIPID 20%
(mašobne emulzije za
parenteralno prehrano)

Zdravilo se izdaja le na recept, Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz,
emulzija za infudiranje
steklenika po 250 ml emulzije uporablja pa se samo v Avstrija/ Fresenius Kabi AB, Uppsala,
bolnišnicah.
Švedska
(20g/100ml)

emulzija za infudiranje
škatla z 12 steklenikami po
100 ml emulzije (20g/100ml)

(mašobne emulzije za
parenteralno prehrano)

009703 INTRALIPID 20%
(mašobne emulzije za
parenteralno prehrano)

Zdravilo se izdaja le na recept, Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz,
emulzija za infudiranje
steklenika po 100 ml emulzije uporablja pa se samo v Avstrija/ Fresenius Kabi AB, Uppsala,
bolnišnicah.
Švedska
(20g/100ml)

lizinopril (lisinoprilum)

009705 IRUMED 20 mg tablete
lizinopril (lisinoprilum)

009706 IRUMED 5 mg tablete
lizinopril (lisinoprilum)

009707 KLACID 250 mg filmsko
obložene tablete

klaritromicin (clarithromycinum)

009708 KLACID 250 mg filmsko
obložene tablete

klaritromicin (clarithromycinum)

009709 KLACID zrnca za pripravo
suspenzije 125 mg/5 ml

klaritromicin (clarithromycinum)

Stran

13851

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-675/05
30.06.2009
B05BA02
3837000080919
052280
5363-I-681/05
30.06.2009
B05BA02
3837000025187
014087
5363-I-674/05
30.06.2009
B05BA02
3837000080902
052272

Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

5363-I-680/05
30.06.2009
B05BA02
3837000025170
014079

emulzija za infudiranje
Zdravilo se izdaja le na recept, Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, 751 74
Excel vreka po 250 ml emulzije uporablja pa se samo v Uppsala Švedska
bolnišnicah.
(20 g/100 ml)
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet

5363-I-679/05
30.06.2009
B05BA02
3837000023329
020621

emulzija za infudiranje
steklenica po 500 ml emulzije
(20g/100ml)

Zdravilo se izdaja le na recept, Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz,
uporablja pa se samo v Avstrija/ Fresenius Kabi AB, Uppsala,
bolnišnicah.
Švedska
podaljšanje dovoljenja za
promet

009704 IRUMED 10 mg tablete

Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept, Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, 751 74
uporablja pa se samo v Uppsala Švedska
bolnišnicah.
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
imetnika

podaljšanje dovoljenja za
promet

009702 INTRALIPID 20%

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept, Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, 751 74
uporablja pa se samo v Uppsala Švedska
bolnišnicah.
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
imetnika

podaljšanje dovoljenja za
promet

009700 INTRALIPID 20%

120 / 29. 12. 2005 /

Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

tableta
škatla s 30 tabletami (1 x 30
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Belupo, lijekovi i kozmetika, d.d., Ulica
Danica 5, Koprivnica, Hrvaška

tableta
škatla s 30 tabletami (1 x 30
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Belupo, lijekovi i kozmetika, d.d., Ulica
Danica 5, Koprivnica, Hrvaška

tableta
škatla s 30 tabletami (1 x 30
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Belupo, lijekovi i kozmetika, d.d., Ulica
Danica 5, Koprivnica, Hrvaška

filmsko obložena tableta
škatla z 10 tabletami ( 1 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Abbott SpA, Campoverde-Aprilia,
Italija/Abbott Laboratoires SA, Baar, Švica

filmsko obložena tableta
škatla s 14 tabletami ( 1 x 14
tablet v pretisnem omotu)

podaljšanje dovoljenja za
promet

podaljšanje dovoljenja za
promet

podaljšanje dovoljenja za
promet

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

Belupo, d.o.o., Dvoržakova 6, Ljubljana,
Slovenija

Belupo, d.o.o., Dvoržakova 6, Ljubljana,
Slovenija

Belupo, d.o.o., Dvoržakova 6, Ljubljana,
Slovenija

Abbott Laboratories d.o.o., Dunajska 22,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Abbott SpA, Campoverde-Aprilia,
Italija/Abbott Laboratoires SA, Baar, Švica
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

zrnca za peroralno suspenzijo Zdravilo se izdaja le na recept.
škatla s plastinim vsebnikom z
zrnci za pripravo 60 ml
podaljšanje dovoljenja za
suspenzije (125 mg/5 ml) in
promet
plastino merilno žliko

Abbott Laboratories d.o.o., Dunajska 22,
Ljubljana, Slovenija
Abbott SpA, Campoverde-Aprilia,
Italija/Abbott Laboratoires SA, Baar, Švica
Abbott Laboratories d.o.o., Dunajska 22,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-682/05
30.06.2009
B05BA02
3837000025194
014052
5363-I-741/05
17.12.2009
C09AA03
3837000086171
010421
5363-I-742/05
17.12.2009
C09AA03
3837000086188
010448
5363-I-728/05
17.12.2009
C09AA03
3837000086164
010456
5363-I-744/05
19.03.2009
J01FA09
3837000079364
001767
5363-I-745/05
19.03.2009
J01FA09
3837000079357
001759
5363-I-746/05
19.03.2009
J01FA09
3837000079371
001775
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009710 KLIMICIN T 1% dermalna
raztopina

klindamicin (clindamycinum)

009711 KLIMICIN T 1% gel
klindamicin (clindamycinum)

009712 KLIOGEST
estradiol (estradiolum)
noretisteron (norethisteronum)

009713 LACTECON 3,335 g/5 ml
peroralna raztopina

Farmacevtska oblika
Pakiranje

dermalna raztopina
škatla s plastenko po 30 ml
raztopine

gel
škatla s tubo po 30 g gela

peroralna raztopina

terbinafin (terbinafinum)

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

lamotrigin (lamotriginum)

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880
Bagsvaerd, Danska
Novo Nordisk A/S, Novo Alle, Bagsvaerd,
Danska

lamotrigin (lamotriginum)

009718 Lamotrigin Pliva 100 mg tablete
za peroralno suspenzijo

lamotrigin (lamotriginum)

009719 Lamotrigin Pliva 100 mg tablete
za peroralno suspenzijo

lamotrigin (lamotriginum)

009720 Lamotrigin Pliva 200 mg tablete
lamotrigin (lamotriginum)

lamotrigin (lamotriginum)

5363-I-538/05
24.06.2009
D10AF01
3837000005066
088668
5363-I-825/05
25.10.2010
G03FA01
3837000073669
068055
5363-I-982/05
12.12.2010
A06AD11
3837000099416
037877

peroralna raztopina
plastenka s 500 ml raztopine

Zdravilo se izdaja brez recepta Solvay Pharmaceuticals B.V.,8121 AA Olst/
v lekarnah.
Solvay Pharmaceuticals B.V.,1381 CP
Weesp, Nizozemska
novo dovoljenje za promet
Solvay Pharmaceuticals B.V. C.J. van
Houtenlaan 36, Weesp, Nizozemska

5363-I-983/05
12.12.2010
A06AD11
3837000099423
038237

krema
škatla s tubo po 15 g kreme

Zdravilo se izdaja brez recepta Lek farmacevtska družba, d.d., Ljubljana/
v lekarnah.
Novartis Consumer Health SA, Nyon, Švica

5363-I-917/05
07.05.2009
D01AE15
3837000072235
059285

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Bluepharma Industria Farmaceutica,
Portugalska ali Pliva Krakow S.A.,
Poljska/Pliva d.d., Zagreb, Hrvaška
novo dovoljenje za promet

tableta
škatla s 100 tabletami (10 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Bluepharma Industria Farmaceutica,
Portugalska ali Pliva Krakow S.A.,
Poljska/Pliva d.d., Zagreb, Hrvaška
novo dovoljenje za promet

5363-I-597/05
23.08.2010
N03AX09
3837000097085
032980

Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-598/05
23.08.2010
N03AX09
3837000097092
033782

tableta za peroralno suspenzijo Zdravilo se izdaja le na recept. Bluepharma Industria Farmaceutica,
Portugalska ali Pliva Krakow S.A.,
škatla s 30 tabletami (3 x 10
Poljska/Pliva d.d., Zagreb, Hrvaška
tablet v pretisnem omotu)
novo dovoljenje za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-611/05
23.08.2010
N03AX09
3837000097184
032875

tableta za peroralno suspenzijo Zdravilo se izdaja le na recept. Bluepharma Industria Farmaceutica,
Portugalska ali Pliva Krakow S.A.,
škatla s 100 tabletami (10 x 10
Poljska/Pliva d.d., Zagreb, Hrvaška
tablet v pretisnem omotu)
novo dovoljenje za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-612/05
23.08.2010
N03AX09
3837000097191
032883

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

5363-I-599/05
23.08.2010
N03AX09
3837000097108
033812

Zdravilo se izdaja le na recept. Bluepharma Industria Farmaceutica,
Portugalska ali Pliva Krakow S.A.,
Poljska/Pliva d.d., Zagreb, Hrvaška
novo dovoljenje za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

009721 Lamotrigin Pliva 200 mg tablete

5363-I-537/05
24.06.2009
D10AF01
3837000005059
088641

Zdravilo se izdaja brez recepta Solvay Pharmaceuticals B.V.,8121 AA Olst/
v lekarnah.
Solvay Pharmaceuticals B.V.,1381 CP
Weesp, Nizozemska
novo dovoljenje za promet
Solvay Pharmaceuticals B.V. C.J. van
Houtenlaan 36, Weesp, Nizozemska

Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

009717 Lamotrigin Pliva 100 mg tablete

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra

peroralna raztopina
plastenka z 200 ml raztopine

podaljšanje dovoljenja za
promet

009716 Lamotrigin Pliva 100 mg tablete

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept.
filmsko obložena tableta
škatla s plastinim vsebnikom v
obliki koluta z 28 tabletami
sprememba/e v dovoljenju za
(koledarsko pakiranje)
promet

laktuloza (lactulosum)

009715 LAMISIL 1 % krema

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

laktuloza (lactulosum)

009714 LACTECON 3,335 g/5 ml

Uradni list Republike Slovenije

tableta
škatla s 100 tabletami (10 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Bluepharma Industria Farmaceutica,
Portugalska ali Pliva Krakow S.A.,
Poljska/Pliva d.d., Zagreb, Hrvaška
novo dovoljenje za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-600/05
23.08.2010
N03AX09
3837000097115
033847
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ime

009722 Lamotrigin Pliva 200 mg tablete
za peroralno suspenzijo

lamotrigin (lamotriginum)

009723 Lamotrigin Pliva 200 mg tablete
za peroralno suspenzijo

lamotrigin (lamotriginum)

009724 Lamotrigin Pliva 25 mg tablete
lamotrigin (lamotriginum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Št.

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

120 / 29. 12. 2005 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

lamotrigin (lamotriginum)

tableta za peroralno suspenzijo Zdravilo se izdaja le na recept. Bluepharma Industria Farmaceutica,
Portugalska ali Pliva Krakow S.A.,
škatla s 100 tabletami (10 x 10
Poljska/Pliva d.d., Zagreb, Hrvaška
tablet v pretisnem omotu)
novo dovoljenje za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-614/05
23.08.2010
N03AX09
3837000097214
032913

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

5363-I-593/05
23.08.2010
N03AX09
3837000097047
032921

Zdravilo se izdaja le na recept. Bluepharma Industria Farmaceutica,
Portugalska ali Pliva Krakow S.A.,
Poljska/Pliva d.d., Zagreb, Hrvaška
novo dovoljenje za promet

tableta
škatla s 100 tabletami (10 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Bluepharma Industria Farmaceutica,
Portugalska ali Pliva Krakow S.A.,
Poljska/Pliva d.d., Zagreb, Hrvaška
novo dovoljenje za promet

009726 Lamotrigin Pliva 25 mg tablete za tableta za peroralno suspenzijo Zdravilo se izdaja le na recept. Bluepharma Industria Farmaceutica,
lamotrigin (lamotriginum)

škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

novo dovoljenje za promet

Portugalska ali Pliva Krakow S.A.,
Poljska/Pliva d.d., Zagreb, Hrvaška

Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

009727 Lamotrigin Pliva 25 mg tablete za tableta za peroralno suspenzijo Zdravilo se izdaja le na recept. Bluepharma Industria Farmaceutica,
peroralno suspenzijo

lamotrigin (lamotriginum)

škatla s 100 tabletami (10 x 10
tablet v pretisnem omotu)

novo dovoljenje za promet

Portugalska ali Pliva Krakow S.A.,
Poljska/Pliva d.d., Zagreb, Hrvaška

Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

009728 Lamotrigin Pliva 5 mg tablete za tableta za peroralno suspenzijo Zdravilo se izdaja le na recept. Bluepharma Industria Farmaceutica,
peroralno suspenzijo

lamotrigin (lamotriginum)

škatla s 100 tabletami (10 x 10
tablet v pretisnem omotu)

novo dovoljenje za promet

Portugalska ali Pliva Krakow S.A.,
Poljska/Pliva d.d., Zagreb, Hrvaška

Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

009729 Lamotrigin Pliva 5 mg tablete za tableta za peroralno suspenzijo Zdravilo se izdaja le na recept. Bluepharma Industria Farmaceutica,
peroralno suspenzijo

lamotrigin (lamotriginum)

škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

novo dovoljenje za promet

Portugalska ali Pliva Krakow S.A.,
Poljska/Pliva d.d., Zagreb, Hrvaška

Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

009730 Lamotrigin Pliva 50 mg tablete
lamotrigin (lamotriginum)

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Bluepharma Industria Farmaceutica,
Portugalska ali Pliva Krakow S.A.,
Poljska/Pliva d.d., Zagreb, Hrvaška
novo dovoljenje za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

009731 Lamotrigin Pliva 50 mg tablete
lamotrigin (lamotriginum)

tableta
škatla s 100 tabletami (10 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Bluepharma Industria Farmaceutica,
Portugalska ali Pliva Krakow S.A.,
Poljska/Pliva d.d., Zagreb, Hrvaška
novo dovoljenje za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

009732 Lamotrigin Pliva 50 mg tablete za tableta za peroralno suspenzijo Zdravilo se izdaja le na recept. Bluepharma Industria Farmaceutica,
peroralno suspenzijo

lamotrigin (lamotriginum)

škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

novo dovoljenje za promet

Portugalska ali Pliva Krakow S.A.,
Poljska/Pliva d.d., Zagreb, Hrvaška

Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

009733 Lamotrigin Pliva 50 mg tablete za tableta za peroralno suspenzijo Zdravilo se izdaja le na recept. Bluepharma Industria Farmaceutica,
peroralno suspenzijo

lamotrigin (lamotriginum)

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-613/05
23.08.2010
N03AX09
3837000097207
032891

Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija
peroralno suspenzijo

13853

tableta za peroralno suspenzijo Zdravilo se izdaja le na recept. Bluepharma Industria Farmaceutica,
Portugalska ali Pliva Krakow S.A.,
škatla s 30 tabletami (3 x 10
Poljska/Pliva d.d., Zagreb, Hrvaška
tablet v pretisnem omotu)
novo dovoljenje za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

009725 Lamotrigin Pliva 25 mg tablete

Stran

škatla s 100 tabletami (10 x 10
tablet v pretisnem omotu)

novo dovoljenje za promet

Portugalska ali Pliva Krakow S.A.,
Poljska/Pliva d.d., Zagreb, Hrvaška

Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-594/05
23.08.2010
N03AX09
3837000097054
032956
5363-I-607/05
23.08.2010
N03AX09
3837000097146
032808
5363-I-608/05
23.08.2010
N03AX09
3837000097153
032816
5363-I-606/05
23.08.2010
N03AX09
3837000097139
032794
5363-I-605/05
23.08.2010
N03AX09
3837000097122
032786
5363-I-595/05
23.08.2010
N03AX09
3837000097061
032964
5363-I-596/05
23.08.2010
N03AX09
3837000097078
032972
5363-I-609/05
23.08.2010
N03AX09
3837000097160
032840
5363-I-610/05
23.08.2010
N03AX09
3837000097177
032859
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Stran
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Štev.

13854 /

Št.
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Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

009734 LIPOFUNDIN MCT/LCT 10%
(mašobne emulzije za
parenteralno prehrano)

009735 LIPOFUNDIN MCT/LCT 10%
(mašobne emulzije za
parenteralno prehrano)

009736 LIPOFUNDIN MCT/LCT 20%
(mašobne emulzije za
parenteralno prehrano)

009737 LIPOFUNDIN MCT/LCT 20%
(mašobne emulzije za
parenteralno prehrano)

009738 LIPOFUNDIN MCT/LCT 20%
(mašobne emulzije za
parenteralno prehrano)

009739 LOGEST
gestoden (gestodenum)
etinilestradiol (ethinylestradiolum)

009740 MARCAINE 0,5% raztopina za
injiciranje

bupivakain (bupivacainum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra

emulzija za infudiranje
steklenica po 500 ml emulzije

Zdravilo se izdaja le na recept, B. Braun Melsungen AG, Melsungen,
uporablja pa se samo v Nemija
bolnišnicah.
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet

5363-I-896/05
01.07.2009
B05BA02
3837000085785
087661

emulzija za infudiranje
steklenica po 250 ml emulzije

Zdravilo se izdaja le na recept, B. Braun Melsungen AG, Melsungen,
uporablja pa se samo v Nemija
bolnišnicah.
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet

5363-I-897/05
01.07.2009
B05BA02
3837000085792
087653

emulzija za infudiranje
steklenica po 250 ml emulzije

Zdravilo se izdaja le na recept, B. Braun Melsungen AG, Melsungen,
uporablja pa se samo v Nemija
bolnišnicah.
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet

5363-I-900/05
01.07.2009
B05BA02
3837000086195
087696

emulzija za infudiranje
steklenika po 100 ml emulzije

Zdravilo se izdaja le na recept, B. Braun Melsungen AG, Melsungen,
uporablja pa se samo v Nemija
bolnišnicah.
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet

5363-I-899/05
01.07.2009
B05BA02
3837000084597
087688

emulzija za infudiranje
steklenica po 500 ml emulzije

Zdravilo se izdaja le na recept, B. Braun Melsungen AG, Melsungen,
uporablja pa se samo v Nemija
bolnišnicah.
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet

5363-I-898/05
01.07.2009
B05BA02
3837000084580
087718

obložena tableta
škatla z 21 tabletami (1 x 21
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Schering SA, Lys Lez Lannoy, Francija za
Schering AG, Berlin, Nemija
podaljšanje dovoljenja za
promet

Schering AG , Berlin, Nemija

5363-I-629/05
02.06.2010
G03AA10
3837000084528
008516

raztopina za injiciranje
škatla s 5 vialami po 20 ml
raztopine (100mg/20ml)

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

AstraZeneca Monts, Monts,
Francija/AstraZeneca AB,
Kvarnbergagatan 12,Södertalje, Švedska
AstraZeneca UK Limited, 15 Stanhope
Gate, London, Velika Britanija

5363-I-738/05
16.12.2009
N01BB01
3837000081008
074535

podaljšanje dovoljenja za
promet

009741 Meramyl 1,25 mg tabete
ramipril (ramiprilum)

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Actavis hf., Reykjavikurvegur 78,
Hafnarfjordur, Islandija/Keri Pharma Ltd.,
Debrecen, Madžarska
novo dovoljenje za promet
Keri Pharma Ltd. Hungary, Bartha
Boldizsar u. 7, Debrecen, Madžarska

009742 Meramyl 10 mg tabete
ramipril (ramiprilum)

tableta
škatla s 30 tabletami

Zdravilo se izdaja le na recept. Actavis hf., Reykjavikurvegur 78,
Hafnarfjordur, Islandija/Keri Pharma Ltd.,
Debrecen, Madžarska
novo dovoljenje za promet
Keri Pharma Ltd. Hungary, Bartha
Boldizsar u. 7, Debrecen, Madžarska

009743 Meramyl 2,5 mg tabete
ramipril (ramiprilum)

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Actavis hf., Reykjavikurvegur 78,
Hafnarfjordur, Islandija/Keri Pharma Ltd.,
Debrecen, Madžarska
novo dovoljenje za promet
Keri Pharma Ltd. Hungary, Bartha
Boldizsar u. 7, Debrecen, Madžarska

009744 Meramyl 5 mg tabete
ramipril (ramiprilum)

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Actavis hf., Reykjavikurvegur 78,
Hafnarfjordur, Islandija/Keri Pharma Ltd.,
Debrecen, Madžarska
novo dovoljenje za promet
Keri Pharma Ltd. Hungary, Bartha
Boldizsar u. 7, Debrecen, Madžarska

5363-I-556/05
10.08.2010
C09AA05
3837000096828
032085

5363-I-559/05
10.08.2010
C09AA05
3837000096859
032441

5363-I-557/05
10.08.2010
C09AA05
3837000096835
032093

5363-I-558/05
10.08.2010
C09AA05
3837000096842
032433
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Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

Farmacevtska oblika
Pakiranje

raztopina za injiciranje
mg/40 ml raztopina za injiciranje škatla z vialo s 40 ml raztopine

009745 METOTREKSAT "Lederle" 1000
metotreksat (methotrexatum)

009746 METOTREKSAT "Lederle" 2,5 mg tableta
tablete

metotreksat (methotrexatum)

škatla s steklenim vsebnikom s
30 tabletami

Št.

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

120 / 29. 12. 2005 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept, Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH,
uporablja pa se samo v Wolfratshausen, Nemija / Wyeth-Lederle
bolnišnicah.
Pharma GmbH, Dunaj, Avstrija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

Wyeth Lederle Pharma GmbH,
Storchengasse 1, Dunaj, Avstrija

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH,
Wolfratshausen, Nemija / Wyeth-Lederle
Pharma GmbH, Dunaj, Avstrija
Wyeth Lederle Pharma GmbH,
Storchengasse 1, Dunaj, Avstrija

Stran

13855

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-710/05
12.11.2009
L01BA01
3837000077230
089370
5363-I-714/05
12.11.2009
L01BA01
3837000077254
089273

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

009747 METOTREKSAT "Lederle" 5

mg/2 ml raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje
škatla z vialo z 2 ml raztopine

metotreksat (methotrexatum)

Zdravilo se izdaja le na recept, Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH,
uporablja pa se samo v Wolfratshausen, Nemija / Wyeth-Lederle
bolnišnicah.
Pharma GmbH, Dunaj, Avstrija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

009748 METOTREKSAT "Lederle" 50

mg/2 ml raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje
škatla z vialo z 2 ml raztopine

metotreksat (methotrexatum)

Zdravilo se izdaja le na recept, Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH,
uporablja pa se samo v Wolfratshausen, Nemija / Wyeth-Lederle
bolnišnicah.
Pharma GmbH, Dunaj, Avstrija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

009749 METOTREKSAT "Lederle" 5000
mg/200 ml raztopina za
injiciranje

levonorgestrel (levonorgestrelum)
etinilestradiol (ethinylestradiolum)

Wyeth Lederle Pharma GmbH,
Storchengasse 1, Dunaj, Avstrija

Zdravilo se izdaja le na recept, Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH,
raztopina za injiciranje
škatla z vialo z 200 ml raztopine uporablja pa se samo v Wolfratshausen, Nemija / Wyeth-Lederle
bolnišnicah.
Pharma GmbH, Dunaj, Avstrija

metotreksat (methotrexatum)

009750 MICROGYNON

Wyeth Lederle Pharma GmbH,
Storchengasse 1, Dunaj, Avstrija

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila
obložena tableta
škatla s 63 tabletami (3 x 21
tablet v pretisnem omotu)

Wyeth Lederle Pharma GmbH,
Storchengasse 1, Dunaj, Avstrija

Zdravilo se izdaja le na recept. Schering GmbH und Co.Produktions
KG,Weimar,Nemija /Schering
AG,Müllerstrasse 170-178,13353 Berlin,
podaljšanje dovoljenja za
Nemija
promet
Schering AG , Berlin, Nemija

009751 MODOLEX rektalno mazilo
lidokain (lidocainum)
kalcijev dobesilat (calcii dobesilas)

009752 MODOLEX sveke
kalcijev dobesilat (calcii dobesilas)
lidokain (lidocainum)

009753 MULTIBIC 2 mmol/l kalija,

raztopina za hemofiltracijo

natrijev klorid (natrii chloridum)
kalcijev klorid (calcii chloridum)
magnezijev klorid (magnesii
chloridum)
glukoza (glucosum)
natrijev hidrogenkarbonat (natrii
hydrogecarbonas)
kalijev klorid (kalii chloridum)

Zdravilo se izdaja brez recepta
rektalno mazilo
škatla s tubo po 30 g rektalnega v lekarnah.
mazila in aplikatorjem
podaljšanje dovoljenja za
promet

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija

sveka
Zdravilo se izdaja brez recepta
škatla z 10 svekami v dvojnem v lekarnah.
traku
podaljšanje dovoljenja za
promet

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija

raztopina za hemofiltracijo
škatla z 2 dvoprekatnima
vrekama s 4500 ml raztopine

Fresenius Medical Care Deut.GmbH,
St.Wendel, Nem./ Fresenius Medical Care
Deut. GmbH, Bad Homburg, Nemija

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
novo dovoljenje za promet

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH,
Else-Kröner Strasse 1, Bad Homburg,
Nemija

5363-I-711/05
12.11.2009
L01BA01
3837000077377
089338
5363-I-712/05
12.11.2009
L01BA01
3837000077223
089354
5363-I-713/05
12.11.2009
L01BA01
3837000077247
089389
5363-I-544/05
12.07.2009
G03AA07
3837000075571
051373
5363-I-907/05
04.01.2009
C05AD01
3837000005516
052000
5363-I-906/05
04.01.2009
C05AD01
3837000005523
052027
5363-I-837/05
08.11.2010
B05ZB
3837000097795
037230
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Mednarodno nelastniško
ime

009754 MULTIBIC 3 mmol/l kalija,

raztopina za hemofiltracijo

natrijev klorid (natrii chloridum)
kalcijev klorid (calcii chloridum)
magnezijev klorid (magnesii
chloridum)
glukoza (glucosum)
natrijev hidrogenkarbonat (natrii
hydrogecarbonas)
kalijev klorid (kalii chloridum)

009755 MULTIBIC 4 mmol/l kalija,

raztopina za hemofiltracijo

natrijev klorid (natrii chloridum)
kalcijev klorid (calcii chloridum)
magnezijev klorid (magnesii
chloridum)
glukoza (glucosum)
natrijev hidrogenkarbonat (natrii
hydrogecarbonas)
kalijev klorid (kalii chloridum)

009756 MULTIBIC brez kalija, raztopina
za hemofiltracijo

natrijev klorid (natrii chloridum)
kalcijev klorid (calcii chloridum)
magnezijev klorid (magnesii
chloridum)
glukoza (glucosum)
natrijev hidrogenkarbonat (natrii
hydrogecarbonas)

009757 MYLERAN
busulfan (busulfanum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

raztopina za hemofiltracijo
škatla z 2 dvoprekatnima
vrekama s 4500 ml raztopine

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
novo dovoljenje za promet

raztopina za hemofiltracijo
škatla z 2 dvoprekatnima
vrekama s 4500 ml raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
novo dovoljenje za promet

raztopina za hemofiltracijo
škatla z 2 dvoprekatnima
vrekama s 4500 ml raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
novo dovoljenje za promet

filmsko obložena tableta
škatla s stekleniko s 100
tabletami

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Fresenius Medical Care Deut.GmbH,
St.Wendel, Nem./ Fresenius Medical Care
Deut. GmbH, Bad Homburg, Nemija
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH,
Else-Kröner Strasse 1, Bad Homburg,
Nemija

Fresenius Medical Care Deut.GmbH,
St.Wendel, Nem./ Fresenius Medical Care
Deut. GmbH, Bad Homburg, Nemija
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH,
Else-Kröner Strasse 1, Bad Homburg,
Nemija

Fresenius Medical Care Deut.GmbH,
St.Wendel, Nem./ Fresenius Medical Care
Deut. GmbH, Bad Homburg, Nemija
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH,
Else-Kröner Strasse 1, Bad Homburg,
Nemija

Heumann Pharma GmbH, Feucht, Nemija
in GSK Pharmaceuticals,Poljska/GSK
Export Ltd.,Brentford, Velika Britanija
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-838/05
08.11.2010
B05ZB
3837000097801
037249

5363-I-839/05
08.11.2010
B05ZB
3837000097818
037257

5363-I-836/05
08.11.2010
B05ZB
3837000097788
037265

5363-I-754/05
10.11.2007
L01AB01
3837000072167
053406

podaljšanje dovoljenja za
promet

009758 Naclof
diklofenak (diclofenacum)

kapljice za oko, raztopina
škatla s kapalno plastenko s 5
ml raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept. Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nüremberg, Nemija/Novartis Pharma AG,
sprememba v sestavi zdravila 4002 Basel, Švica
Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nüremberg, Nemija

009759 NAKOM R 50 mg/200 mg tableta tableta
levodopa (levodopum)
karbidopa (carbidopum)

009760 NARCANTI
nalokson (naloxonum)

škatla s stekleniko s 100
tabletami

raztopina za injiciranje
škatla z 10 ampulami z 1 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept. Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem,
Nizozemska/ Merck Sharp & Dohme IDEA,
Inc., Švica
podaljšanje dovoljenja za
promet

MERCK SHARP & DOHME, inovativna
zdravila d.o.o., Šmartinska 140, Ljubljana,
Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Bristol-Mayers Squibb SpA, Anagni, Italija/
Bristol-Myers Squibb Pharma GmbH, Bad
Homburg, Slovenija
Torrex Pharma, d.o.o., Trdinova ulica 4,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-802/05
20.12.2006
S01BC03
3837000016277
086800
5363-I-551/05
03.11.2008
N04BA02
3837000017557
097519
5363-I-571/05
19.03.2009
V03AB15
3837000079593
053694

podaljšanje dovoljenja za
promet

009761 Natrijev klorid 0,9 % raztopina za raztopina za infundiranje
infundiranje, BP Baxter

natrijev klorid (natrii chloridum)

škatla z 10 vrekami s 1000 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
novo dovoljenje za promet

Baxter S.A.,Belgija,Baxter
Healthcare,VB,Bieffe Medital
Sab.,Špa.,Baxter Healthcare,Irs./Baxter SA,
Švica
Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija

5363-I-822/05
08.11.2010
B05BB01
3837000098518
037397
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Pakiranje

009762 Natrijev klorid 0,9 % raztopina za raztopina za infundiranje
infundiranje, BP Baxter

natrijev klorid (natrii chloridum)

škatla s 50 vrekami s 50 ml
raztopine

Št.

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
novo dovoljenje za promet

009763 Natrijev klorid 0,9 % raztopina za raztopina za infundiranje
infundiranje, BP Baxter

natrijev klorid (natrii chloridum)

škatla s 50 vrekami s 100 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
novo dovoljenje za promet

009764 Natrijev klorid 0,9 % raztopina za raztopina za infundiranje
infundiranje, BP Baxter

natrijev klorid (natrii chloridum)

škatla s 35 vrekami s 150 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
novo dovoljenje za promet

009765 Natrijev klorid 0,9 % raztopina za raztopina za infundiranje
infundiranje, BP Baxter

natrijev klorid (natrii chloridum)

škatla s 30 vrekami z 250 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
novo dovoljenje za promet

009766 Natrijev klorid 0,9 % raztopina za raztopina za infundiranje
infundiranje, BP Baxter

natrijev klorid (natrii chloridum)

škatla z 20 vrekami s 500 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
novo dovoljenje za promet

009767 Nebido 1000 mg/4 ml, raztopina
za injiciranje

testosteron (testosteronum)

120 / 29. 12. 2005 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Baxter S.A.,Belgija,Baxter
Healthcare,VB,Bieffe Medital
Sab.,Špa.,Baxter Healthcare,Irs./Baxter SA,
Švica
Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija
Baxter S.A.,Belgija,Baxter
Healthcare,VB,Bieffe Medital
Sab.,Špa.,Baxter Healthcare,Irs./Baxter SA,
Švica
Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija
Baxter S.A.,Belgija,Baxter
Healthcare,VB,Bieffe Medital
Sab.,Špa.,Baxter Healthcare,Irs./Baxter SA,
Švica
Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija
Baxter S.A.,Belgija,Baxter
Healthcare,VB,Bieffe Medital
Sab.,Špa.,Baxter Healthcare,Irs./Baxter SA,
Švica
Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija
Baxter S.A.,Belgija,Baxter
Healthcare,VB,Bieffe Medital
Sab.,Špa.,Baxter Healthcare,Irs./Baxter SA,
Švica
Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija

raztopina za injiciranje
škatla z 1 ampulo s 4 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept, Schering AG, D-13353 Berlin Nemija
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri Schering AG , Berlin, Nemija
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

kapsula, trda
škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Švica
uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko ROCHE farmacevtska družba d.o.o.,
uporablja pri nadaljevanju Vodovodna 109, Ljubljana, Slovenija
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Stran

13857

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-817/05
08.11.2010
B05BB01
3837000098464
037273

5363-I-818/05
08.11.2010
B05BB01
3837000098471
037281

5363-I-819/05
08.11.2010
B05BB01
3837000098488
037303

5363-I-820/05
08.11.2010
B05BB01
3837000098495
037311

5363-I-821/05
08.11.2010
B05BB01
3837000098501
037346

5363-I-570/05
10.08.2010
G03BA03
3837000096187
032476

novo dovoljenje za promet

009768 NEOTIGASON 10 mg trde
kapsule

acitretin (acitretinum)

5363-I-966/05
01.10.2009
D05BB02
3837000078206
073326

podaljšanje dovoljenja za
promet

009769 NEOTIGASON 25 mg trde
kapsule

acitretin (acitretinum)

kapsula, trda
škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Švica
uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko ROCHE farmacevtska družba d.o.o.,
uporablja pri nadaljevanju Vodovodna 109, Ljubljana, Slovenija
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

5363-I-967/05
01.10.2009
D05BB02
3837000078213
073334

podaljšanje dovoljenja za
promet
prašek za inhaliranje
mikrogramov/odmerek prašek za škatla z inhalatorjem z 200
inhaliranje
odmerki

009770 Neplit Easyhaler 100

budezonid (budesonidum)

Zdravilo se izdaja le na recept. Orion Corporation, P.O. Box 65, Espoo,
Finska/ BERLIN-CHEMIE AG, Berlin,
Nemija
novo dovoljenje za promet
BERLIN-CHEMIE AG , Berlin, Nemija

5363-I-762/05
07.10.2010
R03BA02
3837000098020
035831
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prašek za inhaliranje
mikrogramov/odmerek prašek za škatla z 2 inhalatorjema z 200
inhaliranje
odmerki

009771 Neplit Easyhaler 100

budezonid (budesonidum)

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Orion Corporation, P.O. Box 65, Espoo,
Finska/ BERLIN-CHEMIE AG, Berlin,
Nemija
novo dovoljenje za promet
BERLIN-CHEMIE AG , Berlin, Nemija

prašek za inhaliranje
mikrogramov/odmerek prašek za škatla z inhalatorjem z 200
inhaliranje
odmerki in zašitnim
pokrovkom
budezonid (budesonidum)

Zdravilo se izdaja le na recept. Orion Corporation, P.O. Box 65, Espoo,
Finska/ BERLIN-CHEMIE AG, Berlin,
Nemija
novo dovoljenje za promet

prašek za inhaliranje
mikrogramov/odmerek prašek za škatla z 2 inhalatorjema z 200
inhaliranje
odmerki

Zdravilo se izdaja le na recept. Orion Corporation, P.O. Box 65, Espoo,
Finska/ BERLIN-CHEMIE AG, Berlin,
Nemija
novo dovoljenje za promet

009772 Neplit Easyhaler 100

009773 Neplit Easyhaler 200

budezonid (budesonidum)

BERLIN-CHEMIE AG , Berlin, Nemija

BERLIN-CHEMIE AG , Berlin, Nemija

prašek za inhaliranje
mikrogramov/odmerek prašek za škatla z inhalatorjem z 200
inhaliranje
odmerki in zašitnim
pokrovkom
budezonid (budesonidum)

Zdravilo se izdaja le na recept. Orion Corporation, P.O. Box 65, Espoo,
Finska/ BERLIN-CHEMIE AG, Berlin,
Nemija
novo dovoljenje za promet

prašek za inhaliranje
mikrogramov/odmerek prašek za škatla z inhalatorjem z 200
odmerki
inhaliranje

Zdravilo se izdaja le na recept. Orion Corporation, P.O. Box 65, Espoo,
Finska/ BERLIN-CHEMIE AG, Berlin,
Nemija
novo dovoljenje za promet

009774 Neplit Easyhaler 200

009775 Neplit Easyhaler 200

budezonid (budesonidum)

BERLIN-CHEMIE AG , Berlin, Nemija

prašek za inhaliranje
mikrogramov/odmerek prašek za škatla z inhalatorjem z 200
odmerki
inhaliranje

009776 Neplit Easyhaler 400

budezonid (budesonidum)

prašek za inhaliranje
mikrogramov/odmerek prašek za škatla z 2 inhalatorjema z 200
odmerki
inhaliranje

budezonid (budesonidum)

prašek za inhaliranje
mikrogramov/odmerek prašek za škatla z inhalatorjem z 200
odmerki in zašitnim
inhaliranje
pokrovkom
budezonid (budesonidum)

filgrastim, rekombinantni
(filgrastimum)

Zdravilo se izdaja le na recept. Orion Corporation, P.O. Box 65, Espoo,
Finska/ BERLIN-CHEMIE AG, Berlin,
Nemija
novo dovoljenje za promet
BERLIN-CHEMIE AG , Berlin, Nemija

009778 Neplit Easyhaler 400

injekcijske brizge 300 µg

Zdravilo se izdaja le na recept. Orion Corporation, P.O. Box 65, Espoo,
Finska/ BERLIN-CHEMIE AG, Berlin,
Nemija
novo dovoljenje za promet
BERLIN-CHEMIE AG , Berlin, Nemija

009777 Neplit Easyhaler 400

009779 NEUPOGEN napolnjene

BERLIN-CHEMIE AG , Berlin, Nemija

raztopina za injiciranje
škatla z 1 napolnjeno injekcijsko
brizgo z 0,5 ml raztopine (600
µ g/ml)

Zdravilo se izdaja le na recept. Orion Corporation, P.O. Box 65, Espoo,
Finska/ BERLIN-CHEMIE AG, Berlin,
Nemija
novo dovoljenje za promet
BERLIN-CHEMIE AG , Berlin, Nemija

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Amgen Europe B.V., Minervum 7061,
Breda, Nizozemska
Amgen Europe B.V. Minervum 7061,
Breda, Nizozemska

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra

5363-I-763/05
07.10.2010
R03BA02
3837000098037
035564

5363-I-761/05
07.10.2010
R03BA02
3837000098013
035556

5363-I-766/05
07.10.2010
R03BA02
3837000098068
035580

5363-I-764/05
07.10.2010
R03BA02
3837000098044
035637

5363-I-765/05
07.10.2010
R03BA02
3837000098051
035866

5363-I-768/05
07.10.2010
R03BA02
3837000098082
035874

5363-I-769/05
07.10.2010
R03BA02
3837000098099
035610

5363-I-767/05
07.10.2010
R03BA02
3837000098075
035653

5363-I-553/05
21.07.2010
L03AA02
3837000086799
067008

sprememba/e v dovoljenju za
promet

009780 NEUPOGEN napolnjene

injekcijske brizge 480 µg

filgrastim, rekombinantni
(filgrastimum)

raztopina za injiciranje
škatla z 1 napolnjeno injekcijsko
brizgo z 0,5 ml raztopine (960
µ g/ml)

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Amgen Europe B.V., Minervum 7061,
Breda, Nizozemska
Amgen Europe B.V. Minervum 7061,
Breda, Nizozemska

5363-I-554/05
21.07.2010
L03AA02
3837000086805
068004

sprememba/e v dovoljenju za
promet

009781 NEURONTIN 100 mg trde kapsule kapsula, trda
gabapentin (gabapentinum)

škatla z 20 kapsulami (2 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Gödecke GmbH, Karlsruhe, Nemija/Pfizer
Luxembourg SARL, Luksemburg,
Luksemburg
podaljšanje dovoljenja za
promet

Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

5363-I-583/05
24.06.2009
N03AX12
3837000082210
093483
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009782 NEURONTIN 300 mg trde kapsule kapsula, trda
gabapentin (gabapentinum)

škatla s 50 kapsulami (5 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

Št.
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

gabapentin (gabapentinum)

škatla s 50 kapsulami (5 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

raztopino za injiciranje in
infundiranje

esomeprazol (esomeprazolum)

009785 NOLIPREL
perindopril (perindoprilum)
indapamid (indapamidum)

009786 NOLIPREL FORTE
perindopril (perindoprilum)
indapamid (indapamidum)

Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

Zdravilo se izdaja le na recept. Gödecke GmbH, Karlsruhe, Nemija/Pfizer
Luxembourg SARL, Luksemburg,
Luksemburg
podaljšanje dovoljenja za
promet

009784 NEXIUM 40 mg prašek za

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Gödecke GmbH, Karlsruhe, Nemija/Pfizer
Luxembourg SARL, Luksemburg,
Luksemburg
podaljšanje dovoljenja za
promet

009783 NEURONTIN 400 mg trde kapsule kapsula, trda

120 / 29. 12. 2005 /

Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

Stran

13859

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-584/05
24.06.2009
N03AX12
3837000082234
093505
5363-I-585/05
24.06.2009
N03AX12
3837000082265
093521

prašek za raztopino za injiciranje Zdravilo se izdaja le na recept, AstraZeneca AB, Kvarnbergagatan 12,
in infundiranje
uporablja pa se samo v S-151 85 Södertalje, Švedska
bolnišnicah.
škatla z 10 vialami s praškom
AstraZeneca UK Limited, 15 Stanhope
Gate, London, Velika Britanija
nova farmacevtska oblika

5363-I-529/05
19.07.2010
A02BC05
3837000096804
032492

tableta
škatla s 30 tabletami (1 x 30
tablet v pretisnem omotu v
vreki s sušilnim sredstvom)

Zdravilo se izdaja le na recept. Les Lab. Servier Industrie, Francija in
Servier Ireland Industries Ltd.,Irska/Les
sprememba/e v dovoljenju za Lab.Servier Ind., Francija

5363-I-823/05
10.06.2008
C09BA04
3837000024999
014133

tableta
škatla s 30 tabletami (1 x 30
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Les Lab. Servier Industrie, Francija in
Servier Ireland Industries Ltd.,Irska/Les
sprememba/e v dovoljenju za Lab.Servier Ind., Francija

promet

promet

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
(subkutano)
somatropin, rekombinantni humani škatla z 1 injekcijskim vložkom z bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
1,5 ml raztopine
(somatropinum)
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

009787 Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 raztopina za injiciranje
ml raztopina za injiciranje

Servier Pharma, marketing in trgovina,
d.o.o., Tolstojeva 8, Ljubljana, Slovenija

Servier Pharma, marketing in trgovina,
d.o.o., Tolstojeva 8, Ljubljana, Slovenija
Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880
Bagsvaerd, Danska
Novo Nordisk A/S, Novo Alle, Bagsvaerd,
Danska

5363-I-824/05
10.06.2008
C09BA04
3837000025002
014141
5363-I-774/05
05.09.2010
H01AC01
3837000085617
009792

sprememba/e v dovoljenju za
promet

009788 Norditropin SimpleXx 15 mg/1,5 raztopina za injiciranje

Zdravilo se izdaja le na recept,
(subkutano)
uporablja pa se samo v
somatropin, rekombinantni humani škatla z 1 injekcijskim vložkom z bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
1,5 ml raztopine
(somatropinum)
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

ml raztopina za injiciranje

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880
Bagsvaerd, Danska
Novo Nordisk A/S, Novo Alle, Bagsvaerd,
Danska

5363-I-775/05
05.09.2010
H01AC01
3837000085624
009806

sprememba/e v dovoljenju za
promet
raztopina za injiciranje
(subkutano)
somatropin, rekombinantni humani škatla z 1 injekcijskim vložkom z
1,5 ml raztopine
(somatropinum)

009789 Norditropin SimpleXx 5 mg/1,5
ml raztopina za injiciranje

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880
Bagsvaerd, Danska
Novo Nordisk A/S, Novo Alle, Bagsvaerd,
Danska

5363-I-773/05
05.09.2010
H01AC01
3837000085631
009814

sprememba/e v dovoljenju za
promet

009790 Omacor mehka kapsula
omega-3-kislinski etilestri 90
(omega-3-acidorum esteri ethylici
90)

009791 Omacor mehka kapsula
omega-3-kislinski etilestri 90
(omega-3-acidorum esteri ethylici
90)

kapsula, mehka
vsebnik z 28 kapsulami

Zdravilo se izdaja le na recept. Pronova Biocare AS, Vollsvein 6, Lysaker,
Norveška
novo dovoljenje za promet

kapsula, mehka
vsebnik s 100 kapsulami

Pronova Biocare AS, Vollsvein 6, Lysaker,
Norveška

Zdravilo se izdaja le na recept. Pronova Biocare AS, Vollsvein 6, Lysaker,
Norveška
novo dovoljenje za promet

Pronova Biocare AS, Vollsvein 6, Lysaker,
Norveška

5363-I-625/05
07.09.2010
C10AX
3837000097443
015857
5363-I-626/05
07.09.2010
C10AX
3837000097450
015865

Stran 23 od 43

Stran

Zap.
Štev.

13860 /

Št.

120 / 29. 12. 2005

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

009792 OMNIC 0,4 mg
tamsulozin (tamsulosinum)

009793 Ondansetron Sandoz 4 mg
filmsko obložene tablete

ondansetron (ondansetronum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

kapsula s prirejenim
sprošanjem, trda
škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Yamanouchi Europe B.V.Hogemaat,
Meppel Nizozemska

filmsko obložena tableta
škatla z 10 tabletami (1 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Sandoz,Ismaning,Ne.,Sandoz,Gerlingen,Ne.,
Bruckmühl,Ne.,Lek
d.d.,Sandoz,Kundl,Avst./Sandoz, Avstrija
novo dovoljenje za promet

podaljšanje dovoljenja za
promet

VELDOS, d.o.o., Germova 3, Novo mesto,
Slovenija

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10,
Kundl, Avstrija

009794 OSTEODON 200 i.e. pršilo za
nos, raztopina

sintetini kalcitonin lososa
(calcitoninum syntheticum
salmonis)

009795 OSTEODON 200 i.e. pršilo za
nos, raztopina

sintetini kalcitonin lososa
(calcitoninum syntheticum
salmonis)

pršilo za nos, raztopina
Zdravilo se izdaja le na recept.
škatla s stekleniko (z zaporko z
odmernim ventilom in nosnikom) sprememba imetnika
s 3,5 ml raztopine (28
dovoljenja za promet
odmerkov)

Alfa Wassermann S.p.A., Via Ragazzi del
99n5, Bolonja, Italija

pršilo za nos, raztopina
Zdravilo se izdaja le na recept.
škatla s stekleniko (z zaporko z
odmernim ventilom in nosnikom) sprememba imetnika
z 2,1 ml raztopine (14
dovoljenja za promet
odmerkov)

Alfa Wassermann S.p.A., Via Ragazzi del
99n5, Bolonja, Italija

009796 PALLADONE SR kapsule 16 mg kapsula s prirejenim
hidromorfon (hydromorphonum)

sprošanjem, trda
škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

CSC Pharmaceuticals GmbH,
Heiligenstadter Strasse 395 b, Dunaj,
Avstrija

CSC Pharmaceuticals GmbH,
Heiligenstadter Strasse 395 b, Dunaj,
Avstrija

Zdravilo se izdaja le na recept. Bard Pharmaceuticals Ltd.,VB ali
Mundipharma GmbH Nemija ali
Mundipharma, Avstrija/Mundipharma MC,
novo pakiranje
Bermuda
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

009797 PALLADONE SR kapsule 16 mg kapsula s prirejenim
hidromorfon (hydromorphonum)

sprošanjem, trda
škatla s 60 kapsulami (6 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Bard Pharmaceuticals Ltd.,VB ali
Mundipharma GmbH Nemija ali
Mundipharma, Avstrija/Mundipharma MC,
novo pakiranje
Bermuda
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

009798 PALLADONE SR kapsule 2 mg
hidromorfon (hydromorphonum)

kapsula s prirejenim
sprošanjem, trda
škatla s 60 kapsulami (6 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Bard Pharmaceuticals Ltd.,VB ali
Mundipharma GmbH Nemija ali
Mundipharma, Avstrija/Mundipharma MC,
novo pakiranje
Bermuda
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

009799 PALLADONE SR kapsule 2 mg
hidromorfon (hydromorphonum)

kapsula s prirejenim
sprošanjem, trda
škatla s 30 kapsulami (3x 10
kapsul v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Bard Pharmaceuticals Ltd.,VB ali
Mundipharma GmbH Nemija ali
Mundipharma, Avstrija/Mundipharma MC,
novo pakiranje
Bermuda
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

009800 PALLADONE SR kapsule 24 mg kapsula s prirejenim
hidromorfon (hydromorphonum)

sprošanjem, trda
škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Bard Pharmaceuticals Ltd.,VB ali
Mundipharma GmbH Nemija ali
Mundipharma, Avstrija/Mundipharma MC,
novo pakiranje
Bermuda
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

009801 PALLADONE SR kapsule 24 mg kapsula s prirejenim
hidromorfon (hydromorphonum)

sprošanjem, trda
škatla s 60 kapsulami (6 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Bard Pharmaceuticals Ltd.,VB ali
Mundipharma GmbH Nemija ali
Mundipharma, Avstrija/Mundipharma MC,
novo pakiranje
Bermuda
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

009802 PALLADONE SR kapsule 4 mg
hidromorfon (hydromorphonum)

Zdravilo se izdaja le na recept.
kapsula s prirejenim
sprošanjem, trda
zloženka s 60 kapsulami (6 x 10 novo pakiranje
kapsul v pretisnem omotu)

Bard Pharmaceuticals Ltd.,VB ali
Mundipharma GmbH Nemija ali
Mundipharma, Avstrija/Mundipharma MC,
Bermuda
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra

5363-I-391/05
07.05.2009
G04CA02
3837000080940
002518

5363-I-985/05
18.12.2010
A04AA01
3837000099362
038407

5363-I-616/05
10.07.2007
H05BA01
3837000029253
012777

5363-I-615/05
10.07.2007
H05BA01
3837000029246
012750

5363-I-658/05
07.05.2007
N02AA03
3837000097696
034800

5363-I-659/05
07.05.2007
N02AA03
3837000097702
034819

5363-I-653/05
07.05.2007
N02AA03
3837000097665
034770

5363-I-652/05
07.05.2007
N02AA03
3837000097658
034762

5363-I-663/05
07.05.2007
N02AA03
3837000097733
034940

5363-I-664/05
07.05.2007
N02AA03
3837000097740
034932

5363-I-655/05
07.05.2007
N02AA03
3837000097689
034797
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Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

009803 PALLADONE SR kapsule 4 mg
hidromorfon (hydromorphonum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Št.

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Zdravilo se izdaja le na recept.
kapsula s prirejenim
sprošanjem, trda
zloženka s 30 kapsulami (3 x 10 novo pakiranje
kapsul v pretisnem omotu)

120 / 29. 12. 2005 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Bard Pharmaceuticals Ltd.,VB ali
Mundipharma GmbH Nemija ali
Mundipharma, Avstrija/Mundipharma MC,
Bermuda
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

009804 PALLADONE SR kapsule 8 mg
hidromorfon (hydromorphonum)

kapsula s prirejenim
sprošanjem, trda
škatla s 60 kapsulami (6 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Bard Pharmaceuticals Ltd.,VB ali
Mundipharma GmbH Nemija ali
Mundipharma, Avstrija/Mundipharma MC,
novo pakiranje
Bermuda
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

009805 PALLADONE SR kapsule 8 mg
hidromorfon (hydromorphonum)

kapsula s prirejenim
sprošanjem, trda
škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Bard Pharmaceuticals Ltd.,VB ali
Mundipharma GmbH Nemija ali
Mundipharma, Avstrija/Mundipharma MC,
novo pakiranje
Bermuda
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

009806 Pamitor 60 mg (15 mg/ml)

koncentrat za raztopino za
infundiranje

pamidronska kislina (acidum
pamidronicum)

koncentrat za raztopino za
infundiranje
škatla z 1 stekleno ampulo s 4
ml koncentrata

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

koncentrat za raztopino za
infundiranje
škatla z 1 polietilensko ampulo s
4 ml koncentrata

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

koncentrat za raztopino za
infundiranje
škatla z 1 stekleno ampulo s 6
ml koncentrata

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

koncentrat za raztopino za
infundiranje
škatla z 1 polietilensko ampulo s
6 ml koncentrata

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Torrex Pharma GesmbH, Lange Gasse
76/12, 1080 Dunaj, Avstrija
Torrex Pharma, d.o.o., Trdinova ulica 4,
Ljubljana, Slovenija

Stran

13861

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-654/05
07.05.2007
N02AA03
3837000097672
034789
5363-I-657/05
07.05.2007
N02AA03
3837000097726
034835
5363-I-656/05
07.05.2007
N02AA03
3837000097719
034827
5363-I-961/05
12.12.2010
M05BA03
3837000099300
037893

novo dovoljenje za promet

009807 Pamitor 60 mg (15 mg/ml)

koncentrat za raztopino za
infundiranje

pamidronska kislina (acidum
pamidronicum)

Torrex Pharma GesmbH, Lange Gasse
76/12, 1080 Dunaj, Avstrija
Torrex Pharma, d.o.o., Trdinova ulica 4,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-962/05
12.12.2010
M05BA03
3837000099317
037907

novo dovoljenje za promet

009808 Pamitor 90 mg (15 mg/ml)

koncentrat za raztopino za
infundiranje

pamidronska kislina (acidum
pamidronicum)

Torrex Pharma GesmbH, Lange Gasse
76/12, 1080 Dunaj, Avstrija
Torrex Pharma, d.o.o., Trdinova ulica 4,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-963/05
12.12.2010
M05BA03
3837000099324
037915

novo dovoljenje za promet

009809 Pamitor 90 mg (15 mg/ml)

koncentrat za raztopino za
infundiranje

pamidronska kislina (acidum
pamidronicum)

Torrex Pharma GesmbH, Lange Gasse
76/12, 1080 Dunaj, Avstrija
Torrex Pharma, d.o.o., Trdinova ulica 4,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-964/05
12.12.2010
M05BA03
3837000099331
037923

novo dovoljenje za promet

009810 PAVULON 4 mg/2 ml raztopina za raztopina za injiciranje
injiciranje

pankuronij (pancuronium)

škatla s 50 ampulami z 2 ml
raztopine (2 mg/ml)

Zdravilo se izdaja le na recept, N.V.Organon,Nizozemska in Organon
uporablja pa se samo v S.A.,Francija/ Organon Agencies, B.V.,
bolnišnicah.
Oss, Nizozemska
podaljšanje dovoljenja za
promet

009811 Perindopril 2 mg/indapamid 0,625 tableta
mg Servier

perindopril (perindoprilum)
indapamid (indapamidum)

009812 PLODIN 20 mg tablete
izosorbidmononitrat (isosorbidi
mononitras)

škatla s 30 tabletami (1 x 30
tablet v pretisnem omotu v
vreki s sušilnim sredstvom)

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Les Lab. Servier Industrie, Francija in
Servier Ireland Industries Ltd.,Irska/Les
Lab.Servier Ind., Francija
novo dovoljenje za promet
Servier Pharma, marketing in trgovina,
d.o.o., Tolstojeva 8, Ljubljana, Slovenija
Zdravilo se izdaja le na recept. AD JAKA 80 RADOVIŠ Makedonija, Maršal
Tito 2, Radoviš, Republika Makedonija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
imetnika

Pharmagan, d.o.o., Vodopiveva ul. 9,
Kranj, Slovenija

5363-I-756/05
21.05.2009
M03AC01
3837000080285
063398
5363-I-826/05
25.10.2010
C09BA04
3837000098532
035955
5363-I-497/05
09.07.2008
C01DA14
3837000074444
008265
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Stran

Zap.
Štev.

13862 /

Št.

120 / 29. 12. 2005

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

009813 PLODIN 40 mg tablete
izosorbidmononitrat (isosorbidi
mononitras)

009814 Pregnyl 5000 i.e.
horionski gonadotropin (humani)
(gonadotropinum chorionicum )

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. AD JAKA 80 RADOVIŠ Makedonija, Maršal
Tito 2, Radoviš, Republika Makedonija

prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje
škatla s 3 ampulami s praškom
in 3 ampulami z vehiklom

Zdravilo se izdaja le na recept, N. V. Organon, 5349 AB Oss, Nizozemska
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
pravnih in fizinih osebah, ki 10, Ljubljana, Slovenija
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
imetnika

Pharmagan, d.o.o., Vodopiveva ul. 9,
Kranj, Slovenija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra

5363-I-498/05
09.07.2008
C01DA14
3837000074437
068217

5363-I-893/05
12.01.2008
G03GA01
3837000072952
031135

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
imetnika

009815 Pregnyl 1500 i.e.
horionski gonadotropin (humani)
(gonadotropinum chorionicum )

prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje
škatla 3 ampulami s praškom in
3 ampulami z vehiklom

Zdravilo se izdaja le na recept, N. V. Organon, 5349 AB Oss, Nizozemska
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
pravnih in fizinih osebah, ki 10, Ljubljana, Slovenija
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

5363-I-894/05
12.01.2008
G03GA01
3837000098457
037680

novo pakiranje

009816 Pregnyl 1500 i.e.
horionski gonadotropin (humani)
(gonadotropinum chorionicum )

prašek in vehikel za raztopino za
injiciranje
škatla 6 ampulami s praškom in
6 ampulami z vehiklom

Zdravilo se izdaja le na recept, N. V. Organon, 5349 AB Oss, Nizozemska
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
pravnih in fizinih osebah, ki 10, Ljubljana, Slovenija
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

5363-I-892/05
12.01.2008
G03GA01
3837000072945
069094

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
imetnika

009817 Prenessa tablete 2 mg
perindopril (perindoprilum)

tableta
škatla z 90 tabletami (3 x 30
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Ul. Rownolegla 5,
Varšava, Poljska/Krka, d.d., Novo mesto,
Slovenija
sprememba
izdelovalca/proizvajalca

009818 Prenessa tablete 2 mg
perindopril (perindoprilum)

tableta
škatla s 60 tabletami (2 x 30
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Ul. Rownolegla 5,
Varšava, Poljska/Krka, d.d., Novo mesto,
Slovenija
sprememba
izdelovalca/proizvajalca

009819 Prenessa tablete 2 mg
perindopril (perindoprilum)

tableta
škatla s 30 tabletami (1 x 30
tablet v pretisnem omotu)

perindopril (perindoprilum)

009821 Prenessa tablete 2 mg
perindopril (perindoprilum)

009822 Prenessa tablete 2 mg
perindopril (perindoprilum)

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Ul. Rownolegla 5,
Varšava, Poljska/Krka, d.d., Novo mesto,
Slovenija
sprememba
izdelovalca/proizvajalca

009820 Prenessa tablete 2 mg

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

tableta
škatla s 60 tabletami (2 x 30
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija

tableta
škatla s 30 tabletami (1 x 30
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija

tableta
škatla z 90 tabletami (3 x 30
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija

novo dovoljenje za promet

novo dovoljenje za promet

novo dovoljenje za promet

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

5363-I-976/05
10.08.2010
C09AA04
3837000096941
032573

5363-I-975/05
10.08.2010
C09AA04
3837000096934
032549

5363-I-977/05
10.08.2010
C09AA04
3837000096927
032522

5363-I-572/05
10.08.2010
C09AA04
3837000096934
032549

5363-I-571/05
10.08.2010
C09AA04
3837000096927
032522

5363-I-573/05
10.08.2010
C09AA04
3837000096941
032573
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Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

009823 Prenessa tablete 4 mg
perindopril (perindoprilum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

tableta
škatla z 90 tabletami (3 x 30
tablet v pretisnem omotu)

Št.
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

perindopril (perindoprilum)

tableta
škatla s 30 tabletami (1 x 30
tablet v pretisnem omotu)

perindopril (perindoprilum)

tableta
škatla s 60 tabletami (2 x 30
tablet v pretisnem omotu)

perindopril (perindoprilum)

009827 Prenessa tablete 4 mg
perindopril (perindoprilum)

009828 Prenessa tablete 4 mg
perindopril (perindoprilum)

009829 PREXANIL COMBI
perindopril (perindoprilum)
indapamid (indapamidum)

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Ul. Rownolegla 5,
Varšava, Poljska/Krka, d.d., Novo mesto,
Slovenija
sprememba
izdelovalca/proizvajalca

009826 Prenessa tablete 4 mg

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Ul. Rownolegla 5,
Varšava, Poljska/Krka, d.d., Novo mesto,
Slovenija
sprememba
izdelovalca/proizvajalca

009825 Prenessa tablete 4 mg

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka Polska Sp.z.o.o., Ul. Rownolegla 5,
Varšava, Poljska/Krka, d.d., Novo mesto,
Slovenija
sprememba
izdelovalca/proizvajalca

009824 Prenessa tablete 4 mg

120 / 29. 12. 2005 /

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

tableta
škatla z 90 tabletami (3 x 30
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija

tableta
škatla s 60 tabletami (2 x 30
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija

tableta
škatla s 30 tabletami (1 x 30
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija

tableta
škatla s 30 tabletami (1 x 30
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Les Lab. Servier Industrie, Francija in
Servier Ireland Industries Ltd.,Irska/Les
Lab.Servier Ind., Francija
novo dovoljenje za promet

novo dovoljenje za promet

novo dovoljenje za promet

novo dovoljenje za promet

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

Servier Pharma, marketing in trgovina,
d.o.o., Tolstojeva 8, Ljubljana, Slovenija

009830 Primolut Nor
noretisteron (norethisteronum)

tableta
škatla z 20 tabletami v
steklenem vsebniku

Zdravilo se izdaja le na recept. Schering GmbH und Co.Produktions
KG,Weimar,Nemija /Schering
AG,Müllerstrasse 170-178,13353 Berlin,
podaljšanje dovoljenja za
Nemija
promet
Schering AG , Berlin, Nemija

009831 Propoven 10 mg/ml emulzija za
injiciranje ali infundiranje

propofol (propofolum)

emulzija za injiciranje ali
infundiranje
škatla s 5 ampulami z 20 ml
emulzije

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Fresenius Kabi Avstria GmbH, Avstrija in
Fresenius Kabi AB,Švedska/Fresenius
Kabi Deutsch. GmbH, Nemija
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

Stran

13863

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-979/05
10.08.2010
C09AA04
3837000096972
032638
5363-I-980/05
10.08.2010
C09AA04
3837000096958
032603
5363-I-978/05
10.08.2010
C09AA04
3837000096965
032611
5363-I-576/05
10.08.2010
C09AA04
3837000096972
032638
5363-I-575/05
10.08.2010
C09AA04
3837000096965
032611
5363-I-574/05
10.08.2010
C09AA04
3837000096958
032603
5363-I-827/05
25.10.2010
C09BA04
3837000098549
035963
5363-I-851/05
24.06.2009
G03DC02
3837000075595
069051
5363-I-665/05
16.09.2010
N01AX10
3837000098693
034843

novo dovoljenje za promet

009832 Propoven 10 mg/ml emulzija za
injiciranje ali infundiranje

propofol (propofolum)

emulzija za injiciranje ali
Zdravilo se izdaja le na recept,
infundiranje
uporablja pa se samo v javnih
škatla z 1 vialo s 50 ml emulzije zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Fresenius Kabi Avstria GmbH, Avstrija in
Fresenius Kabi AB,Švedska/Fresenius
Kabi Deutsch. GmbH, Nemija
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

5363-I-666/05
16.09.2010
N01AX10
3837000098709
034878

novo dovoljenje za promet

009833 Propoven 10 mg/ml emulzija za
injiciranje ali infundiranje

propofol (propofolum)

Zdravilo se izdaja le na recept,
emulzija za injiciranje ali
uporablja pa se samo v javnih
infundiranje
škatla z 1 vialo s 100 ml emulzije zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Fresenius Kabi Avstria GmbH, Avstrija in
Fresenius Kabi AB,Švedska/Fresenius
Kabi Deutsch. GmbH, Nemija
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

5363-I-667/05
16.09.2010
N01AX10
3837000098716
034886

novo dovoljenje za promet
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Stran
Zap.
Štev.

13864 /

Št.

120 / 29. 12. 2005

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

009834 Propoven 20 mg/ml emulzija za
injiciranje ali infundiranje

propofol (propofolum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

emulzija za injiciranje ali
Zdravilo se izdaja le na recept,
infundiranje
uporablja pa se samo v javnih
škatla z 1 vialo s 50 ml emulzije zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Fresenius Kabi Avstria GmbH, Avstrija in
Fresenius Kabi AB,Švedska/Fresenius
Kabi Deutsch. GmbH, Nemija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra

Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

5363-I-688/05
16.09.2010
N01AX10
3837000098723
034894

sirup
škatla s steklenico po 500 ml
sirupa

Zdravilo se izdaja brez recepta Lek, d.d., Ljubljana v sodelovanju s
v lekarnah.
Fresenius Pharma Austria GmbH, Graz,
Avstrija
podaljšanje dovoljenja za
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
promet
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

5363-I-908/05
10.11.2007
A06AD11
3837000071757
000280

kapsula, trda
škatla z 28 kapsulami (2 x 14
kapsul v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Eli Lilly and Company, Besingstoke, VB in
Pantheon France, Francija/Eli Lilly and
Company, Besingstok, Velika Britanija
podaljšanje dovoljenja za

5363-I-693/05
25.02.2010
N06AB03
3837000081718
052884

novo dovoljenje za promet

009835 PROREKTAL S sirup
laktuloza (lactulosum)

009836 Prozac 20 mg trde kapsule
fluoksetin (fluoxetinum)

promet

009837 PYRAZINAMID Krka tablete 500
mg

pirazinamid (pyrazinamidum)

009838 Reductil 10 mg
sibutramin (sibutraminum)

tableta
škatla s stekleniko po 100
tablet (100 x 500 mg)

kapsula, trda
škatla z 28 kapsulami (2 x 14
kapsul v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

sibutramin (sibutraminum)

kapsula, trda
škatla z 28 kapsulami (2 x 14
kapsul v pretisnem omotu)

009840 Ringer raztopina za infundiranje, raztopina za infundiranje
BP Baxter

natrijev klorid (natrii chloridum)
kalijev klorid (kalii chloridum)
kalcijev klorid (calcii chloridum)

škatla z 20 vrekami s 500 ml
raztopine

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Abbott GmbH & Co. KG, Ludwigshafen,
Nemija/ Abbott Laboratories, 100 Abbott
Park Road, ZDA
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
imetnika

009839 Reductil 15 mg

Eli Lilly Holdings Limited, Kingsclere Road,
Basinstoke, Hampshire, Velika Britanija

Abbott Laboratories d.o.o., Dunajska 22,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Abbott GmbH & Co. KG, Ludwigshafen,
Nemija/ Abbott Laboratories, 100 Abbott
Park Road, ZDA
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
imetnika

Abbott Laboratories d.o.o., Dunajska 22,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Baxter S.A., Belgija, Baxter Healthcare Ltd,
VB, Bieffe Medital Sabinanigo,
Španija/Baxter SA, Švica
Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija

5363-I-523/05
19.03.2009
J04AK01
3837000006971
071536
5363-I-694/05
29.11.2009
A08AA10
3837000083132
005347
5363-I-695/05
29.11.2009
A08AA10
3837000083149
005363
5363-I-843/05
10.11.2010
B05BB01
3837000097825
037443

novo dovoljenje za promet

009841 Ringer raztopina za infundiranje, raztopina za infundiranje
BP Baxter

natrijev klorid (natrii chloridum)
kalijev klorid (kalii chloridum)
kalcijev klorid (calcii chloridum)

škatla z 10 vrekami s 1000 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Baxter S.A., Belgija, Baxter Healthcare Ltd,
VB, Bieffe Medital Sabinanigo,
Španija/Baxter SA, Švica
Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija

5363-I-844/05
10.11.2010
B05BB01
3837000097832
037478

novo dovoljenje za promet

009842 Ringerjev laktat raztopina za
infundiranje, BP Baxter

natrijev klorid (natrii chloridum)
kalijev klorid (kalii chloridum)
kalcijev klorid (calcii chloridum)
natrijev laktat (natrii lactatis)

raztopina za infundiranje
škatla s 30 vrekami z 250 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Baxter S.A., Belgija, Baxter Healthcare Ltd,
VB, Bieffe Medital Sabinanigo,
Španija/Baxter SA, Švica
Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija

5363-I-840/05
10.11.2010
B05BB01
3837000098600
037516

novo dovoljenje za promet

009843 Ringerjev laktat raztopina za
infundiranje, BP Baxter

natrijev klorid (natrii chloridum)
kalijev klorid (kalii chloridum)
kalcijev klorid (calcii chloridum)
natrijev laktat (natrii lactatis)

raztopina za infundiranje
škatla z 20 vrekami s 500 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Baxter S.A., Belgija, Baxter Healthcare Ltd,
VB, Bieffe Medital Sabinanigo,
Španija/Baxter SA, Švica
Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija

5363-I-841/05
10.11.2010
B05BB01
3837000098617
037540

novo dovoljenje za promet
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Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

009844 Ringerjev laktat raztopina za
infundiranje, BP Baxter

natrijev klorid (natrii chloridum)
kalijev klorid (kalii chloridum)
kalcijev klorid (calcii chloridum)
natrijev laktat (natrii lactatis)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

raztopina za infundiranje
škatla z 10 vrekami s 1000 ml
raztopine

Št.
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

120 / 29. 12. 2005 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Baxter S.A., Belgija, Baxter Healthcare Ltd,
VB, Bieffe Medital Sabinanigo,
Španija/Baxter SA, Švica
Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija

Stran

13865

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-842/05
10.11.2010
B05BB01
3837000098624
037567

novo dovoljenje za promet

009845 RIVOTRIL 0,5 mg tablete
klonazepam (clonazepamum)

tableta
škatla s stekleniko s 50
tabletami

Zdravilo se izdaja le na recept. F. Hoffmann-La Roche Ltd.,
Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel,
Švica
podaljšanje dovoljenja za
promet

009846 RIVOTRIL 2 mg tablete
klonazepam (clonazepamum)

tableta
škatla s stekleniko s 30
tabletami

Zdravilo se izdaja le na recept. F. Hoffmann-La Roche Ltd.,
Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel,
Švica
podaljšanje dovoljenja za
promet

009847 RYTMONORM 150 mg filmsko
obložene tablete

propafenon (propafenonum)

009848 RYTMONORM 300 mg filmsko
obložene tablete

propafenon (propafenonum)

009849 RYTMONORM raztopina za
injiciranje 70 mg/20 ml

propafenon (propafenonum)

filmsko obložena tableta
škatla s 50 tabletami (5 x 10
tablet v pretisnem omotu)

filmsko obložena tableta
škatla s 50 tabletami (5 x 10
tablet v pretisnem omotu)

raztopina za injiciranje
škatla s 5 ampulami po 20 ml
raztopine

ROCHE farmacevtska družba d.o.o.,
Vodovodna 109, Ljubljana, Slovenija

ROCHE farmacevtska družba d.o.o.,
Vodovodna 109, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Abbott GmbH&Co.KG, Knollstrasse 50,
67061 Ludwigshafen, Nemija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

Abbott Laboratories d.o.o., Dunajska 22,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Abbott GmbH&Co.KG, Knollstrasse 50,
67061 Ludwigshafen, Nemija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

Abbott Laboratories d.o.o., Dunajska 22,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

EBEWE Pharma GmbH. Nfg.KG, Unterach
am Attersee, Avstrija/Abbott GmbH,
Ludwigshafen, Nemija
Abbott Laboratories d.o.o., Dunajska 22,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-813/05
12.03.2009
N03AE01
3837000078237
061654
5363-I-814/05
12.03.2009
N03AE01
3837000078220
061662
5363-I-886/05
19.03.2009
C01BC03
3837000000740
056065
5363-I-887/05
19.03.2009
C01BC03
3837000000757
076007
5363-I-888/05
19.03.2009
C01BC03
3837000000764
040231

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

009850 SAB SIMPLEX peroralne
kapljice, suspenzija

simetikon (simeticonum)

009851 SAB SIMPLEX žveljive tablete
dimetikon (dimeticonum)

009852 SAB SIMPLEX žveljive tablete
dimetikon (dimeticonum)

009853 SAB SIMPLEX žveljive tablete
dimetikon (dimeticonum)

peroralne kapljice, suspenzija
škatla s kapalno stekleniko po
30 ml suspenzije

Zdravilo se izdaja brez recepta Pfizer PGM, Orleans,Francija/Pfizer
v lekarnah.
Luxembourg SARL, Luksemburg

žveljiva tableta
škatla s 100 tabletami (10 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja brez recepta Allphamed Pharbil Arzneimittel
v lekarnah.
GmbH,Goettingen, Nemija/Pfizer
Luxembourg SARL, Luksemburg
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg
zdravila

5363-I-928/05
09.07.2008
A03AX13
3837000073645
055298

žveljiva tableta
škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja brez recepta Allphamed Pharbil Arzneimittel
v lekarnah.
GmbH,Goettingen, Nemija/Pfizer
Luxembourg SARL, Luksemburg
podaljšanje dovoljenja za
Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
promet
Arlon, Strassen, Luksemburg

5363-I-926/05
09.07.2008
A03AX13
3837000073621
001589

žveljiva tableta
škatla s 50 tabletami (5 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja brez recepta Allphamed Pharbil Arzneimittel
v lekarnah.
GmbH,Goettingen, Nemija/Pfizer
Luxembourg SARL, Luksemburg
podaljšanje dovoljenja za
Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
promet
Arlon, Strassen, Luksemburg

5363-I-927/05
09.07.2008
A03AX13
3837000073638
055506

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

5363-I-925/05
09.07.2008
A03AX13
3837000073652
003980
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Stran
Zap.
Štev.

13866 /

Št.

120 / 29. 12. 2005

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

009854 SANDIMMUN NEORAL 100 mg
mehke kapsule

ciklosporin (ciclosporinum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

kapsula, mehka
škatla s 50 kapsulami (10 x 5
kapsul v pretisnem omotu)

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nüremberg, Nemija/Novartis Pharma AG,
4002 Basel, Švica
Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nüremberg, Nemija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-800/05
30.09.2009
L04AA01
3837000072389
073652

podaljšanje dovoljenja za
promet

009855 SANDIMMUN NEORAL 25 mg
mehke kapsule

ciklosporin (ciclosporinum)

kapsula, mehka
škatla s 50 kapsulami (10 x 5
kapsul v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nüremberg, Nemija/Novartis Pharma AG,
4002 Basel, Švica
Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nüremberg, Nemija

5363-I-798/05
30.09.2009
L04AA01
3837000072365
073687

podaljšanje dovoljenja za
promet

009856 SANDIMMUN NEORAL 50 mg
mehke kapsule

ciklosporin (ciclosporinum)

kapsula, mehka
škatla s 50 kapsulami (10 x 5
kapsul v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nüremberg, Nemija/Novartis Pharma AG,
4002 Basel, Švica
Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nüremberg, Nemija

5363-I-799/05
30.09.2009
L04AA01
3837000072372
073660

podaljšanje dovoljenja za
promet

009857 SANDIMMUN NEORAL peroralna peroralna raztopina
raztopina

škatla s 50 ml raztopine

ciklosporin (ciclosporinum)

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nüremberg, Nemija/Novartis Pharma AG,
4002 Basel, Švica
Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nüremberg, Nemija

5363-I-801/05
30.09.2009
L04AA01
3837000072396
073636

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

009858 SCANDONEST 0,02 g/ml
raztopina za injiciranje

mepivakain (mepivacainum)
adrenalin (epinefrin)
(epinephrinum)

raztopina za injiciranje
škatla s 50 cilindrinimi
ampulami po 1,8 ml raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Specialites Septodont, Saint Maur des
Fosses Cedex, Francija
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
Slovenija

5363-I-920/05
12.11.2009
N01BB53
3837000011968
089451

podaljšanje dovoljenja za
promet

009859 SCANDONEST 0,03 g/ml
raztopina za injiciranje

mepivakain (mepivacainum)

raztopina za injiciranje
škatla s 50 cilindrinimi
ampulami po 1,8 ml raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Specialites Septodont, Saint Maur des
Fosses Cedex, Francija
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
Slovenija

5363-I-921/05
12.11.2009
N01BB03
3837000011975
089486

podaljšanje dovoljenja za
promet

009860 Sertiva 100 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

sertralin (sertralinum)

škatla s 14 tabletami (2 x 7
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Lek farmacevtska družba d.d., Ljubljana in
Sandoz GmbH, Kundl, Avstrija/Sandoz
GmbH, Kundl, Avstrija
novo dovoljenje za promet
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10,
Kundl, Avstrija

009861 Sertiva 100 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

sertralin (sertralinum)

škatla z 28 tabletami (4 x 7
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Lek farmacevtska družba d.d., Ljubljana in
Sandoz GmbH, Kundl, Avstrija/Sandoz
GmbH, Kundl, Avstrija
novo dovoljenje za promet
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10,
Kundl, Avstrija

5363-I-699/05
03.10.2010
N06AB06
3837000098327
035718
5363-I-700/05
03.10.2010
N06AB06
3837000098334
035726

Stran 30 od 43

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

Farmacevtska oblika
Pakiranje

009862 Sertiva 100 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

sertralin (sertralinum)

škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Št.

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

120 / 29. 12. 2005 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Lek farmacevtska družba d.d., Ljubljana in
Sandoz GmbH, Kundl, Avstrija/Sandoz
GmbH, Kundl, Avstrija
novo dovoljenje za promet
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10,
Kundl, Avstrija

009863 Sertiva 50 mg filmsko obložene
tablete

sertralin (sertralinum)

filmsko obložena tableta
škatla s 14 tabletami (2 x 7
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Lek farmacevtska družba d.d., Ljubljana in
Sandoz GmbH, Kundl, Avstrija/Sandoz
GmbH, Kundl, Avstrija
novo dovoljenje za promet
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10,
Kundl, Avstrija

009864 Sertiva 50 mg filmsko obložene
tablete

sertralin (sertralinum)

filmsko obložena tableta
škatla z 28 tabletami (4 x 7
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Lek farmacevtska družba d.d., Ljubljana in
Sandoz GmbH, Kundl, Avstrija/Sandoz
GmbH, Kundl, Avstrija
novo dovoljenje za promet
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10,
Kundl, Avstrija

009865 Sertiva 50 mg filmsko obložene
tablete

sertralin (sertralinum)

filmsko obložena tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Lek farmacevtska družba d.d., Ljubljana in
Sandoz GmbH, Kundl, Avstrija/Sandoz
GmbH, Kundl, Avstrija
novo dovoljenje za promet
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10,
Kundl, Avstrija

009866 SINGULAIR 10 mg filmsko
obložene tablete

montelukast (montelukastum)

009867 SINGULAIR 5 mg žveljive
tablete

montelukast (montelukastum)

filmsko obložena tableta
škatla z 28 tabletami (4 x 7
tablet ali 2 x 14 tablet v
pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem,
Nizozemska/ Merck Sharp & Dohme IDEA,
Inc., Švica
podaljšanje dovoljenja za

žveljiva tableta
škatla z 28 tabletami (4 x 7
tablet ali 2 x 14 tablet v
pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem,
Nizozemska/ Merck Sharp & Dohme IDEA,
Inc., Švica
podaljšanje dovoljenja za

prašek in vehikel za raztopino za
vehikel za raztopino za injiciranje injiciranje
škatla z 1 vialo s praškom in 1
metilprednizolon
vialo vehikla za raztopino za
(methylprednisolonum)
injiciranje

009868 Solu-Medrol 1000 mg prašek in

promet in sprememba
imetnika

MERCK SHARP & DOHME, inovativna
zdravila d.o.o., Šmartinska 140, Ljubljana,
Slovenija

promet in sprememba
imetnika

MERCK SHARP & DOHME, inovativna
zdravila d.o.o., Šmartinska 140, Ljubljana,
Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Pfizer Manufacturing Belgium NV/SA,Puurs,
Belgija/ Pfizer Luxembourg SARL,
Strassen, Luksemburg
Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

Stran

13867

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-701/05
03.10.2010
N06AB06
3837000098341
035734
5363-I-696/05
03.10.2010
N06AB06
3837000098297
035661
5363-I-697/05
03.10.2010
N06AB06
3837000098303
035688
5363-I-698/05
03.10.2010
N06AB06
3837000098310
035696
5363-I-758/05
07.05.2009
R03DC03
3837000080490
003239
5363-I-757/05
07.05.2009
R03DC03
3837000080506
003263
5363-I-331/05
19.03.2009
H02AB04
3837000079050
080454

podaljšanje dovoljenja za
promet
prašek in vehikel za raztopino za
vehikel za raztopino za injiciranje injiciranje
škatla z 1 dvodelno vialo
metilprednizolon
(Act-O-vial) s praškom in 2 ml
(methylprednisolonum)
vehikla za raztopino za
injiciranje

009869 Solu-Medrol 125 mg prašek in

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Pfizer Manufacturing Belgium NV/SA,Puurs,
Belgija/ Pfizer Luxembourg SARL,
Strassen, Luksemburg
Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

5363-I-329/05
19.03.2009
H02AB04
3837000079036
078158

podaljšanje dovoljenja za
promet
prašek in vehikel za raztopino za
vehikel za raztopino za injiciranje injiciranje
škatla z 1 dvodelno vialo
metilprednizolon
(Act-O-vial) s praškom in 1 ml
(methylprednisolonum)
vehikla za raztopino za
injiciranje

009870 Solu-Medrol 40 mg prašek in

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Pfizer Manufacturing Belgium NV/SA,Puurs,
Belgija/ Pfizer Luxembourg SARL,
Strassen, Luksemburg
Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

5363-I-328/05
19.03.2009
H02AB04
3837000079029
078182

podaljšanje dovoljenja za
promet
prašek in vehikel za raztopino za
vehikel za raztopino za injiciranje injiciranje
škatla z 1 vialo s praškom in
metilprednizolon
1vialo vehikla za raztopino za
(methylprednisolonum)
injiciranje

009871 Solu-Medrol 500 mg prašek in

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Pfizer Manufacturing Belgium NV/SA,Puurs,
Belgija/ Pfizer Luxembourg SARL,
Strassen, Luksemburg
Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

5363-I-330/05
19.03.2009
H02AB04
3837000079043
080446

podaljšanje dovoljenja za
promet

Stran 31 od 43

Stran

Zap.
Štev.

13868 /

Št.

120 / 29. 12. 2005

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

009872 SPORANOX kapsule
itrakonazol (itraconazolum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

kapsula, trda
škatla z 28 kapsulami (7 x 4
kapsule v pretisnem omotu)

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Zdravilo se izdaja le na recept. Janssen-Cilag S.p.A., Latina, Italija/
Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse,
Belgija
podaljšanje dovoljenja za
promet

009873 SPORANOX kapsule
itrakonazol (itraconazolum)

kapsula, trda
škatla s 15 kapsulami (3 x 5
kapsul v pretisnem omotu)

itrakonazol (itraconazolum)

kapsula, trda
škatla s 4 kapsulami (1 x 4
kapsule v pretisnem omotu)

cinarizin (cinnarizinum)

tableta
škatla s 50 tabletami (5 x 10
tablet v pretisnem omotu)

sulpirid (sulpiridum)

kapsula, trda
škatla s 30 kapsulami (2 x 15
kapsul v pretisnem omotu)

Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 140,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, d.d. v sodelovanju z Janssen
Pharmaceutica, Belgija / KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet

009876 SULPIRID 50 mg trde kapsule

Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 140,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Janssen-Cilag S.p.A., Latina, Italija/
Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse,
Belgija
podaljšanje dovoljenja za
promet

009875 Stugeron forte tablete 75 mg

Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 140,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Janssen-Cilag S.p.A., Latina, Italija/
Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse,
Belgija
podaljšanje dovoljenja za
promet

009874 SPORANOX kapsule

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Belupo, lijekovi i kozmetika, d.d., Ulica
Danica 5, Koprivnica, Hrvaška
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

Belupo, d.o.o., Dvoržakova 6, Ljubljana,
Slovenija

kapsula s podaljšanim
podaljšanim sprošanjem 0,4 mg sprošanjem, trda
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tamsulozin (tamsulosinum)
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Synthon BV, Nizozemska ali Synthon
Hispania S.L., Španija ali Quinta-Analytica
s.r.o.,eška/Krka,d.d, Slovenija
novo dovoljenje za promet

filmsko obložena tableta
škatla z 10 tabletami (1 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Aventis Pharma Deutschland GmbH,
Frankfurt,Nemija /Aventis Pharma
International S.A., Antony Cedex, Francija
podaljšanje dovoljenja za

009877 Tanyz trde kapsule s

009878 TAVANIC 250 mg filmsko
obložene tablete

levofloksacin (levofloxacinum)

009879 TAVANIC 250 mg filmsko
obložene tablete

levofloksacin (levofloxacinum)

009880 TAVANIC 5 mg/ml raztopina za
intravensko infundiranje

levofloksacin (levofloxacinum)

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

promet in sprememba imena
zdravila
filmsko obložena tableta
škatla s 3 tabletami (1 x 3
tablete v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Aventis Pharma Deutschland GmbH,
Frankfurt,Nemija /Aventis Pharma
International S.A., Antony Cedex, Francija
podaljšanje dovoljenja za

promet in sprememba imena
zdravila
raztopina za infundiranje
škatla s stekleniko po 100 ml
raztopine

obložene tablete

levofloksacin (levofloxacinum)

009882 Tavegyl
klemastin (clemastinum)

filmsko obložena tableta
škatla z 10 tabletami (1 x 10
tablet v pretisnem omotu)

raztopina za injiciranje
škatla s 5 ampulami z 2 ml
raztopine (1 mg/ml)

Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept, Aventis Pharma Deutschland GmbH,
uporablja pa se samo v Frankfurt,Nemija /Aventis Pharma
bolnišnicah.
International S.A., Antony Cedex, Francija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

009881 TAVANIC 500 mg filmsko

Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119,
Ljubljana, Slovenija

Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Aventis Pharma Deutschland GmbH,
Frankfurt,Nemija /Aventis Pharma
International S.A., Antony Cedex, Francija
podaljšanje dovoljenja za

promet in sprememba imena
zdravila

Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Lek farmacevtska družba, d.d., Ljubljana/
Novartis Consumer Health SA, Nyon, Švica
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-889/05
07.05.2009
J02AC02
3837000086447
080047
5363-I-890/05
07.05.2009
J02AC02
3837000079913
043672
5363-I-891/05
07.05.2009
J02AC02
3837000079920
019356
5363-I-458/05
03.11.2008
N07CA02
3837000007084
080063
5363-I-747/05
19.03.2009
N05AL01
3837000076943
080993
5363-I-981/05
15.12.2010
G04CA02
3837000099409
038245
5363-I-782/05
22.06.2010
J01MA12
3837000085259
009210
5363-I-783/05
22.06.2009
J01MA12
3837000089622
045632
5363-I-785/05
22.06.2010
J01MA12
3837000085273
009202
5363-I-784/05
22.06.2010
J01MA12
3837000085266
009245
5363-I-552/05
18.12.2008
R06AA04
3837000072495
068519

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
imetnika

Stran 32 od 43

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

009883 TAXOL 300 mg (6 mg/ml)

koncentrat za raztopino za
infundiranje

paklitaksel (paclitaxelum)

009884 TAZOCIN 2,25 g prašek za
raztopino za injiciranje ali
infudiranje

Farmacevtska oblika
Pakiranje

koncentrat za raztopino za
infundiranje
škatla z 1 vialo s 50 ml
koncentrata

raztopino za injiciranje ali
infudiranje

raztopino za injiciranje ali
infudiranje

raztopino za injiciranje ali
infudiranje

podaljšanje dovoljenja za
promet

terbinafin (terbinafinum)

Bristol-Myers Squibb spl. s r. o., Olivova 4,
Praga, eška Republika

Wyeth Lederle Pharma GmbH,
Storchengasse 1, Dunaj, Avstrija

Wyeth Lederle Pharma GmbH,
Storchengasse 1, Dunaj, Avstrija

prašek za raztopino za injiciranje Zdravilo se izdaja le na recept, Wyeth Pharmaceuticals, Velika Britanija in
uporablja pa se samo v Wyeth Pharma SpA, Italija/Wyeth Lederle
ali infundiranje
bolnišnicah.
Pharma GmbH, Avstrija
škatla z 1 vialo s praškom
podaljšanje dovoljenja za
promet

Wyeth Lederle Pharma GmbH,
Storchengasse 1, Dunaj, Avstrija

prašek za raztopino za injiciranje Zdravilo se izdaja le na recept, Wyeth Pharmaceuticals, Velika Britanija in
uporablja pa se samo v Wyeth Pharma SpA, Italija/Wyeth Lederle
ali infundiranje
bolnišnicah.
Pharma GmbH, Avstrija
škatla z 12 vialami s praškom

piperacilin (piperacillinum)
tazobaktam (tazobactamum)

009888 Tefin 250 mg tablete

novo pakiranje

prašek za raztopino za injiciranje Zdravilo se izdaja le na recept, Wyeth Pharmaceuticals, Velika Britanija in
ali infundiranje
uporablja pa se samo v Wyeth Pharma SpA, Italija/Wyeth Lederle
bolnišnicah.
Pharma GmbH, Avstrija
škatla z 1 vialo s praškom

piperacilin (piperacillinum)
tazobaktam (tazobactamum)

009887 TAZOCIN 4,5 g prašek za

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept, Bristol-Myers Squibb S.r.l., Sermoneta
uporablja pa se samo v (Latina), Italija/Bristol-Myers Squibb
bolnišnicah.
Products S.A.,Baar, Švica

podaljšanje dovoljenja za
promet

piperacilin (piperacillinum)
tazobaktam (tazobactamum)

009886 TAZOCIN 4,5 g prašek za

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

120 / 29. 12. 2005 /

prašek za raztopino za injiciranje Zdravilo se izdaja le na recept, Wyeth Pharmaceuticals, Velika Britanija in
ali infundiranje
uporablja pa se samo v Wyeth Pharma SpA, Italija/Wyeth Lederle
bolnišnicah.
Pharma GmbH, Avstrija
škatla z 12 vialami s praškom

piperacilin (piperacillinum)
tazobaktam (tazobactamum)

009885 TAZOCIN 2,25 g prašek za

Št.

podaljšanje dovoljenja za
promet

tableta
škatla s 14 tabletami (2 x 7
tablet v pretisnem omotu)

Wyeth Lederle Pharma GmbH,
Storchengasse 1, Dunaj, Avstrija

Zdravilo se izdaja le na recept. Sandoz Pharmaceuticals GmbH, Gerlingen,
Nemija/ Sandoz GmbH, Biochemiestrasse
10, Kundl, Nemija
novo dovoljenje za promet
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10,
Kundl, Avstrija

009889 Tensiol 10 mg
medoksomilolmesartanat
(medoxomili olmesartanum)

tableta
škatla z 98 tabletami (7 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Berlin-Chemie AG,Berlin,Nemija ali
Sankyo Pharma GmbH, Pfaffenhofen,
Nemija/Menarini Int. O.L.S.A.,
novo dovoljenje za promet
Luksemburg
Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue
de la Gare, Luksemburg, Luksemburg

009890 Tensiol 10 mg
medoksomilolmesartanat
(medoxomili olmesartanum)

tableta
škatla z 28 tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Berlin-Chemie AG,Berlin,Nemija ali
Sankyo Pharma GmbH, Pfaffenhofen,
Nemija/Menarini Int. O.L.S.A.,
novo dovoljenje za promet
Luksemburg
Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue
de la Gare, Luksemburg, Luksemburg

009891 Tensiol 20 mg
medoksomilolmesartanat
(medoxomili olmesartanum)

tableta
škatla z 28 tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Berlin-Chemie AG,Berlin,Nemija ali
Sankyo Pharma GmbH, Pfaffenhofen,
Nemija/Menarini Int. O.L.S.A.,
novo dovoljenje za promet
Luksemburg
Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue
de la Gare, Luksemburg, Luksemburg

009892 Tensiol 20 mg
medoksomilolmesartanat
(medoxomili olmesartanum)

tableta
škatla z 98 tabletami (7 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Berlin-Chemie AG,Berlin,Nemija ali
Sankyo Pharma GmbH, Pfaffenhofen,
Nemija/Menarini Int. O.L.S.A.,
novo dovoljenje za promet
Luksemburg
Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue
de la Gare, Luksemburg, Luksemburg

009893 Tensiol 40 mg
medoksomilolmesartanat
(medoxomili olmesartanum)

tableta
škatla z 28 tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Berlin-Chemie AG,Berlin,Nemija ali
Sankyo Pharma GmbH, Pfaffenhofen,
Nemija/Menarini Int. O.L.S.A.,
novo dovoljenje za promet
Luksemburg
Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue
de la Gare, Luksemburg, Luksemburg

Stran

13869

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra

5363-I-601/05
07.07.2007
L01CD01
3837000097757
035505

5363-I-949/05
02.06.2010
J01CR05
3837000095210
032182

5363-I-948/05
02.06.2010
J01CR05
3837000084450
009067

5363-I-950/05
02.06.2010
J01CR05
3837000084467
009075

5363-I-951/05
02.06.2010
J01CR05
3837000095227
032190

5363-I-704/05
03.10.2010
D01BA02
3837000097849
037931

5363-I-565/05
23.08.2010
C09CA08
3837000096873
033898

5363-I-564/05
23.08.2010
C09CA08
3837000096866
033871

5363-I-566/05
23.08.2010
C09CA08
3837000096880
033901

5363-I-567/05
23.08.2010
C09CA08
3837000096897
033928

5363-I-568/05
23.08.2010
C09CA08
3837000096903
033944

Stran 33 od 43

Stran
Zap.
Štev.

13870 /

Št.

120 / 29. 12. 2005

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

009894 Tensiol 40 mg
medoksomilolmesartanat
(medoxomili olmesartanum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

tableta
škatla z 98 tabletami (7 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Berlin-Chemie AG,Berlin,Nemija ali
Sankyo Pharma GmbH, Pfaffenhofen,
Nemija/Menarini Int. O.L.S.A.,
novo dovoljenje za promet
Luksemburg
Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue
de la Gare, Luksemburg, Luksemburg

009895 Tenzimet tablete
pindolol (pindololum)
klopamid (clopamidum)

tableta
škatla s 20 tabletami (2 x 10 v
pretisnem omotu)

009896 Terbinafin Merck 250 mg tablete tableta
terbinafin (terbinafinum)

škatla s 14 tabletami (1 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto v
sodelovanju z Novartis Pharma Ltd., Švica
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Generics (UK) Ltd.,VB, McDermott
Lab.,Irska,Merck Gen.,Niz.in Merck
Farma,Španija/Generics (UK) Ltd., Velika
novo dovoljenje za promet
Britanija
Merck, Proizvodnja in prodaja farmacevtskih
in kemijskih proizvodov, d.o.o., Dunajska
119, Ljubljana, Slovenija

009897 TETANOL
tetanusni toksoid (tetani
anatoxinum)

suspenzija za injiciranje
škatla z 1 napolnjeno brizgo z
0,5 ml suspenzije in priloženo
injekcijsko iglo

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Chiron Behring GmbH & Co. KG, Marburg,
Nemija
Chiron Behring GmbH & Co. KG,
Emil-von-Behring Strasse 76, D-35041
Marburg, Nemija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-569/05
23.08.2010
C09CA08
3837000096910
033960
5363-I-755/05
09.07.2008
C07CA03
3837000007213
082813
5363-I-604/05
18.08.2010
D01BA02
3837000096552
034754

5363-I-781/05
12.01.2008
J07AM01
3837000073003
002097

podaljšanje dovoljenja za
promet

009898 TIFOL filmsko obložene tablete
0,4 mg

folna kislina (acidum folicum)

009899 TIFOL filmsko obložene tablete
0,4 mg

folna kislina (acidum folicum)

filmsko obložena tableta
škatla s 60 tabletami (6 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja brez recepta KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
v lekarnah.
Slovenija

filmsko obložena tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja brez recepta KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
v lekarnah.
Slovenija

009900 Torendo filmsko obložene tablete filmsko obložena tableta
1 mg

risperidon (risperidonum)

škatla z 60 tabletami (6 x 10
tablet v pretisnem omotu)

009901 Torendo filmsko obložene tablete filmsko obložena tableta
1 mg

risperidon (risperidonum)

škatla z 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

009902 Torendo filmsko obložene tablete filmsko obložena tableta
1 mg

risperidon (risperidonum)

škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

009903 Torendo filmsko obložene tablete filmsko obložena tableta
2 mg

risperidon (risperidonum)

škatla z 60 tabletami (6x 10
tablet v pretisnem omotu)

009904 Torendo filmsko obložene tablete filmsko obložena tableta
2 mg

risperidon (risperidonum)

škatla z 30 tabletami (3x 10
tablet v pretisnem omotu)

podaljšanje dovoljenja za
promet

podaljšanje dovoljenja za
promet

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo dovoljenje za promet

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo dovoljenje za promet

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo dovoljenje za promet

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo dovoljenje za promet

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo dovoljenje za promet

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

5363-I-915/05
20.09.2009
B03BB01
3837000082777
003433
5363-I-914/05
20.09.2009
B03BB01
3837000082760
003417
5363-I-633/05
13.09.2010
N05AX08
3837000097481
034975
5363-I-632/05
13.09.2010
N05AX08
3837000097474
034967
5363-I-631/05
13.09.2010
N05AX08
3837000097467
034959
5363-I-636/05
13.09.2010
N05AX08
3837000097511
035009
5363-I-635/05
13.09.2010
N05AX08
3837000097504
034991

Stran 34 od 43

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

Farmacevtska oblika
Pakiranje

009905 Torendo filmsko obložene tablete filmsko obložena tableta
2 mg

risperidon (risperidonum)

škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

009906 Torendo filmsko obložene tablete filmsko obložena tableta
3 mg

risperidon (risperidonum)

škatla z 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

009907 Torendo filmsko obložene tablete filmsko obložena tableta
3 mg

risperidon (risperidonum)

škatla z 60 tabletami (6 x 10
tablet v pretisnem omotu)

009908 Torendo filmsko obložene tablete filmsko obložena tableta
3 mg

risperidon (risperidonum)

škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

009909 Torendo filmsko obložene tablete filmsko obložena tableta
4 mg

risperidon (risperidonum)

škatla z 60 tabletami (6 x 10
tablet v pretisnem omotu)

009910 Torendo filmsko obložene tablete filmsko obložena tableta
4 mg

risperidon (risperidonum)

škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

009911 Torendo filmsko obložene tablete filmsko obložena tableta
4 mg

risperidon (risperidonum)

009912 Torendo peroralna raztopina 1
mg/1 ml

risperidon (risperidonum)

škatla z 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

risperidon (risperidonum)

škatla z 28 tabletami (4 x 7
tablet v pretisnem omotu)

009914 Torendo Q-Tab orodisperzibilne orodisperzibilna tableta
tablete 0,5 mg

risperidon (risperidonum)

škatla z 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

009915 Torendo Q-Tab orodisperzibilne orodisperzibilna tableta
tablete 1,0 mg

risperidon (risperidonum)

škatla z 28 tabletami (4 x 7
tablet v pretisnem omotu)

009916 Torendo Q-Tab orodisperzibilne orodisperzibilna tableta
tablete 1,0 mg

risperidon (risperidonum)

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

120 / 29. 12. 2005 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo dovoljenje za promet

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo dovoljenje za promet

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo dovoljenje za promet

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo dovoljenje za promet

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo dovoljenje za promet

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo dovoljenje za promet

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo dovoljenje za promet

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
peroralna raztopina
Slovenija
škatla s stekleniko s100 ml
peroralne raztopine in brizgo za novo dovoljenje za promet
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
peroralno dajanje
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

009913 Torendo Q-Tab orodisperzibilne orodisperzibilna tableta
tablete 0,5 mg

Št.

škatla z 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo dovoljenje za promet

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo dovoljenje za promet

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo dovoljenje za promet

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo dovoljenje za promet

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Stran

13871

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra

5363-I-634/05
13.09.2010
N05AX08
3837000097498
034983

5363-I-638/05
13.09.2010
N05AX08
3837000097535
035033

5363-I-639/05
13.09.2010
N05AX08
3837000097542
035041

5363-I-637/05
13.09.2010
N05AX08
3837000097528
035025

5363-I-642/05
13.09.2010
N05AX08
3837000097573
035106

5363-I-640/05
13.09.2010
N05AX08
3837000097559
035084

5363-I-641/05
13.09.2010
N05AX08
3837000097566
035092

5363-I-643/05
13.09.2010
N05AX08
3837000097580
035114

5363-I-644/05
14.09.2010
N05AX08
3837000097597
035122

5363-I-645/05
14.09.2010
N05AX08
3837000097603
035130

5363-I-646/05
14.09.2010
N05AX08
3837000097610
035165

5363-I-647/05
14.09.2010
N05AX08
3837000097627
035173
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Stran

Zap.
Štev.

13872 /

Št.

120 / 29. 12. 2005

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

Farmacevtska oblika
Pakiranje

009917 Torendo Q-Tab orodisperzibilne orodisperzibilna tableta
tablete 2,0 mg

risperidon (risperidonum)

škatla z 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

009918 Torendo Q-Tab orodisperzibilne orodisperzibilna tableta
tablete 2,0 mg

risperidon (risperidonum)

009919 Tracrium 25 mg
atrakurij (atracurium)

009920 Tracrium 50 mg
atrakurij (atracurium)

009921 Trical 1 mg
glimepirid (glimepiridum)

škatla z 28 tabletami (4 x 7
tablet v pretisnem omotu)

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo dovoljenje za promet

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo dovoljenje za promet

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

glimepirid (glimepiridum)

glimepirid (glimepiridum)

5363-I-863/05
12.11.2009
M03AC04
3837000015508
033820

raztopina za injiciranje
škatla s 5 ampulami s 5 ml
raztopine (10 mg/ml)

Zdravilo se izdaja le na recept, Glaxo Wellcome, Italija ali GSK
uporablja pa se samo v Pharmaceuticals S.A., Poljska /
bolnišnicah.
GlaxoSmithKline Export, Brentford, Velika
Britanija
podaljšanje dovoljenja za
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
promet
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

5363-I-684/05
12.11.2009
M03AC04
3837000015515
086363

tableta
škatla z 10 tabletami (1 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Sofarimex, Portuga.,Dragenopharm
Apotheker Püschl, Nemija,Jelfa
S.A.,Poljska ali Ibefarm,Port./BC AG,
novo dovoljenje za promet
Nemija

5363-I-865/05
02.12.2010
A10BB12
3837000098884
037990

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Sofarimex, Portuga.,Dragenopharm
Apotheker Püschl, Nemija,Jelfa
S.A.,Poljska ali Ibefarm,Port./BC AG,
novo dovoljenje za promet
Nemija

tableta
škatla s 60 tabletami (6 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Sofarimex, Portuga.,Dragenopharm
Apotheker Püschl, Nemija,Jelfa
S.A.,Poljska ali Ibefarm,Port./BC AG,
novo dovoljenje za promet
Nemija

tableta
škatla z 90 tabletami (9 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Sofarimex, Portuga.,Dragenopharm
Apotheker Püschl, Nemija,Jelfa
S.A.,Poljska ali Ibefarm,Port./BC AG,
novo dovoljenje za promet
Nemija

tableta
škatla s 120 tabletami (12 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Sofarimex, Portuga.,Dragenopharm
Apotheker Püschl, Nemija,Jelfa
S.A.,Poljska ali Ibefarm,Port./BC AG,
novo dovoljenje za promet
Nemija

BERLIN-CHEMIE AG , Berlin, Nemija

009924 Trical 1 mg
glimepirid (glimepiridum)

BERLIN-CHEMIE AG , Berlin, Nemija

009925 Trical 1 mg
glimepirid (glimepiridum)

BERLIN-CHEMIE AG , Berlin, Nemija
glimepirid (glimepiridum)

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Sofarimex, Portuga.,Dragenopharm
Apotheker Püschl, Nemija,Jelfa
S.A.,Poljska ali Ibefarm,Port./BC AG,
novo dovoljenje za promet
Nemija

009927 Trical 2 mg
glimepirid (glimepiridum)

tableta
škatla s 60 tabletami (6 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Sofarimex, Portuga.,Dragenopharm
Apotheker Püschl, Nemija,Jelfa
S.A.,Poljska ali Ibefarm,Port./BC AG,
novo dovoljenje za promet
Nemija

009926 Trical 2 mg

5363-I-649/05
14.09.2010
N05AX08
3837000097641
035181

Zdravilo se izdaja le na recept, Glaxo Wellcome, Italija ali GSK
uporablja pa se samo v Pharmaceuticals S.A., Poljska /
bolnišnicah.
GlaxoSmithKline Export, Brentford, Velika
Britanija
podaljšanje dovoljenja za
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
promet
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

BERLIN-CHEMIE AG , Berlin, Nemija

009923 Trical 1 mg

5363-I-648/05
14.09.2010
N05AX08
3837000097634
035211

raztopina za injiciranje
škatla s 5 ampulami z 2,5 ml
raztopine (10 mg/ml)

BERLIN-CHEMIE AG , Berlin, Nemija

009922 Trical 1 mg

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra

BERLIN-CHEMIE AG , Berlin, Nemija

BERLIN-CHEMIE AG , Berlin, Nemija

5363-I-866/05
02.12.2010
A10BB12
3837000098891
037982
5363-I-867/05
02.12.2010
A10BB12
3837000098907
037974
5363-I-868/05
02.12.2010
A10BB12
3837000098914
037966
5363-I-869/05
02.12.2010
A10BB12
3837000098921
037958
5363-I-871/05
02.12.2010
A10BB12
3837000098945
038059
5363-I-872/05
02.12.2010
A10BB12
3837000098952
038040
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Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

009928 Trical 2 mg
glimepirid (glimepiridum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

tableta
škatla z 10 tabletami (1 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Št.

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

120 / 29. 12. 2005 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Sofarimex, Portuga.,Dragenopharm
Apotheker Püschl, Nemija,Jelfa
S.A.,Poljska ali Ibefarm,Port./BC AG,
novo dovoljenje za promet
Nemija
BERLIN-CHEMIE AG , Berlin, Nemija

tableta
škatla z 90 tabletami (9 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Sofarimex, Portuga.,Dragenopharm
Apotheker Püschl, Nemija,Jelfa
S.A.,Poljska ali Ibefarm,Port./BC AG,
novo dovoljenje za promet
Nemija

tableta
škatla s 120 tabletami (12 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Sofarimex, Portuga.,Dragenopharm
Apotheker Püschl, Nemija,Jelfa
S.A.,Poljska ali Ibefarm,Port./BC AG,
novo dovoljenje za promet
Nemija

glimepirid (glimepiridum)

tableta
škatla s 10 tabletami (1 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Sofarimex, Portuga.,Dragenopharm
Apotheker Püschl, Nemija,Jelfa
S.A.,Poljska ali Ibefarm,Port./BC AG,
novo dovoljenje za promet
Nemija

009932 Trical 3 mg
glimepirid (glimepiridum)

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Sofarimex, Portuga.,Dragenopharm
Apotheker Püschl, Nemija,Jelfa
S.A.,Poljska ali Ibefarm,Port./BC AG,
novo dovoljenje za promet
Nemija

009933 Trical 3 mg

tableta
škatla s 60 tabletami (6 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Sofarimex, Portuga.,Dragenopharm
Apotheker Püschl, Nemija,Jelfa
S.A.,Poljska ali Ibefarm,Port./BC AG,
novo dovoljenje za promet
Nemija

009929 Trical 2 mg
glimepirid (glimepiridum)

BERLIN-CHEMIE AG , Berlin, Nemija

009930 Trical 2 mg
glimepirid (glimepiridum)

BERLIN-CHEMIE AG , Berlin, Nemija

009931 Trical 3 mg

BERLIN-CHEMIE AG , Berlin, Nemija

BERLIN-CHEMIE AG , Berlin, Nemija
glimepirid (glimepiridum)

BERLIN-CHEMIE AG , Berlin, Nemija

009934 Trical 3 mg
glimepirid (glimepiridum)

tableta
škatla z 90 tabletami (9 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Sofarimex, Portuga.,Dragenopharm
Apotheker Püschl, Nemija,Jelfa
S.A.,Poljska ali Ibefarm,Port./BC AG,
novo dovoljenje za promet
Nemija

tableta
škatla s 120 tabletami (12 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Sofarimex, Portuga.,Dragenopharm
Apotheker Püschl, Nemija,Jelfa
S.A.,Poljska ali Ibefarm,Port./BC AG,
novo dovoljenje za promet
Nemija

BERLIN-CHEMIE AG , Berlin, Nemija

009935 Trical 3 mg
glimepirid (glimepiridum)

BERLIN-CHEMIE AG , Berlin, Nemija

009936 TRIGINET tablete 100 mg
lamotrigin (lamotriginum)

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Actavis Ltd.,Hafnarfjördur,Islandija in Krka
d.d., Novo mesto/Krka d.d., Novo mesto,
sprememba/e v dovoljenju za Slovenija
promet

009937 TRIGINET tablete 200 mg
lamotrigin (lamotriginum)

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Actavis Ltd.,Hafnarfjördur,Islandija in Krka
d.d., Novo mesto/Krka d.d., Novo mesto,
Slovenija
novo dovoljenje za promet
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

009938 TRIGINET tablete 25 mg
lamotrigin (lamotriginum)

tableta
škatla s 30 tabletami (2 x 15
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Actavis Ltd.,Hafnarfjördur,Islandija in Krka
d.d., Novo mesto/Krka d.d., Novo mesto,
sprememba/e v dovoljenju za Slovenija
promet

009939 TRIGINET tablete 50 mg
lamotrigin (lamotriginum)

tableta
škatla s 30 tabletami (2 x 15
tablet v pretisnem omotu)

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Actavis Ltd.,Hafnarfjördur,Islandija in Krka
d.d., Novo mesto/Krka d.d., Novo mesto,
sprememba/e v dovoljenju za Slovenija
promet

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Stran

13873

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-870/05
02.12.2010
A10BB12
3837000098938
038067
5363-I-873/05
02.12.2010
A10BB12
3837000098969
038024
5363-I-874/05
02.12.2010
A10BB12
3837000098976
038016
5363-I-875/05
02.12.2010
A10BB12
3837000098983
038148
5363-I-876/05
02.12.2010
A10BB12
3837000098990
038113
5363-I-877/05
02.12.2010
A10BB12
3837000099003
038105
5363-I-878/05
02.12.2010
A10BB12
3837000099010
038091
5363-I-879/05
02.12.2010
A10BB12
3837000099027
038083
5363-I-805/05
25.10.2010
N03AX09
3837000091021
062847
5363-I-806/05
25.10.2010
N03AX09
3837000098372
035971
5363-I-803/05
25.10.2010
N03AX09
3837000091007
062758
5363-I-804/05
25.10.2010
N03AX09
3837000091014
062766
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Stran

Zap.
Štev.

13874 /

Št.

120 / 29. 12. 2005

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

009940 TRIGINET tablete za peroralno
suspenzijo 100 mg

lamotrigin (lamotriginum)

009941 TRIGINET tablete za peroralno
suspenzijo 2 mg

lamotrigin (lamotriginum)

009942 TRIGINET tablete za peroralno
suspenzijo 200 mg

lamotrigin (lamotriginum)

009943 TRIGINET tablete za peroralno
suspenzijo 25 mg

lamotrigin (lamotriginum)

009944 TRIGINET tablete za peroralno
suspenzijo 5 mg

lamotrigin (lamotriginum)

009945 TRIGINET tablete za peroralno
suspenzijo 50 mg

lamotrigin (lamotriginum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

anagrelid (anagrelidum)

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

5363-I-811/05
25.10.2010
N03AX09
3837000098419
037036

tableta za peroralno suspenzijo Zdravilo se izdaja le na recept. Actavis Ltd.,Hafnarfjördur,Islandija in Krka
d.d., Novo mesto/Krka d.d., Novo mesto,
škatla s 30 tabletami (2 x 15
Slovenija
tablet v pretisnem omotu)
novo dovoljenje za promet
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

5363-I-807/05
25.10.2010
N03AX09
3837000098389
035998

tableta za peroralno suspenzijo Zdravilo se izdaja le na recept. Actavis Ltd.,Hafnarfjördur,Islandija in Krka
d.d., Novo mesto/Krka d.d., Novo mesto,
škatla s 30 tabletami (3 x 10
Slovenija
tablet v pretisnem omotu)
novo dovoljenje za promet
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

5363-I-812/05
25.10.2010
N03AX09
3837000098426
037079

tableta za peroralno suspenzijo Zdravilo se izdaja le na recept. Actavis Ltd.,Hafnarfjördur,Islandija in Krka
d.d., Novo mesto/Krka d.d., Novo mesto,
škatla s 30 tabletami (2 x 15
Slovenija
tablet v pretisnem omotu)
novo dovoljenje za promet
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

5363-I-809/05
25.10.2010
N03AX09
3837000098396
036897

tableta za peroralno suspenzijo Zdravilo se izdaja le na recept.
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)
sprememba/e v dovoljenju za
promet

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

5363-I-808/05
25.10.2010
N03AX09
3837000090994
062855

tableta za peroralno suspenzijo Zdravilo se izdaja le na recept. Actavis Ltd.,Hafnarfjördur,Islandija in Krka
d.d., Novo mesto/Krka d.d., Novo mesto,
škatla s 30 tabletami (2 x 15
Slovenija
tablet v pretisnem omotu)
novo dovoljenje za promet
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

5363-I-810/05
25.10.2010
N03AX09
3837000098402
037028

škatla s 100 kapsulami v
plastenki

Actavis Ltd.,Hafnarfjördur,Islandija in Krka
d.d., Novo mesto/Krka d.d., Novo mesto,
Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Haupt Pharma GmbH, Wolfratshausen,
Nemija/ AOP Orphan Pharmaceuticals
AG, Dunaj, Avstrija
novo dovoljenje za promet
Orpha Devel Handels - und Vertriebs GmbH,
Wintergasse 85/B, Purkersdorf, Avstrija

009947 TRUSOPT brez konzervansa
dorzolamid (dorzolamidum)

kapljice za oko, raztopina
škatla z 2 vrekama s po 15
enoodmernimi vsebniki

Zdravilo se izdaja le na recept. Laboratoires Merck Sharp&Dohme-Chibret
(Mirabel Plant), Riom,Francija/Merck
Sharp&Dohme IDEA Inc., Švica
novo dovoljenje za promet
MERCK SHARP & DOHME, inovativna
zdravila d.o.o., Šmartinska 140, Ljubljana,
Slovenija

009948 UBISTESIN
artikain (articainum)
adrenalin (epinefrin)
(epinephrinum)

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra

tableta za peroralno suspenzijo Zdravilo se izdaja le na recept. Actavis Ltd.,Hafnarfjördur,Islandija in Krka
d.d., Novo mesto/Krka d.d., Novo mesto,
škatla s 30 tabletami (3 x 10
Slovenija
tablet v pretisnem omotu)
novo dovoljenje za promet
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

009946 TROMBOREDUCTIN 0,5 mg trde kapsula, trda
kapsule

Uradni list Republike Slovenije

raztopina za injiciranje
kovinski vsebnik s 50 vložki po
1,7 ml raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

ESPE Dental AG, ESPE Platz, D-82229
Seefeld, Nemija
3M ESPE AG, ESPE Platz, Seefeld,
Nemija

5363-I-539/05
03.06.2009
B01AC14
3837000090116
083046

5363-I-916/05
06.12.2010
S01EC03
3837000099201
038164

5363-I-912/05
06.05.2007
N01BB58
3837000088793
012637

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

009949 UBISTESIN forte
artikain (articainum)
adrenalin (epinefrin)
(epinephrinum)

raztopina za injiciranje
kovinski vsebnik s 50 vložki po
1,7 ml raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

ESPE Dental AG, ESPE Platz, D-82229
Seefeld, Nemija
3M ESPE AG, ESPE Platz, Seefeld,
Nemija

5363-I-913/05
06.05.2007
N01BB58
3837000088786
012645

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

009950 ULRAN filmsko obložene tablete filmsko obložena tableta
150 mg

ranitidin (ranitidinum)

škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

5363-I-520/05
01.07.2009
A02BA02
3837000030051
088110
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Vrsta odlobe

009951 ULRAN filmsko obložene tablete filmsko obložena tableta
300 mg

ranitidin (ranitidinum)

009952 ULTOP prašek za raztopino za
infundiranje 40 mg

omeprazol (omeprazolum)

009953 URUTAL 8 mg tablete
betahistin (betahistinum)

škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

prašek za raztopino za
infundiranje
škatla z vialo s praškom

suspenzija za injiciranje
preišen antigen virusa influence škatla z 1 napolnjeno injekcijsko
(antigenum influenzae purificatum) brizgo (z injekcijsko iglo) z 0,5 ml
suspenzije

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept, KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
uporablja pa se samo v Slovenija
bolnišnicah.
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija
nova farmacevtska oblika

Zdravilo se izdaja le na recept.
tableta
škatla s steklenim vsebnikom po
100 tablet
podaljšanje dovoljenja za
promet

009954 VAXIGRIP

120 / 29. 12. 2005 /

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Belupo, lijekovi i kozmetika, d.d., Ulica
Danica 5, Koprivnica, Hrvaška
Belupo, d.o.o., Dvoržakova 6, Ljubljana,
Slovenija
Aventis Pasteur S.A., 2, avenue Pont
Pasteur, 69007 Lyon, Francija
Inštitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije, Trubarjeva 2, Ljubljana,
Slovenija

Stran

13875

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-521/05
01.07.2009
A02BA02
3837000030068
088145
5363-I-526/05
18.12.2008
A02BC01
3837000096774
032468
5363-I-987/05
09.04.2009
N07CA01
3837000076967
090107
5363-I-828/05
30.05.2010
J07BB02
3837000018523
006483

podaljšanje dovoljenja za
promet

009955 VENTOLIN inhalacijska raztopina inhalacijska raztopina za
za nebulator

salbutamol (salbutamolum)

009956 VENTOLIN inhalacijska
suspenzija pod tlakom

salbutamol (salbutamolum)

009957 VENTOLIN sirup
salbutamol (salbutamolum)

nebulator
škatla s stekleniko z 20 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept. Glaxo Wellcome Operations,Durham,
Velika Britanija /GlaxoSmithKline Export
Ltd.,Brentford, Velika Britanija
podaljšanje dovoljenja za
promet

Zdravilo se izdaja le na recept.
inhalacijska suspenzija pod
tlakom
škatla s kovinskim vsebnikom (z podaljšanje dovoljenja za
odmernim ventilom) z
promet
inhalacijsko suspenzijo pod
tlakom za 200 odmerkov in
ustnikom
sirup
škatla s stekleniko s 150 ml
sirupa

salbutamol (salbutamolum)

tableta
škatla s plastenko s 100
tabletami

100 mg/5 ml

mebendazol (mebendazolum)

009960 VERMOX tablete 100 mg
mebendazol (mebendazolum)

peroralna suspenzija
škatla s stekleniko po 30 ml
suspenzije (100 mg/5 ml) in
plastino merilno žliko
tableta
škatla s 6 tabletami v dvojnem
traku (6 x 100 mg)

tablete

solifenacin (solifenacinum)

škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, d.d. v sodelovanju z Janssen
Pharmaceutica, Belgija / KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za

promet in sprememba imena
zdravila

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, d.d. v sodelovanju z Janssen
Pharmaceutica, Belgija / KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za

promet in sprememba imena
zdravila

009961 Vesicare 10 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Glaxo Wellcome S.A., Španija in Glaxo
Wellcome GmbH&Co., Nemija/GSK
Export Ltd.,Brentford, Velika Britanija
podaljšanje dovoljenja za
promet

009959 VERMOX peroralna suspenzija

Glaxo Wellcome S.A., Ul. Gunwaldzka 189,
Poznan, Poljska / Glaxo Wellcome
Operations, Greenford, Velika Britanija

Zdravilo se izdaja le na recept. Glaxo Wellcome Operations,V. Britanija in
Glaxo Wellcome Production,Francija/GSK
Export,Brentford, Velika Britanija
podaljšanje dovoljenja za
promet

009958 VENTOLIN tablete

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Yamanouchi Europe B.V.,
Hogemat,Meppel,Nizozemska/
Yamanouchi Europe B.V., Leiderdorp,
novo dovoljenje za promet
Nizozemska
VELDOS, d.o.o., Germova 3, Novo mesto,
Slovenija

5363-I-535/05
21.05.2009
R03AC02
3837000015379
077402
5363-I-534/05
21.05.2009
R03AC02
3837000015362
077410
5363-I-533/05
21.05.2009
R03CC02
3837000015393
077380
5363-I-532/05
21.05.2009
R03CC02
3837000015386
077313
5363-I-525/05
19.03.2009
P02CA01
3837000007428
091405
5363-I-524/05
19.03.2009
P02CA01
3837000007435
091391
5363-I-620/05
23.08.2010
G04BD08
3837000097337
333514
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009962 Vesicare 5 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

solifenacin (solifenacinum)

škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Yamanouchi Europe B.V.,
Hogemat,Meppel,Nizozemska/
Yamanouchi Europe B.V., Leiderdorp,
novo dovoljenje za promet
Nizozemska
VELDOS, d.o.o., Germova 3, Novo mesto,
Slovenija

prašek za raztopino za injiciranje Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
enote/0,1 ml prašek za raztopino škatla z 1 vialo s praškom (4
zdravstvenih zavodih ter pri
za injiciranje
Allergen enote/0,1 ml)
pravnih in fizinih osebah, ki
botulinski toksin (toxinum Clostridii
opravljajo
zdravstveno
botulini)
dejavnost.

009963 VISTABEL 4 Allergenove

Allergan Pharmaceutical Ireland, Castlebar
Road, Westport, Co. Mayo, Irska
Allergan Pharmaceutical Ireland, Castlebar
Road, Westport, Co. Mayo, Irska

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-619/05
23.08.2010
G04BD08
3837000097320
333476
5363-I-334/05
10.09.2010
M03AX01
3837000095647
036145

novo dovoljenje za promet

009964 Voda za injekcije Baxter, Ph. Eur. vehikel za parenteralno uporabo Zdravilo se izdaja le na recept, Baxter S.A.,Belgija,Baxter
voda za injekcije (aqua pro
injectione)

škatla s 50 vrekami po 100 ml
vode za injekcije

uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
novo dovoljenje za promet

Healthcare,VB,Bieffe Medital
Sab.,Špa.,Baxter Healthcare,Irs./Baxter SA,
Švica
Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija

009965 Voda za injekcije Baxter, Ph. Eur. vehikel za parenteralno uporabo Zdravilo se izdaja le na recept, Baxter S.A.,Belgija,Baxter
voda za injekcije (aqua pro
injectione)

škatla s 35 vrekami po 150 ml
vode za injekcije

uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
novo dovoljenje za promet

Healthcare,VB,Bieffe Medital
Sab.,Špa.,Baxter Healthcare,Irs./Baxter SA,
Švica
Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija

009966 Voda za injekcije Baxter, Ph. Eur. vehikel za parenteralno uporabo Zdravilo se izdaja le na recept, Baxter S.A.,Belgija,Baxter
voda za injekcije (aqua pro
injectione)

škatla s 30 vrekami po 250 ml
vode za injekcije

uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
novo dovoljenje za promet

Healthcare,VB,Bieffe Medital
Sab.,Špa.,Baxter Healthcare,Irs./Baxter SA,
Švica
Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija

009967 Voda za injekcije Baxter, Ph. Eur. vehikel za parenteralno uporabo Zdravilo se izdaja le na recept, Baxter S.A.,Belgija,Baxter
voda za injekcije (aqua pro
injectione)

škatla z 20 vrekami po 500 ml
vode za injekcije

uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
novo dovoljenje za promet

Healthcare,VB,Bieffe Medital
Sab.,Špa.,Baxter Healthcare,Irs./Baxter SA,
Švica
Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija

009968 Voda za injekcije Baxter, Ph. Eur. vehikel za parenteralno uporabo Zdravilo se izdaja le na recept, Baxter S.A.,Belgija,Baxter
voda za injekcije (aqua pro
injectione)

škatla z 10 vrekami po 1000 ml uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
vode za injekcije
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
novo dovoljenje za promet

Healthcare,VB,Bieffe Medital
Sab.,Špa.,Baxter Healthcare,Irs./Baxter SA,
Švica
Baxter d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
Slovenija

009969 Xalatan kapljice za oko, raztopina kapljice za oko, raztopina
latanoprost (latanoprostum)

Zdravilo se izdaja le na recept. Pfizer Manufacturing Belgium NV/SA,Puurs,
Belgija/ Pfizer Luxembourg SARL,
škatla s kapalno plastenko z 2,5
Strassen, Luksemburg
ml raztopine
podaljšanje dovoljenja za
promet

009970 Xalatan kapljice za oko, raztopina kapljice za oko, raztopina
latanoprost (latanoprostum)

009971 XYLOCAINE 10 % pršilo,
raztopina

lidokain (lidocainum)

Zdravilo se izdaja le na recept.
škatla s 3 kapalnimi plastenkami
z 2,5 ml raztopine
podaljšanje dovoljenja za
promet

pršilo, raztopina
škatla s stekleniko s 50 ml
raztopine (500 odmerkov) in
plastinim nastavkom za
odmerjanje

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg
Pfizer Manufacturing Belgium NV/SA,Puurs,
Belgija/ Pfizer Luxembourg SARL,
Strassen, Luksemburg
Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg
AstraZeneca AB, Kvarnbergagatan 12,
S-151 85 Södertalje, Švedska
AstraZeneca UK Limited, 15 Stanhope
Gate, London, Velika Britanija

5363-I-786/05
18.10.2010
V07AB
3837000098242
035742

5363-I-787/05
18.10.2010
V07AB
3837000098259
035750

5363-I-788/05
18.10.2010
V07AB
3837000098266
035769

5363-I-789/05
18.10.2010
V07AB
3837000098273
035785

5363-I-790/05
18.10.2010
V07AB
3837000098280
035823

5363-I-546/05
03.11.2008
S01EE01
3837000077827
087009
5363-I-547/05
03.11.2008
S01EE01
3837000077834
087033
5363-I-734/05
11.11.2009
N01BB02
3837000081053
089753

podaljšanje dovoljenja za
promet
Stran 40 od 43

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

009972 XYLOCAINE 2 % gel
lidokain (lidocainum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

gel
škatla z 10 tubami po 30 g gela
in aplikatorjem v pretisnih
omotih

Št.

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

120 / 29. 12. 2005 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

AstraZeneca AB, Kvarnbergagatan 12,
S-151 85 Södertalje, Švedska
AstraZeneca UK Limited, 15 Stanhope
Gate, London, Velika Britanija

Stran

13877

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-736/05
11.11.2009
N01BB02
3837000088908
089680

podaljšanje dovoljenja za
promet

009973 XYLOCAINE 2% raztopina za
injiciranje

lidokain (lidocainum)

raztopina za injiciranje
škatla s 5 vialami po 20 ml
(20mg/ml)

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

AstraZeneca Monts, Monts,
Francija/AstraZeneca AB,
Kvarnbergagatan 12,Södertalje, Švedska
AstraZeneca UK Limited, 15 Stanhope
Gate, London, Velika Britanija

5363-I-735/05
11.11.2009
N01BB02
3837000081060
089656

podaljšanje dovoljenja za
promet

009974 Xylonor oralno pršilo
lidokain (lidocainum)
cetrimid (cetrimidum)

Zdravilo se izdaja le na recept,
oralno pršilo, raztopina
škatla s stekleniko (z odmerno uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
rpalko) s 36 g raztopine
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Specialites Septodont, Saint Maur des
Fosses Cedex, Francija
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
Slovenija

5363-I-919/05
12.11.2009
N01BB02
3837000012132
089818

podaljšanje dovoljenja za
promet

009975 XYZAL 5 mg filmsko obložene
tablete

levocetirizin (levocetirizinum)

filmsko obložena tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. UCB PHARMA S.p.A., Pianezza-TO,
Italija/UCB Farchim S.A., Chemin de Croix
Blanche 10, Bulle, Švica
novo dovoljenje za promet
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

009976 XYZAL 5 mg filmsko obložene
tablete

levocetirizin (levocetirizinum)

filmsko obložena tableta
škatla z 10 tabletami (1 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. UCB PHARMA S.p.A., Pianezza-TO,
Italija/UCB Farchim S.A., Chemin de Croix
Blanche 10, Bulle, Švica
novo dovoljenje za promet
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

009977 ZAVEDOS 10 mg prašek za
raztopino za injiciranje

idarubicin (idarubicinum)

prašek za raztopino za injiciranje Zdravilo se izdaja le na recept, Pharmacia Italia S.p.A, Nerviano,
uporablja pa se samo v Italija/Pfizer Luxembourg SARL, Strassen,
škatla z 1 vialo s praškom
bolnišnicah.
Luksemburg
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
imetnika

009978 Zinacef 1500 mg prašek za
raztopino za injiciranje ali
infundiranje

cefuroksim (cefuroximum)

009979 Zinacef 750 mg prašek za

raztopino za injiciranje ali
infundiranje

cefuroksim (cefuroximum)

009980 ZINNAT 125 mg/5 ml zrnca za
peroralno suspenzijo

cefuroksim (cefuroximum)

009981 ZINNAT 250 mg/5 ml zrnca za
peroralno suspenzijo

cefuroksim (cefuroximum)

Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

prašek za raztopino za injiciranje Zdravilo se izdaja le na recept, GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.,
ali infundiranje
uporablja pa se samo v Verona, Italija/GlaxoSmithKline Export Ltd.,
bolnišnicah.
Brentford, Velika Britanija
škatla z 1 vialo s praškom
podaljšanje dovoljenja za
promet

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

prašek za raztopino za injiciranje Zdravilo se izdaja le na recept, GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.,
uporablja pa se samo v Verona, Italija/GlaxoSmithKline Export Ltd.,
ali infundiranje
bolnišnicah.
Brentford, Velika Britanija
škatla z 1 vialo s praškom
podaljšanje dovoljenja za
promet

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

zrnca za peroralno suspenzijo Zdravilo se izdaja le na recept.
škatla s stekleniko (z za otroke
varno zaporko) z zrnci za
sprememba v sestavi zdravila
pripravo 50 ml suspenzije in
merilno žliko

Glaxo Wellcome Operations,Durham,
Velika Britanija /GlaxoSmithKline Export
Ltd.,Brentford, Velika Britanija

zrnca za peroralno suspenzijo Zdravilo se izdaja le na recept.
škatla s stekleniko (z za otroke
varno zaporko) z zrnci za
podaljšanje dovoljenja za
pripravo 100 ml suspenzije in
promet
merilno žliko

Glaxo Wellcome Operations,Durham,
Velika Britanija /GlaxoSmithKline Export
Ltd.,Brentford, Velika Britanija

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

5363-I-592/05
16.08.2010
R06AE09
3837000097023
032778
5363-I-591/05
16.08.2010
R06AE09
3837000097016
032751
5363-I-692/05
03.07.2008
L01DB06
3837000040630
080594
5363-I-603/05
08.05.2008
J01DC02
3837000015416
091170
5363-I-602/05
08.05.2008
J01DC02
3837000015409
073865
5363-I-549/05
09.07.2008
J01DC02
3837000015447
054410
5363-I-548/05
09.07.2008
J01DC02
3837000083125
006424
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Zap.
Štev.
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Št.

120 / 29. 12. 2005

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

009982 ZORSTAT filmsko obložene
tablete 10 mg

simvastatin (simvastatinum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

filmsko obložena tableta
škatla s 84 tabletami (12 x 7
tablet v pretisnem omotu)

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Slovenija
novo dovoljenje za promet
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija

009983 ZORSTAT filmsko obložene
tablete 10 mg

simvastatin (simvastatinum)

filmsko obložena tableta
škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Slovenija
novo dovoljenje za promet
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija

009984 ZORSTAT filmsko obložene
tablete 10 mg

simvastatin (simvastatinum)

filmsko obložena tableta
škatla z 28 tabletami (4 x 7
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Slovenija
novo dovoljenje za promet
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija

009985 ZORSTAT filmsko obložene
tablete 20 mg

simvastatin (simvastatinum)

filmsko obložena tableta
škatla z 28 tabletami (4 x 7
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Slovenija
novo dovoljenje za promet
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija

009986 ZORSTAT filmsko obložene
tablete 20 mg

simvastatin (simvastatinum)

filmsko obložena tableta
škatla s 84 tabletami (12 x 7
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Slovenija
novo dovoljenje za promet
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija

009987 ZORSTAT filmsko obložene
tablete 20 mg

simvastatin (simvastatinum)

filmsko obložena tableta
škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Slovenija
novo dovoljenje za promet
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija

009988 ZORSTAT filmsko obložene
tablete 40 mg

simvastatin (simvastatinum)

filmsko obložena tableta
škatla z 28 tabletami (4 x 7
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Slovenija
novo dovoljenje za promet
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija

009989 ZORSTAT filmsko obložene
tablete 40 mg

simvastatin (simvastatinum)

filmsko obložena tableta
škatla s 84 tabletami (12 x 7
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Slovenija
novo dovoljenje za promet
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra

5363-I-718/05
06.10.2010
C10AA01
3837000097931
035297

5363-I-716/05
06.10.2010
C10AA01
3837000097917
035270

5363-I-717/05
06.10.2010
C10AA01
3837000097924
035289

5363-I-720/05
06.10.2010
C10AA01
3837000097955
035394

5363-I-721/05
06.10.2010
C10AA01
3837000097962
035408

5363-I-719/05
06.10.2010
C10AA01
3837000097948
035386

5363-I-722/05
06.10.2010
C10AA01
3837000097979
035416

5363-I-723/05
06.10.2010
C10AA01
3837000097986
035424
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Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

009990 ZORSTAT filmsko obložene
tablete 80 mg

simvastatin (simvastatinum)

Št.

Farmacevtska oblika
Pakiranje

filmsko obložena tableta
škatla z 28 tabletami (4 x 7
tablet v pretisnem omotu)

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

120 / 29. 12. 2005 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Slovenija
novo dovoljenje za promet
GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija

Št. seznama
:
5363-I-12/05-232
Št. 5363-I-12/05-232

Ljubljana,
20. decembra
Ljubljana
, dne dne
20. decembra
2005 2005

Stran

13879

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-724/05
06.10.2010
C10AA01
3837000097993
035459

Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske
pripomoke
prof.dr.Stanislav Primoži, mag. farm.
Agencija Republike Slovenije
Direktor

za zdravila in medicinske pripomočke
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l.r.
Direktor

5433.

Seznam zdravil, za katera je od 19. 7. 2005 do
20. 12. 2005 prenehalo veljati dovoljenje za
promet

Na podlagi 28. člena Zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02
– ZKrmi, 67/02 in 47/04 – ZdZPZ) objavlja Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

SEZNAM
zdravil, za katera je od 19. 7. 2005 do 20. 12. 2005
prenehalo veljati dovoljenje za promet

Stran 43 od 43

PRILOGA
5363-I-652/04 sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

škatla s stekleni�ko s Zdravilo se izdaja le na recept, GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
Heumann Pharma GmbH, Feucht, Nem�ija/
25 tabletami
uporablja pa se samo v
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana Knezov štradon GlaxoSmithKline Export Ltd.,Brentford , Velika Britanija
bolnišnicah. Izjemoma se lahko 90, Ljubljana, Slovenija
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu
iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

015091 ALKERAN 2 mg
filmsko obložene
tablete

5363-I-155/03 sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119, Ljubljana, Aventis Pharma S.p.A.,Scoppito, Italija/Aventis Int.S.A.,
Slovenija
Francija

škatla s 30 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(2 x 15 tablet v
pretisnem omotu)

000108 AMARYL 2 mg

1

5363-I-154/03 sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119, Ljubljana, Aventis Pharma S.p.A.,Scoppito, Italija/Aventis Int.S.A.,
Slovenija
Francija

škatla s 30 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(2 x 15 tablet v
pretisnem omotu)

120 / 29. 12. 2005

000027 AMARYL 1 mg

5363-I-112/04 sprememba/e v dovoljenju
za promet

Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119, Ljubljana, Procter & Gamble Pharmaceuticals-Germany GmbH/
Slovenija
Aventis Pharma International S.A., Antony Cedex,
Francija

škatla s 4 tabletami (1 Zdravilo se izdaja le na recept.
x 4 tablete v
pretisnem omotu)

512/B-478/01 sprememba/e v dovoljenju
za promet

067350 ACTONEL enkrat
tedensko 35 mg

Zdravilo se izdaja le na recept.

Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119, Ljubljana, Procter & Gamble Pharmaceuticals-Germany GmbH/
Slovenija
Aventis Pharma International S.A., Antony Cedex,
Francija

zloženka z 28
tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem
omotu)

067113 ACTONEL 5 mg

sprememba/e v dovoljenju
za promet

vrsta odlo�be

512/B-479/01 sprememba/e v dovoljenju
za promet

512/B-85/99

št.odlo�be

Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119, Ljubljana, Procter & Gamble Pharmaceuticals-Germany GmbH/
Slovenija
Aventis Pharma International S.A., Antony Cedex,
Francija

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd,
Danska

izdelovalec/proizvajalec zdravila

Št.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Novo Nordisk A/S, Novo Alle, Bagsvaerd,
Danska

imetnik dovoljenja za promet

zloženka z 28
tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem
omotu)

na�in/režim izdajajnja

067121 ACTONEL 30 mg

pakiranje

zloženka s plasti�nim Zdravilo se izdaja le na recept.
vsebnikom v obliki
koluta z 28 tabletami
(koledarsko pakiranje)

ime zdravila

13880 /

001791 ACTIVELLE

šifra

Na podlagi 28. �lena Zakona o zdravilih in medicinskih pripomo�kih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02,13/02-ZKrmi, 67/02 in 47/04-ZdZPZ)
objavlja Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomo�ke SEZNAM zdravil, za katera je od 19.07.2005 do 20.12.2005 prenehalo
veljati dovoljenje za promet

Stran

Uradni list Republike Slovenije

škatla s 24 tabletami Zdravilo se izdaja brez recepta v SmithKline Beecham Marketing and Technical
(2 x 12 tablet v
lekarnah.
Services Ltd., Predstavništvo Ljubljana,
pretisnem omotu)
Leskoškova 2

škatla z 12 tabletami Zdravilo se izdaja brez recepta v SmithKline Beecham Marketing and Technical
(1 x 12 tablet v
lekarnah.
Services Ltd., Predstavništvo Ljubljana,
pretisnem omotu)
Leskoškova 2

1 modra škatla, ki
Zdravilo se izdaja le na recept.
vsebuje 4 škatle s 7
vialami s praškom in
1 bela škatle, ki
vsebuje 4 škatle s 7
ampulami z vodo za
injekcije

1 modra škatla, ki
Zdravilo se izdaja le na recept.
vsebuje 4 škatle s 7
vialami s praškom in
1 bela škatle, ki
vsebuje 4 škatle s 7
ampulami z vodo za
injekcije

škatla s stekleni�ko s Zdravilo se izdaja le na recept, Hoffmann La Roche Ltd. Podružnica Ljubljana
168 tabletami
uporablja pa se samo v
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu
iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

škatla s plastenko s
30 tabletami

009954 COLDREX

009946 COLDREX

006769 COPAXONE 20 mg
prašek in vehikel za
raztopino za
injiciranje

006769 COPAXONE 20 mg
prašek in vehikel za
raztopino za
injiciranje

050881 COPEGUS 200 mg
filmsko obložene
tablete

049646 DULCOLAX 5 mg
obložene tablete

Hoffmann-La Roche AG, Grenzach-Wyhlen,Nem�ija/ F.
Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Švica

LEK d.d., Ljubljana in TEVA Pharm.Ind. Ltd./ TEVA
Pharmaceutical Industries Ltd.

Teva Pharmac.Ind. Ltd.,Petah-Tikva,Izrael /Teva
Pharmac. Industries, Izrael
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5363-I-701/03 sprememba sti�ne
ovojnine

5363-I-628/04 sprememba imena
imetnika dovoljenja za
promet

5363-I-262/03 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

5363-I-496/05 sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

SmithKline Beecham Dungarvan Ltd., Dungarvan, Irska/ 5363-I-406/00 sprememba imena
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Brentford , Velika
izdelovalca
Britanija

SmithKline Beecham Dungarvan Ltd., Dungarvan, Irska/ 5363-I-407/00 sprememba imena
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Brentford , Velika
izdelovalca
Britanija

Št.

Zdravilo se izdaja brez recepta v Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Boehringer Ingelheim France SARL, Francija /
lekarnah.
Strasse 173, Ingelheim am Rhein, Nem�ija
Boehringer Ingelheim International GmbH, Nem�ija

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ltd., 5 Chancery Lane,
Cliffords Inn, London, Velika Britanija

Servier Pharma, marketing in trgovina, d.o.o.,
Tolstojeva 8, Ljubljana, Slovenija

škatla s stekleni�ko s Zdravilo se izdaja le na recept.
4,2 ml raztopine (60
odmerkov)

030430 CALIDIOL 150 µg
pršilo za nos,
raztopina

5363-I-156/03 sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

Laboratoire Delmas, BP 241 RN10, 37172 Chambray les 5363-I-104/03 sprememba imena
Tours, Francija
izdelovalca

Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119, Ljubljana, Aventis Pharma S.p.A.,Scoppito, Italija/Aventis Int.S.A.,
Slovenija
Francija

škatla s 30 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(2 x 15 tablet v
pretisnem omotu)

000140 AMARYL 3 mg
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MSD-SP Ltd., Hertford Road, Hertfordshire,
Velika Britanija

škatla s 100 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(10 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

škatla z 1 napolnjeno
injekcijsko brizgo po
0,5 ml suspenzije in
injekcijsko iglo

014559 EZETROL 10 mg
tablete

080829 FLUARIX suspenzija
za injiciranje v
napolnjeni injekcijski
brizgi

Schering Plough Labo N.V., Belgija/MSD-SP Ltd.,
Hertford Road, Hertfordshire, Velika Britanija

Schering Plough Labo N.V., Belgija/MSD-SP Ltd.,
Hertford Road, Hertfordshire, Velika Britanija

5363-I-523/03 sprememba/e v dovoljenju
za promet

5363-I-522/03 sprememba/e v dovoljenju
za promet

škatla s 6 tabletami (1 Zdravilo se izdaja le na recept.
x 6 tablet v pretisnem
omotu)

škatla s 3 tabletami (1 Zdravilo se izdaja le na recept.
x 3 tablet v pretisnem
omotu)

škatla z 10
napolnjenimi
injekcijskimi brizgami
po 0,5 ml suspenzije

025429 TIGREAT

025607 TIGREAT

014761 Influvac 2005/2006
suspenzija za
injiciranje 0,5 ml

3

Solvay Pharmaceuticals B.V.,8121 AA Olst/ Solvay
Pharmaceuticals B.V.,1381 CP Weesp, Nizozemska

Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue de la Pharmaceutical Development& Manufacturing Sevices
Gare, Luksemburg, Luksemburg
Ltd, Velika Britanija/Menarini Internat. O.L.S.A.,
Luksemburg

Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue de la Pharmaceutical Development& Manufacturing Sevices
Gare, Luksemburg, Luksemburg
Ltd, Velika Britanija/Menarini Internat. O.L.S.A.,
Luksemburg

Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue de la Pharmaceutical Development& Manufacturing Sevices
Gare, Luksemburg, Luksemburg
Ltd, Velika Britanija/Menarini Internat. O.L.S.A.,
Luksemburg

5363-I-139/05 sprememba v sestavi
zdravila

5363-I-266/05 sprememba imena zdravila
(v Frotan)

5363-I-268/05 sprememba imena zdravila
(v Frotan)

5363-I-267/05 sprememba imena zdravila
(v Frotan)
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Zdravilo se izdaja le na recept, Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van
uporablja pa se samo v javnih
Houtenlaan 36, Weesp, Nizozemska
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizi�nih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

škatla s 4 tabletami (1 Zdravilo se izdaja le na recept.
x 4 tablete v
pretisnem omotu)

025410 TIGREAT

Pharmacia & Upjohn AB, Stockholm,Švedska/Pharmacia 5363-I-481/03 sprememba imena
Enterprises S.A.Luxembourg, L-1347 Luxembourg,
izdelovalca
Luksemburg

Št.

019003 FRAGMIN 7.500 i.e. zloženka z 10
Zdravilo se izdaja le na recept, Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d' Arlon,
injekcijskimi brizgami uporablja pa se samo v
Strassen, Luksemburg
po 0,3 ml raztopine bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu
iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

13882 /

Zdravilo se izdaja le na recept, GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
5363-I-339/05 sprememba v sestavi
Sächsisches Serumwerk Dresden, GmbH & Co.
uporablja pa se samo v javnih
zdravila
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana Knezov štradon KG,Dresden, Nem�ija/GlaxoSmithKline Export, Brentford,
zdravstvenih zavodih ter pri
Velika Britanija
90, Ljubljana, Slovenija
pravnih in fizi�nih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

MSD-SP Ltd., Hertford Road, Hertfordshire,
Velika Britanija

škatla s 30 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

014540 EZETROL 10 mg
tablete

Stran
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škatla s kapalno
plastenko s 5 ml
raztopine

086800 NACLOF

014141 NOLIPREL FORTE 4 zloženka s 30
mg/1,25 mg
tabletami (1 x 30
tablet v pretisnem
omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept.

škatla s 30 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(1 x 30 tablet v
pretisnem omotu v
vre�ki s sušilnim
sredstvom)

Les Laboratoires Servier Industrie, 905 route de Saran,
45520 Gidy, Francija

Les Laboratoires Servier Industrie, 905 route de Saran,
45520 Gidy, Francija

Amgen Europe B.V., Minervum 7061, Breda, ,
Nizozemska

5363-I-449/03 sprememba/e v dovoljenju
za promet

5363-I-448/03 sprememba/e v dovoljenju
za promet

5363-I-208/05 sprememba/e v dovoljenju
za promet
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Servier Pharma, marketing in trgovina, d.o.o.,
Tolstojeva 8, Ljubljana, Slovenija

Servier Pharma, marketing in trgovina, d.o.o.,
Tolstojeva 8, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept, Amgen Europe B.V. Minervum 7061, Breda,
uporablja pa se samo v
Nizozemska
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu
iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

škatla z 1 napolnjeno
068004 NEUPOGEN
napolnjene injekcijske injekcijsko brizgo z
0,5 ml raztopine (960
brizge 480 µg
µg/ml)

5363-I-207/05 sprememba/e v dovoljenju
za promet

5363-I-826/03 sprememba v sestavi
zdravila

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25, Nüremberg,
Nem�ija/Novartis Pharma AG, 4002 Basel, Švica
Amgen Europe B.V., Minervum 7061, Breda, ,
Nizozemska

5363-I-157/03 sprememba/e v dovoljenju
za promet

5363-I-138/05 sprememba v sestavi
zdravila

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd,
Danska

Solvay Pharmaceuticals B.V.,8121 AA Olst/ Solvay
Pharmaceuticals B.V.,1381 CP Weesp, Nizozemska

Št.

014133 NOLIPREL 2
mg/0,625 mg

Zdravilo se izdaja le na recept, Amgen Europe B.V. Minervum 7061, Breda,
uporablja pa se samo v
Nizozemska
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu
iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nüremberg, Nem�ija

škatla z 1 napolnjeno
067008 NEUPOGEN
napolnjene injekcijske injekcijsko brizgo z
0,5 ml raztopine (600
brizge 300 µg
µg/ml)

Zdravilo se izdaja le na recept.

zloženka s plasti�nim Zdravilo se izdaja le na recept.
vsebnikom v obliki
koluta z 28 tabletami
(koledarsko pakiranje)

068055 KLIOGEST
Novo Nordisk A/S, Novo Alle, Bagsvaerd,
Danska

škatla z 1 napolnjeno Zdravilo se izdaja le na recept, Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van
injekcijsko brizgo po uporablja pa se samo v javnih
Houtenlaan 36, Weesp, Nizozemska
zdravstvenih zavodih ter pri
0,5 ml suspenzije
pravnih in fizi�nih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

014753 Influvac 2005/2006
suspenzija za
injiciranje 0,5 ml
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škatla s 30 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(1 x 30 tablet v
pretisnem omotu)

5363-I-571/05 sprememba
izdelovalca/proizvajalca

Alfa Wassermann S.p.A., Via Ragazzi del 99n5, Bolonja, 5363-I-234/05 sprememba imetnika
Italija
dovoljenja za promet

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. 10, KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, , Slovenija
Ljubljana, Slovenija

5

512/B-308/00 sprememba/e v dovoljenju
za promet

Alfa Wassermann S.p.A., Via Ragazzi del 99n5, Bolonja, 5363-I-235/05 sprememba imetnika
Italija
dovoljenja za promet

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd,
Danska

512/B-307/00 sprememba/e v dovoljenju
za promet

120 / 29. 12. 2005

032522 Prenessa tablete 2
mg

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana ,
Verovškova 57, Ljubljana Slovenija

012750 OSTEODON 200 i.e. škatla s stekleni�ko (z Zdravilo se izdaja le na recept.
zaporko z odmernim
pršilo za nos,
ventilom in nosnikom)
raztopina
z 2,1 ml raztopine (14
odmerkov)

Zdravilo se izdaja le na recept, Novo Nordisk A/S, Novo Alle, Bagsvaerd,
uporablja pa se samo v
Danska
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu
iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

009814 Norditropin SimpleXx zloženka z 1 vložkom
5 mg/1,5 ml
za injekcijsko pero
NordiPen po 1,5 ml
raztopine

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd,
Danska

512/B-306/00 sprememba/e v dovoljenju
za promet

Št.

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana ,
Verovškova 57, Ljubljana Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept, Novo Nordisk A/S, Novo Alle, Bagsvaerd,
uporablja pa se samo v
Danska
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu
iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

009806 Norditropin SimpleXx zloženka z 1 vložkom
15 mg/1,5 ml
za injekcijsko pero
NordiPen po 1,5 ml
raztopine

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd,
Danska

13884 /

012777 OSTEODON 200 i.e. škatla s stekleni�ko (z Zdravilo se izdaja le na recept.
zaporko z odmernim
pršilo za nos,
ventilom in nosnikom)
raztopina
s 3,5 ml raztopine (28
odmerkov)

Zdravilo se izdaja le na recept, Novo Nordisk A/S, Novo Alle, Bagsvaerd,
uporablja pa se samo v
Danska
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu
iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

009792 Norditropin SimpleXx zloženka z 1 vložkom
10 mg/1,5 ml
za injekcijsko pero
NordiPen po 1,5 ml
raztopine

Stran
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kovinski vsebnik s 50
vložki po 1,7 ml
raztopine (40 mg
artikainijevega klorida
in 0,006 mg
adrenalinijevega
klorida/ml)

ESPE Dental AG, ESPE Platz, D-82229 Seefeld, ,
Nem�ija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, , Slovenija

5363-I-156/02 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

5363-I-490/04 sprememba/e v dovoljenju
za promet

5363-I-489/04 sprememba/e v dovoljenju
za promet
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Zdravilo se izdaja le na recept, Interdent proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
uporablja pa se samo v javnih
Trnoveljska cesta 9, Celje, Slovenija
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizi�nih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

062766 TRIGINET tablete 50 škatla s 30 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
mg
(2 x 15 tablet v
pretisnem omotu)

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, , Slovenija

5363-I-491/04 sprememba/e v dovoljenju
za promet

5363-I-488/04 sprememba/e v dovoljenju
za promet

5363-I-575/05 sprememba
izdelovalca/proizvajalca

5363-I-574/05 sprememba
izdelovalca/proizvajalca

5363-I-576/05 sprememba
izdelovalca/proizvajalca

5363-I-573/05 sprememba
izdelovalca/proizvajalca

5363-I-572/05 sprememba
izdelovalca/proizvajalca

Št.

012637 UBISTESIN

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

062758 TRIGINET tablete 25 škatla s 30 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
mg
(2 x 15 tablet v
pretisnem omotu)

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, , Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, , Slovenija

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. 10, KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, , Slovenija
Ljubljana, Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

škatla s 60 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(2 x 30 tablet v
pretisnem omotu)

032611 Prenessa tablete 4
mg

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. 10, KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, , Slovenija
Ljubljana, Slovenija

škatla s 30 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

škatla s 30 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(1 x 30 tablet v
pretisnem omotu)

032603 Prenessa tablete 4
mg

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. 10, KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, , Slovenija
Ljubljana, Slovenija

062847 TRIGINET tablete
100 mg

škatla z 90 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(3 x 30 tablet v
pretisnem omotu)

032638 Prenessa tablete 4
mg

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. 10, KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, , Slovenija
Ljubljana, Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

škatla z 90 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(3 x 30 tablet v
pretisnem omotu)

032573 Prenessa tablete 2
mg

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. 10, KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, , Slovenija
Ljubljana, Slovenija

062855 TRIGINET peroralne škatla s 30 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
disperzibilne/žve�ljive (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)
tablete 5 mg

škatla s 60 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(2 x 30 tablet v
pretisnem omotu)

032549 Prenessa tablete 2
mg
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5363-I-719/03 sprememba v sestavi
zdravila

5363-I-157/02 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

Agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l.r.
direktor

prof.dr. Stanislav Primoži�, mag.farm.
direktor

Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske
pripomo�ke

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
Glaxo Wellcome Operations,Durham, Velika Britanija
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana Knezov štradon /GlaxoSmithKline Export Ltd.,Brentford, Velika Britanija
90, Ljubljana, Slovenija

ESPE Dental AG, ESPE Platz, D-82229 Seefeld, ,
Nem�ija

120 / 29. 12. 2005

Št. 5363-I-13/05-233
Ljubljana, dne 20. decembra 2005

Št. 5363-I-13/05-233
Ljubljana, dne 20.decembra 2005

054410 ZINNAT 125 mg/5 ml škatla s stekleni�ko (z Zdravilo se izdaja le na recept.
za otroke varno
zrnca za peroralno
zaporko) z zrnci za
suspenzijo
pripravo 50 ml
suspenzije in merilno
žli�ko

Zdravilo se izdaja le na recept, Interdent proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
uporablja pa se samo v javnih
Trnoveljska cesta 9, Celje, Slovenija
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizi�nih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

Št.

kovinski vsebnik s 50
vložki po 1,7 ml
raztopine (40 mg
artikainijevega klorida
in 0,012 mg
adrenalinijevega
klorida/ml)

13886 /

012645 UBISTESIN forte

Stran
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Št.
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Seznam zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za katera je bilo od 27. 10. 2005 do 23. 12. 2005 izdano
dovoljenje za promet

Na podlagi 28. člena Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02 – ZKrmi,
67/02 in 47/04 – ZdZPZ) objavlja Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

SEZNAM
Na podlagi 28. lena Zakona o zdravilih in medicinskih pripomokih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02-ZKrmi, 67/02 in 47/04-ZdZPZ)
zdravil
za uporabo v veterinarski
medicini,
za katera
je bilo
od 27. pripomoke
10. 2005 do 23. 12. 2005 izdano
objavlja Agencija Republike Slovenije
za zdravila
in medicinske
dovoljenje
za
promet
SEZNAM
zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za katera je bilo od 27.10.2005 do 23.12.2005 izdano dovoljenje za promet
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Sestava

000391 ALBADRY PLUS
prokainijev benzilpenicilat
(Benzylpenicillinum procainum)
natrijev novobiocinat (Novobiocini
natrium)

000392 AMOKSIKLAV 62,5%
amoksicilin (Amoxicillinum)
klavulanska kislina (Acidum
clavulanicum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje
Karenca

Nain/režim
izdajanja

Proizvajalec
Imetnik dovoljenja za
promet

intramamarna suspenzija

na veterinarski recept

PFIZER Ltd CORBY 7 Godvin
Road,Earlllstress Ind
Corby,Nothants,NN17 4 DS, Velika
Britanija

20 injektorjev po 10 ml intramamarne
suspenzije

krave med presušitvijo
mleko 84 ur 48 ur po telitvi,e je
od vnosa minilo vsaj 30 dni.V
primeru predasne telitve je
potrebno mleko testirati.
meso 30 dni
prašek za peroralno raztopino

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra
5363-1668/2004
30.11.2010
00017

KEMOFARMACIJA d.d. Cesta na Brdo
100, Ljubljana, Slovenija

na veterinarski recept

plastenka s 500 g praška za peroralno
raztopino,plastenka s 100 g praška za
peroralno raztopino

LEK d.d. Verovškova 57 Ljubljana,
Slovenija
NOVARTIS VETERINA d.o.o. Verovškova
57, Ljubljana, Slovenija

5363-126/2005
29.11.2010
00025

prašii
meso in organi 1 dan

000393 AURIZON
marbofloksacin (Marbofloxacynum)
klotrimazol (Clotrimazolum)
deksametazonacetat
(Dexamethasonii acetas)

kapljice za uho, suspenzija

na veterinarski recept

Primarna stina ovojnina: polietilenska
viala,polietilenski tulek,polietilenski
pokrovek,PVC kanila;Zunanja
ovojnina:škatla 7 1x19 ml vialo in 1
kanilo,škatla z 1x20 ml vialo in 2
kanilama,škatla z 1x30 ml vialo in 3
kanilami

VETOQUINOL S.A. Magny-Vernois BP
189 70204 Lure-Cedex, Francija
VETOQUINOL S.A.
Magnyy-Vernois,B.P.189, 7020
Lure,Cedex, Francija

5363-1480/2004
19.12.2005
00963

psi
ni smiselna

000394 BIOSOL 70%
neomicin (Neomycinum)

prašek za peroralno raztopino

na veterinarski recept

1000 g polipropilenski lonek s
polietilenskim pokrovom

KEMOFARMACIJA d.d. Cesta na Brdo
100, Ljubljana, Slovenija

prašii
14 dni
pišanci
0 dni

000395 COLISORB
Escherichia coli
Erysipelothrix rhusiopathiae
(E.insidiosa)
fimbrijski antigen
enterotoksin (LT),labilni

000396 DERMO G SPRAY
gentamicin (Gentamicinum)
betametazon (Betamethasonum)

PRILOGA

raztopina za injiciranje

na veterinarski recept

veodmerni vsebnik:20 ml(10 doz) ali
50 ml (25 doz)

pršilnik s 150 ml dermalnega pršila

prašii
meso in organi 2 dni
psi
ni smiselna

LABORATORIES CALIER S.A.
Barcelones 26 (Pla del Ramassa Les
Franqueses del Valles (Bar, Španija

5363-130/2005
05.12.2010
00091

5363-941/2004
15.12.2010
00145

INTERVET International B.V., Boxmeer
Podružnica Ljubljana, Križna 10, Ljubljana,
Slovenija

prašii
0 dni plemenske svinje in
mladice

dermalno pršilo, suspenzija

PFIZER Ltd.,Animal Health Division
Licoln,Nebraska, ZDA

na veterinarski recept

LEK d.d. Verovškova 57 Ljubljana,
Slovenija
NOVARTIS VETERINA d.o.o. Verovškova
57, Ljubljana, Slovenija

5363-1943/2005
24.02.2009
00164

Stran

Zap.
Štev.

13888 /

Št.

120 / 29. 12. 2005

Ime zdravila
Sestava

000397 DUPHALITE
vitamin B1 (tiamin) (Thiaminum
(Vitaminum B1))
vitamin B2 (riboflavin)
(Riboflavinum (Vitaminum B2))
vitamin B6 (piridoksin)
(Pyridoxinum (Vitaminum B6))
vitamin B12 (cianokobalamin) (
Cyanocobalaminum (Vitaminum
B12))
nikotinamid (Nicotinamidum)
D-pantenol
magnezijev sulfat heptahidrat
(Magnesii sulfas heptahydricus)
kalijev klorid (Kalii chloridum)
kalcijev klorid heksahidrat (Calcii
chloridum hexahydricum)
dekstroza,brezvodna
L-arginin klorid
L-cistein klorid
natrijev L-glutamat
L-histidin hidroklorid monohidrat
(L-histidini hydrochloridum
monohydricum)
L-izolevcin (L-isoleucinum)
L-levcin (L-leucinum)
L-metionin (L-methioninum)
DL-fenilalanin
L-treonin
DL-triptofan (DL-tryptophanum)
DL-valin (DL-valinum)
L-lizin hidroklorid

000398 GYNOBIOTIC
neomicin (Neomycinum)
oksitetraciklin (Oxytetracyclinum)

000399 LINKOGENT PIG
linkomicin (Lincomycinum)
gentamicin (Gentamicinum)
linkomicin (Lincomycinum)
gentamicin (Gentamicinum)

000400 LINKOMICIN 110 N
linkomicin (Lincomycinum)

Uradni list Republike Slovenije

Farmacevtska oblika
Pakiranje
Karenca

Nain/režim
izdajanja

Proizvajalec
Imetnik dovoljenja za
promet

raztopina za injiciranje

na veterinarski recept

FORT DODGE VETERINARIA S.A.
17813 Vall de Bianya, Španija

prebodne plastenke s 500 ml raztopine
za injiciranje

VET4VET Gerbieva 50, Ljubljana,
Slovenija

govedo
0 dni
konji
0 dni
prašii
0 dni
psi
0 dni
make
0 dni

intrauterina tableta

na veterinarski recept

plastenka z 18 tabletami

NOVARTIS VETERINA d.o.o. Verovškova
57, Ljubljana, Slovenija

krave
meso in organi 6 dni
mleko 96 ur

peroralna raztopina

LEK d.d. Verovškova 57 Ljubljana,
Slovenija

na veterinarski recept

plastenke s 140 ml peroralne
raztopine,plastenke s 980 ml peroralne
raztopine

LEK d.d. Verovškova 57 Ljubljana,
Slovenija
NOVARTIS VETERINA d.o.o. Verovškova
57, Ljubljana, Slovenija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra
5363-91/2005
29.11.2010
00191

5363-1946/2005
18.12.2005
00292

5363-1694/2004
01.12.2005
00354

odstavljeni pujski
meso in organi 5 dni

predmešanica za pripravo zdravilne
krmne mešanice

plastenka z 1 kg praška,plastine
posode s 5 vreami po 1 kg
praška,vree z 10 kg praška

prašii
meso in organi
linkomicina
meso in organi
linkomicina
perutnina
meso in organi
linkomicina
meso in organi
linkomicina
meso in organi
linkomicina

na veterinarski recept

LEK d.d. Verovškova 57 Ljubljana,
Slovenija
NOVARTIS VETERINA d.o.o. Verovškova
57, Ljubljana, Slovenija

5363-1695/2004
16.02.2009
00358

2 dni pri 220 g
0 dni pri 110 g

5 dni pri 220 g
5 dni pri 110 g
0 dni pri 4,4 g

Stran 2 od 5

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Sestava

000401 LINKOMICIN F
linkomicin (Lincomycinum)
neomicin (Neomycinum)
deksametazonfosfat

000402 LYSVULPEN
virus stekline,oslabljeni (Virus
rabies attenuata)

Št.

Farmacevtska oblika
Pakiranje
Karenca

Nain/režim
izdajanja

Proizvajalec
Imetnik dovoljenja za
promet

intramamarna suspenzija

na veterinarski recept

LEK d.d. Verovškova 57 Ljubljana,
Slovenija

20 injektorjev s po 10 ml intramamarne
suspenzije

LEK d.d. Verovškova 57, Ljubljana,
Slovenija

krave v obdobju laktacije
meso in organi 7 dni
mleko 5 dni

peroralna suspenzija

na veterinarski recept

škatle z dvema polietilenskima
vreama s 350 vabami (2 x 350 vab)

virus pasje kuge
(CDV),živi,oslabljeni
pasji adenovirus tip 2
(CAV2),oslabljeni
pasji parvovirus
(CPV),živi,oslabljeni
virus pasje parainfluence
(CPI),živi,oslabljeni

000404 NOBIVAC Lepto
Leptospira canicola (LC)
(Leptospira canicola (LC))
Leptospira icterohaemorrhagiae
(LI) (Leptospira
icterohaemorrhagiae (LI))

000405 NOBIVAC PARVO-C
pasji parvovirus
(CPV),živi,oslabljeni

liofilizat

na veterinarski recept

škatle po 5,10,25 ali 50 vial z enim
odmerkom cepiva
ni smiselna

na veterinarski recept

škatle po 5,10,25 ali 50 vial z enim
odmerkom cepiva
ni smiselna

na veterinarski recept

zloženke po 5,10,25 ali 50 vial z enim
odmerkom cepiva
ni smiselna

virus majega nalezljivega
rinotraheitisa,živi,oslabljeni (FVR)
virus majega nalezljivega kalici
virusa,živi,oslabljeni (FCV)
virus maje
panlevkopenije,živi,oslabljeni
(FPLV)

000407 PORCILIS GLAESSER
inaktivirane celice bakterije
Haemphilus parasuis

liofilizat

na veterinarski recept

zloženke po 5,10,25 ali 50 vialami z
enim odmerkom cepiva in pripadajoim
topilom,ali zloženke,ki vsebujejo samo
cepivo

suspenzija za injiciranje

5363-1702/2004
06.12.2010
00361

5363-1478/2004
07.11.2010
00370

5363-942/2004
15.12.2010
00435

INTERVET International GmbH PO Box
1162,Feldstrasse 1a Unterscleissheim,
Nemija

5363-938/2004
15.12.2010
00436

INTERVET International GmbH PO Box
1162,Feldstrasse 1a Unterscleissheim,
Nemija

5363-943/2004
15.12.2010
00437

INTERVET International GmbH PO Box
1162,Feldstrasse 1a Unterscleissheim,
Nemija

5363-940/2004
05.12.2010
00441

INTERVET International B.V., Boxmeer
Podružnica Ljubljana, Križna 10, Ljubljana,
Slovenija

make
0 dni

viale iz PET ali stekla tipa 1 (Ph.Eur.)
po 20 ml (10 odmerkov),50 ml (25
odmerkov) ali 100 ml (50
odmerkov),zaprte z zamaški iz
halogen-butilne gume in zatesnjene z
aluminijasto zaporko s šifro

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra

INTERVET International B.V., Boxmeer
Podružnica Ljubljana, Križna 10, Ljubljana,
Slovenija

psi

000406 NOBIVAC TRICAT

13889

INTERVET International B.V., Boxmeer
Podružnica Ljubljana, Križna 10, Ljubljana,
Slovenija

psi

liofilizat

INTERVET International GmbH PO Box
1162,Feldstrasse 1a Unterscleissheim,
Nemija

Stran

INTERVET International B.V., Boxmeer
Podružnica Ljubljana, Križna 10, Ljubljana,
Slovenija

psi

suspenzija za injiciranje

LEK d.d. Verovškova 57 Ljubljana,
Slovenija
LEK d.d. Verovškova 57, Ljubljana,
Slovenija

lisice
ni smiselna

000403 NOBIVAC DHPPi

120 / 29. 12. 2005 /

na veterinarski recept

INTERVET International B.V. Wim de
Koreverstraat 35 5831 AN Boxmeer,
Nizozemska

5363-1689/2004
13.03.2008
00964

INTERVET International B.V., Boxmeer
Podružnica Ljubljana, Križna 10, Ljubljana,
Slovenija

prašii
0 dni

Stran 3 od 5

Stran

Zap.
Štev.

13890 /

Št.

120 / 29. 12. 2005

Ime zdravila
Sestava

000408 RESPISURE 1 One EU
Mycoplasma
hyopneumoniae,inaktivirana

Uradni list Republike Slovenije

Farmacevtska oblika
Pakiranje
Karenca

Nain/režim
izdajanja

Proizvajalec
Imetnik dovoljenja za
promet

emulzija za injiciranje

na veterinarski recept

PFIZER ANIMAL HEALTH S.A. Rue Laid
Burniat 1 Louvain-la-Neuve, Belgija

steklenika z 20,100 ali 250 ml s po
10,50 ali 125 odmerkov emulzije za
injiciranje

IRIS Mednarodna trgovina d.o.o. Cesta v
Gorice 8, Ljubljana, Slovenija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra
5363-1598/2004
20.12.2009
00572

prašii
0 dni

000409 SULFADIMIDIN
sulfadimidin (Sulfadimidinum)

tableta

na veterinarski recept

škatla z 18 tabletami po 3,8 g

VETERINA d.o.o.,Podružnica Veterine
Ljubljana Dunajska 51, Ljubljana,
Slovenija

govedo
meso in organi 10 dni
krave
mleko 5 dni
teleta
meso in organi 12 dni
konji
zdravila se ne uporablja za
konje,ki so namenjeni za prehrano
ljudi
prašii
meso in organi 12 dni
ovce
meso in organi 8 dni
mleko 3 dni
koze
meso in organi 10 dni
mleko 5 dni

000410 Vi-A-D3 peroralna raztopina
vitamin A (retinol) (Vitaminum A
(Retinolum))
vitamin D3 (holekalciferol)
(Cholecalciferolum (Vitaminum
D3))

peroralna raztopina

steklenika z 20 ml,50 ml in 100 ml
peroralne raztopine v posamezni
ovojnini

govedo
0 dni
konji
0 dni
prašii
0 dni
ovce
0 dni
kokoši
0 dni
race
0 dni
purani
0 dni

VETERINA d.o.o. Svetonedeljska
2,Kalinovica 10436 Rakov Potok, Hrvaška

brez recepta

VETERINA d.o.o. Svetonedeljska
2,Kalinovica 10436 Rakov Potok, Hrvaška
VETERINA d.o.o.,Podružnica Veterine
Ljubljana Dunajska 51, Ljubljana,
Slovenija

5363-128/2005
29.11.2010
00589

323-03-8/00-26
03.07.2005
00695

Stran 4 od 5

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Sestava

000411 VITAMIN A+D3+E peroralna
raztopina

vitamin A (retinol) (Vitaminum A
(Retinolum))
vitamin D3 (holekalciferol)
(Cholecalciferolum (Vitaminum
D3))
alfa-tokoferilacetat (vitamin E)
(alfa-Tocopherylis acetas)

000412 XICLAV 250 mg
amoksicilin (Amoxicillinum)
klavulanska kislina (Acidum
clavulanicum)

Št.

120 / 29. 12. 2005 /

Farmacevtska oblika
Pakiranje
Karenca

Nain/režim
izdajanja

Proizvajalec
Imetnik dovoljenja za
promet

peroralna raztopina

brez recepta

VETERINA d.o.o. Svetonedeljska
2,Kalinovica 10436 Rakov Potok, Hrvaška

plastenka s 100 ml in 1000 ml
peroralne raztopine

VETERINA d.o.o.,Podružnica Veterine
Ljubljana Dunajska 51, Ljubljana,
Slovenija

govedo
0 dni
konji
0 dni
prašii
0 dni
ovce
0 dni
koze
0 dni
perutnina
0 dni
psi
0 dni
make
0 dni

filmsko obložena tableta

na veterinarski recept

pretisni omot:1x8 tablet,2x8 tablet,3x8
tablet,4x8 tablet,5x8 tablet,10x8
tablet,20x8 tablet,30x8 tablet,50x8
tablet,100x8 tablet

LEK d.d. Verovškova 57 Ljubljana,
Slovenija
NOVARTIS VETERINA d.o.o. Verovškova
57, Ljubljana, Slovenija

Stran

13891

Št.odlobe
Datum veljavnosti
Delovna šifra

5363-121/2005
28.11.2010
00702

5363-1698/2004
08.06.2006
00712

psi

ni smiselna
make
ni smiselna

000413 XICLAV 500 mg
amoksicilin (Amoxicillinum)
klavulanska kislina (Acidum
clavulanicum)

filmsko obložena tableta
pretisni omot:1x8 tablet,2x8 tablet,3x8
tablet,4x8 tablet,5x8 tablet,10x8
tablet,20x8 tablet,30x8 tablet,50x8
tablet,100x8 tablet

na veterinarski recept

LEK d.d. Verovškova 57 Ljubljana,
Slovenija
NOVARTIS VETERINA d.o.o. Verovškova
57, Ljubljana, Slovenija

5363-1699/2004
08.06.2006
00708

psi

ni smiselna

Št. seznama :

3

Št. 3
23.12.2005
Ljubljana, dne 23. decembra 2005

Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske
pripomoke

Ljubljana , dne

prof.dr.Stanislav Primoži, mag. farm.
AgencijaDirektor
Republike Slovenije

za zdravila in medicinske pripomočke
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l.r.
Direktor

Stran 5 od 5

Stran

13892 /

Št.

120 / 29. 12. 2005

USTAVNO SODIŠČE
5435.

Odločba o razveljavitvi prvega odstavka
poglavja II – Javno oddajanje – Tarife za javno
priobčitev glasbenih del Pravilnika o javni
priobčitvi glasbenih del z odložnim rokom

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
družbe RADIODUR, d.o.o., Ljubljana, ki ga zastopa direktor
Dušan Uršič, na seji dne 15. decembra 2005

o d l o č i l o:
1. Prvi odstavek poglavja II – Javno oddajanje – Tarife
za javno priobčitev glasbenih del Pravilnika o javni priobčitvi
glasbenih del (Uradni list RS, št. 29/98 in 25/05) se razveljavi.
2. Razveljavitev začne učinkovati po poteku 6 mesecev
od objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnik, ki je radiodifuzna organizacija, izpodbija
določbo Tarife za javno priobčitev glasbenih del Pravilnika
o javni priobčitvi glasbenih del (v nadaljevanju Pravilnik),
ki določa način in kriterije določanja višine avtorskega honorarja za javno radiodifuzijo. Določba naj bi bila nejasna,
nezakonita in v nasprotju s temelji obveznega kolektivnega
uveljavljanja pravic, zato Ustavnemu sodišču predlaga
njeno odpravo.
2. Pobudnik utemeljuje svoj pravni interes s sklicevanjem na drugi stavek tretjega odstavka 12. člena Zakona o
medijih (Uradni list RS, št. 35/01 in nasl. – v nadaljevanju
ZMed), po katerem mora predlogu za vpis v razvid medijev
priložiti kopije pogodb, sklenjenih s kolektivnimi organizacijami za varstvo avtorske in sorodnih pravic na delih,
ki se bodo radiodifuzno izvajala na njegovem programu.
Navaja, da mu po šesti (pravilno četrti) alineji prvega odstavka 15. člena ZMed grozi izbris iz razvida medijev in posledično prenehanje delovanja, če tega ne stori oziroma če
ne predloži dokaza, da je na račun kolektivne organizacije
ali pri sodišču položil znesek, ki ga kolektivna organizacija
zaračunava po svoji splošni tariﬁ.
3. Pobudnik je določbo najprej izpodbijal zato, ker zaradi njene domnevne neustavnosti s kolektivno organizacijo
ni želel skleniti pogodbe o uporabi glasbenih neodrskih del
v svojih programih. Nato je dne 16. 4. 2004 z Združenjem
skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih
pravic Slovenije (v nadaljevanju Združenje SAZAS) sklenil
Pogodbo o uporabi glasbenih neodrskih del v programih
komercialnih radijskih postaj št. PR/5889 (v nadaljevanju
Pogodba). Na poziv Ustavnega sodišča je z vlogo z dne
14. 7. 2005 pojasnil, da vztraja pri vloženi pobudi. V sklenitev pogodbe naj bi bil prisiljen, pogodbena določila (posebej
8. člen) pa naj ne bi imela pravne podlage ne v Zakonu o
avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95 in
nasl. – v nadaljevanju ZASP) ne v aktih Združenja SAZAS in naj bi bila zato arbitrarna. Odločitev o neustavnosti
izpodbijane določbe Pravilnika bi zato izboljšala njegov
pravni položaj, saj bi mu omogočila, da se zatrjevanim
nepravilnostim upre brez strahu za svoj obstoj. Pobudnik
je vlogi priložil kopiji Pogodbe in dopisa Urada Republike

Uradni list Republike Slovenije
Slovenije za intelektualno lastnino, iz katerega izhaja, da
mora Združenje SAZAS na podlagi prvega odstavka 159.
člena ZASP na zahtevo uporabnika glasbenih avtorskih del
podati tolmačenje spornih določb in pojasniti, kolikšen delež
varovanih del v programu posameznih postaj je vključilo v
konkretne izračune nadomestil in katere prihodke je štelo
kot prihodke, ki se nanašajo na dejavnost radijske postaje.
4. Združenje SAZAS, ki je sprejelo izpodbijano določbo, na navedbe v pobudi vsebinsko ni odgovorilo. Ustavno
sodišče je Združenje SAZAS zaprosilo tudi za pojasnila
o načinu in kriterijih za določanje višine nadomestila za
uporabo avtorskih del. Iz dopisa Združenja SAZAS z dne
17. 10. 2005 je razvidno, da se kriteriji, veljavni leta 2003,
razlikujejo od sedaj veljavnih kriterijev, drugih pojasnil pa
Ustavno sodišče kljub večkratnim pozivom in podaljšanju
roka za odgovor ni prejelo.
B.
5. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in ker so bili
izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS), je nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
6. Prvi odstavek poglavja II »Javno oddajanje« Tarife
za javno priobčitev glasbenih del (kot dela Pravilnika) – se
glasi:
»Višina avtorskega honorarja za javno radiodifuzijo se
določi s pogodbo z uporabniki ali z njihovimi združenji, pri
tem pa se upoštevajo standardi Mednarodne konfederacije
avtorskih društev (CISAC) in priporočila Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), in sicer (a) da je plačilo
avtorskih pravic sorazmerno pomembnosti uporabe avtorskih
del v dejavnosti uporabnika; (b) da se za uporabo 100% zaščitenega repertoarja plača 10% avtorskih pravic.«
7. Pravilnik, del katerega je izpodbijana določba, je
na podlagi določb ZASP sprejelo Združenje SAZAS, potrdil
pa ga je Urad za intelektualno lastnino. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah ZASP (Uradni list RS, št. 43/04
– ZASP-B) je bila spremenjena ureditev kolektivnega
upravljanja tako, da določanje pogojev in načina uporabe
ter višine nadomestil1 za uporabo varovanih del iz repertoarja kolektivnih organizacij ni več prepuščeno kolektivnim
organizacijam, pač pa o tem z reprezentativnimi združenji
uporabnikov sklepajo skupne sporazume (prvi odstavek
156. člena ZASP). V sporazumu dogovorjeno nadomestilo
velja kot tarifa in se objavi v Uradnem listu (drugi in tretji
odstavek 157. člena ZASP). Šele če skupni sporazum ni
sklenjen, kolektivna organizacija sama sprejme tarife za
uporabo avtorskih del (prvi odstavek 157. člena ZASP).
Tarife kolektivnih organizacij, ki so veljale na dan uveljavitve ZASP-B2, med katerimi je tudi izpodbijana določba,
se obravnavajo kot veljavni skupni sporazumi o tariﬁ po
določbah ZASP (četrti odstavek 26. člena ZASP-B).
_____________________
1
Znesek, ki ga je za javno radiodifuzijo uporabnik avtorskih
glasbenih del dolžan plačevati kolektivni organizaciji, izpodbijana
določba Pravilnika imenuje »avtorski honorar«, ZASP pa uporablja izraz »nadomestilo«. Ker Ustavno sodišče presoja določbo
Pravilnika, bo v nadaljevanju besedila uporabljen izraz »avtorski
honorar«.
2
Združenje SAZAS je leta 2002 sprejelo Tarife za uporabo
glasbenih neodrskih del iz repertoarja Združenja SAZAS (Uradni
list RS, št. 113/02 – v nadaljevanju Tarife), v katerih je izrecno
določeno, da z dnem njihove uveljavitve preneha veljati Pravilnik.
Tarife so bile v Uradnem listu objavljene na podlagi pred uveljavitvijo ZASP-B veljavne določbe četrtega odstavka 163. člena ZASP,
v praksi pa Združenje SAZAS zaradi nasprotovanja Urada za intelektualno lastnino še naprej uporablja Pravilnik, ki je bil leta 2005
tudi spremenjen in dopolnjen (Uradni list RS, št. 25/05).
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8. Pobudnik zatrjuje, da je izpodbijana določba Pravilnika
tako nejasna, da kolektivni organizaciji omogoča arbitrarno
določanje višine avtorskega honorarja za javno radiodifuzijo.
Načelo pravne države (2. člen Ustave) zahteva, da so predpisi
jasni in določni. Enako velja tudi za splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil. Pri določbah, ki se glede na naravo
vprašanja, ki ga urejajo, nanašajo na vnaprej določen krog
ﬁzičnih ali pravnih oseb, je toliko pomembneje, da je vpliv takih
določb na položaj teh oseb čimbolj predvidljiv. Če norma ni jasno opredeljena, je dana možnost njene različne uporabe in s
tem možnost samovolje tistega, ki na podlagi te norme odloča
ali ki kot močnejša stranka nastopa v pogodbenem razmerju.
Ustavno sodišče je zato glede na pobudnikovo zatrjevanje preizkušalo skladnost izpodbijane določbe z 2. členom Ustave.
9. Izpodbijana določba tarife se pri določanju višine avtorskega honorarja primarno sklicuje na standarde Mednarodne
konfederacije avtorskih društev (CISAC) in priporočila Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) in iz njih
izvaja naslednja kriterija: pomembnost uporabe avtorskih del
v dejavnosti uporabnika (točka (a) izpodbijane določbe) in
delež uporabe varovanih del v programu. V izpodbijani določbi
je določeno izhodišče, da se za uporabo 100% zaščitenega
repertoarja plača 10% avtorskih pravic (točka (b) izpodbijane
določbe). Normativni del Pravilnika še določa, da je osnova za
izračun avtorskega honorarja prihodek, ustvarjen pri uporabi
del iz repertoarja Združenja SAZAS (9. člen Pravilnika), višina
avtorskega honorarja pa je sorazmerna prihodku, ki ga ustvari
uporabnik pri dejavnostih, v katerih uporablja glasbena dela,
ter pomembnosti uporabe glasbenih del v dejavnosti uporabnika (prvi odstavek 7. člena Pravilnika).
10. Po oceni Ustavnega sodišča so tako določena merila
presplošna, da bi lahko naslovnik norme na njihovi podlagi
sam določil višino avtorskega honorarja za javno radiodifuzijo,
ki ga je (bo) dolžan plačevati kolektivni organizaciji. V Pravilniku ni določb o tem, kateri prihodki se upoštevajo kot osnova za
izračun avtorskega honorarja, kako se določa delež varovanih
del v programu ter kako se pri določanju višine avtorskega
honorarja upoštevata delež varovanih del v programu in pomembnost uporabe avtorskih del v dejavnosti uporabnika. Iz
Pogodbe (7. in 8. člen) je razvidno, da znaša višina avtorskega
honorarja (pogodba uporablja izraz »nadomestilo«) za uporabo glasbenih del 3,85% od prihodkov od ekonomsko propagandnega programa (oglasna sporočila, sponzorstva, najem
časa za oddajanje ipd.) in od dotacij (z izjemo tistih dotacij, ki
jih lokalne ali regionalne skupnosti vplačajo namensko za govorni informativni program) ter 10% od prihodkov od posebej
naročenih izvajanj glasbe (želje poslušalcev, glasbene čestitke
ipd.). Pogodba naj bi temeljila na izpodbijani določbi Pravilnika.
Kako naj bi Združenje SAZAS uporabljalo izpodbijano določbo, ni razvidno niti iz Pravilnika niti iz Pogodbe.
11. Odvisnost od parametrov, ki v Pravilniku niso jasno določeni, postavlja pobudnika v nepredvidljiv in negotov
položaj. V Pravilniku je sicer določeno, da Odbor za zaščito
avtorskih pravic Združenja SAZAS tolmači njegove določbe
in daje navodila za njegovo uporabo (18. člen Pravilnika).
Enaka dolžnost izhaja tudi iz 155. člena ZASP.3 Združenje
SAZAS teh tolmačenj in navodil Ustavnemu sodišču ni predložilo, iz pobudnikovih navedb pa izhaja, da tudi sam ni bil
seznanjen z njimi.
12. K jasnosti in določnosti norme tudi ne more prispevati v njej vsebovano napotilo na standarde CISAC in
____________________

Člen 155 ZASP se glasi: »Kolektivna organizacija je dolžna
na pisno zahtevo vsakogar dati podatke, ali upravlja pravice nekega avtorja na določenih delih in pod kakšnimi pogoji.« Takšna
določba za kolektivno organizacijo ustvarja dolžnost vsakomur, ki
to od nje zahteva, dati informacijo, ali je pri njej mogoče dobiti dovoljenje za določene oblike eksploatacije posameznih del, in pod
kakšnimi pogoji (Oman B. v Trampuž M., Oman B. in Zupančič A.:
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah s komentarjem, Gospodarski
vestnik, Ljubljana 1997, str. 365).
3
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priporočila WIPO. Takšno splošno napotilo na standarde
in priporočila dveh mednarodnih organizacij samo po sebi
ustavnopravno sicer ni sporno, če so standardi in priporočila
dostopni in razumljivi vsakemu naslovniku norme, ne more
pa biti neposredna podlaga za določanje tarife v konkretnem
pogodbene razmerju med kolektivno organizacijo in uporabnikom. Iz Pravilnika ni razvidno, kdaj in kje naj bi bili standardi
in priporočila objavljeni, pobudnik pa tudi sam navaja, da z
njihovo vsebino ni seznanjen oziroma da jih ne pozna.
13. Po presoji Ustavnega sodišča je takšna ureditev v
neskladju z 2. členom Ustave, zato jo je razveljavilo. Ker jo
je Ustavno sodišče razveljavilo že iz navedenega razloga, se
mu ni bilo treba spuščati v nadaljnje navedbe pobudnika o
neustavnosti in nezakonitosti izpodbijane ureditve.
14. Pobudnik je predlagal odpravo izpodbijane določbe.
Ustavno sodišče odpravi protiustavne ali nezakonite podzakonske predpise ali splošne akte, izdane za izvrševanje
javnih pooblastil, kadar ugotovi, da je potrebno odpraviti
škodljive posledice, ki so nastale zaradi protiustavnosti ali
nezakonitosti, v drugih primerih pa jih razveljavi (45. člen
ZUstS). Ker pobudnik zgolj z zatrjevanjem, da je bil prisiljen
v sklenitev Pogodbe, ni izkazal škodljivih posledic, ki bi jih
bilo zaradi ugotovljene neustavnosti treba odpraviti, je Ustavno sodišče izpodbijano določbo razveljavilo. Ker obveznost
plačevanja avtorskega honorarja za uporabo avtorskih del
izhaja že iz ZASP4, ugotovljeno neskladje z Ustavo samo po
sebi ne pomeni, da je bila Pogodba sklenjena neupravičeno.
Zato je Ustavno sodišče začetek učinkovanja razveljavitve
izpodbijane določbe Pravilnika odložilo za čas šestih mesecev. Z odložitvijo učinkovanja razveljavitve je dalo Združenju
SAZAS možnost, da način in kriterije za določanje višine
nadomestila uredi na ustavno skladen način.
C.
15. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr.
Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze
Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan,
dr. Ciril Ribičič, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić.
Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-165/03-18
Ljubljana, dne 15. decembra 2005
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

5436.

Odločba o ugotovitvi, da je del kadrovskih
normativov po Pravilniku o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev v
neskladju z Ustavo

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Primoža Ulčarja iz Ljubljane, ki ga po pooblastilu njegovega zakonitega zastopnika Marjana Ulčarja
iz Ljubljane zastopa mag. Matevž Krivic iz Spodnjih Pirnič, in
drugih, na seji dne 15. decembra 2005
_________________
4
ZASP določa tudi osnovna izhodišča za sklepanje sporazumov iz prvega odstavka 156. člena ZUstS: Kot podlaga se
upošteva denarno ocenjena korist, ki jo pridobi uporabnik za svojo
dejavnost, v kateri so uporabljena varovana dela iz repertoarja
kolektivne organizacije, upošteva pa se tudi pomen, ki ga ima taka
uporaba za uporabnikovo dejavnost. Za oceno denarne koristi se
praviloma uporablja ustrezen del prihodka ali stroškov uporabnika
pravic, upoštevajoč sporazumno dogovorjene kriterije. Če se korist
ne izraža v prihodku, je dopustno določiti druge kriterije (tretji, četrti
in peti odstavek 156. člena ZASP).
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1. Kadrovski normativi za varuhinje, določeni v tabeli 1,
ki je sestavni del prvega odstavka točke i) 7. člena Pravilnika
o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni
list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99 – popr., 127/03, 125/04
in 60/05) v delu, ki se nanaša na varstvo odraslih oseb z motnjami v duševnem zdravju, s težavami v duševnem razvoju,
s senzornimi motnjami in z motnjami v gibanju, razvrščenih
v podskupine 2 do 5, so v neskladju z Ustavo.
2. Minister, pristojen za socialno varstvo, je dolžan ugotovljeno neskladnost z Ustavo odpraviti v roku treh mesecev
od objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

Obrazložitev
A.
1. Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in nasl. – v nadaljevanju ZSV) je bil izdan Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (v nadaljevanju Pravilnik),
nato še Pravilnik o spremembah Pravilnika o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev (v nadaljevanju Pravilnik-04). Sestavni del Pravilnika-04 je tudi tabela 1, iz katere
je razviden kadrovski normativ za posamezne oblike storitev
institucionalnega varstva. Pobudniki izpodbijajo normativ za
varuhinje, ki je določen za podskupine (2 do 5) odraslih oseb
z motnjami v duševnem zdravju, s težavami v duševnem
razvoju, senzornimi motnjami in z motnjami v gibanju (v nadaljevanju odrasli). Trdijo, da se je do sedaj v praksi zanje
uporabljal enak normativ kot za enako prizadete skupine
otrok, mladostnikov in odraslih oseb do 26. leta starosti (v
nadaljevanju otroci). Nova ureditev, ki je za upravičence ─
otroke ugodnejša od prejšnje, naj bi bila za odrasle upravičence diskriminacijska, ker jim ne zagotavlja niti takšnega
standarda, kot so ga bili po prejšnji ureditvi deležni otroci. Pri
otrocih in odraslih pa naj bi šlo za osebe z enakimi duševnimi ali telesnimi motnjami oziroma okvarami, ki se z leti ne
zmanjšujejo. Odrasli naj bi s staranjem ne postajali sposobnejši za opravljanje osnovnih življenjskih funkcij, pri katerih
rabijo pomoč osebja, prej naj bi bili od pomoči še bolj odvisni.
Znižano število osebja naj bi vodilo v skrčenje dosedanjih
raznovrstnih dejavnosti na skrb za elementarno varnost varovancev in na zgolj najnujnejše varstvenonegovalne ukrepe.
To naj bi pomenilo kritično zmanjšanje kakovosti nadomeščanja funkcije doma in lastne družine oziroma kakovosti varstva
iz 16. in 17. člena ZSV. Izpodbijani kadrovski normativi pri
skupini odrasli naj bi bili zato sporni tudi z vidika skladnosti z
ZSV, ki v 4. členu določa, da se pravice do storitev uveljavljajo po načelih enake dostopnosti za vse upravičence pod
pogoji, ki jih določa Zakon. V ZSV naj ne bi bilo podlage za
razlikovanje v normativih za temeljne varstvenonegovalne
storitve. Razlikovanje med odraslimi in otroki naj bi bilo v
tem okviru popolnoma arbitrarno, brez stvarnih in razumnih
razlogov. V neskladju naj bi bilo s 14. členom Ustave ter s
prvim odstavkom 52. člena Ustave.
2. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju Ministrstvo) odgovarja, da Pravilnik pred izpodbijano spremembo ni urejal kadrovskega normativa za varuhinje
za odrasle upravičence. Z normativom, da se za devet oseb
z zmerno motnjo v duševnem razvoju, za šest oseb s težjo,
za štiri osebe s težko in za tri osebe z več motnjami vključi
varuhinja, naj bi bilo vključenih 87 varuhinj in s tem rešeno
vprašanje presežnih delavcev v vseh zavodih. Pri določitvi
števila delavcev na varovanca bi bilo treba upoštevati tudi
ceno storitve.
B.
3. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o
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Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju
ZUstS) nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
4. Ustava v prvem odstavku 52. člena določa, da je invalidom v skladu z zakonom zagotovljeno varstvo ter usposabljanje za delo. Kot ena temeljnih socialnih pravic je posebno
varstvo invalidov izpeljano iz načela socialne države iz 2. člena
Ustave. Določba vsebuje zakonski pridržek, kar pomeni, da
je zakon tisti, ki natančneje določa vsebino te ustavne pravice (upravičence, vrsto in obseg pravic in pogoje za njihovo
uživanje). Zakonodajalec mora upoštevati posebne potrebe
invalidov zaradi njihovih telesnih ali duševnih okvar oziroma
prizadetosti in pri tem slediti namenu, zaradi katerega je ustavno varstvo invalidov ustavnopravno zagotovljeno.1 Tako kot za
vse ustavne pravice je tudi za pravico iz prvega odstavka 52.
člena Ustave izrednega pomena njena povezava z drugim
odstavkom 14. člena Ustave, ki vsebuje načelo enakosti pred
zakonom. Spoštovanje načela enakosti in zagotavljanje enakega obravnavanja je torej ena od temeljnih zahtev, na katero
morajo paziti tako zakonodajalec2 kot tudi drugi normodajalci,
ki sprejemajo predpise na podlagi zakona.
5. Za obravnavani primer institucionalnega varstva so
pomembni ZSV in na njegovi podlagi izdani normativi in
standardi za izvajanje institucionalnega varstva. Pojem institucionalnega varstva je podrobneje določen v prvem odstavku 16. člena ZSV. Institucionalno varstvo po tem zakonu
obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi
organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo
ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa
bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno
varstvo. Glede na speciﬁko otrok in mladostnikov z zmerno,
težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju, Zakon k že navedenim storitvam institucionalnega varstva dodaja še storitev
usposabljanja po posebnem zakonu, oskrbo in vodenje (tretji
odstavek 16. člena). Glede na speciﬁko odraslih oseb pa v
17. členu posebej ureja storitev vodenja in varstva odraslih
oseb in zaposlitev pod posebnimi pogoji. ZSV torej ureja
institucionalno varstvo tako, da najprej določa tiste elemente
institucionalnega varstva, ki se v enaki meri nanašajo tako na
otroke kot na odrasle, nato pa še elemente, ki se nanašajo le
na otroke ali le na odrasle.
6. Tudi Pravilnik ureja način opravljanja institucionalnega varstva tako, da zajema naloge, ki se nanašajo tako
na otroke kot na odrasle, kot tudi naloge, ki se nanašajo le
na ene ali le na druge. Naloge osnovne oskrbe in deloma
socialne oskrbe so skupne oziroma po vsebini enake tako
za otroke kot za odrasle.3 Naloga varstva je ena od takšnih
nalog socialne oskrbe. Varstvo pomeni nudenje pomoči pri
vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti
(pri vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in
orientaciji). Storitev institucionalnega varstva je lahko zagotovljena v socialnovarstvenem zavodu, v drugi družini ali
v drugi organizirani obliki (prvi odstavek točke d) 7. člena). V
tabeli 1, ki je sestavni del Pravilnika-04, je razviden kadrovski
normativ za izvajanje storitve v socialnovarstvenem zavodu
(prvi odstavek točke i) 7. člena). Pobudnik izpodbija ta normativ v delu, ki določa število varuhinj za izvajanje nalog
varstva odraslih, ker so nižji od normativa za izvajanje enakih
nalog pri varstvu otrok.
__________________
1
Kresal B. v Šturm L. (ur): Komentar Ustave Republike
Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije,
Ljubljana 2002, str. 559 in 560.
2
Ibidem, str. 521.
3
Po uveljavitvi Pravilnika-04 zajema osnovna oskrba bivanje,
organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz (šesti odstavek
točke a) 7. člena). Socialna oskrba pa je opredeljena kot strokovno
vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive,
terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva,
posebnih oblik varstva, vzgoje in priprave na življenje in nalog vodenja (enajsti odstavek točke a) 7. člena).
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7. Kadrovski normativi so izraženi v številu upravičencev na delavca. Po spremembah, uveljavljenih s Pravilnikom-04, je v okviru naloge varstvo, kot delu socialne
oskrbe, za skupino otrok s težjo motnjo v duševnem razvoju določeno razmerje ena varuhinja na tri upravičence,
pri težki motnji v duševnem razvoju ena varuhinja na dva
in pol upravičenca in pri več motnjah ena varuhinja na
dva upravičenca. V okviru enake naloge varstva odraslih
upravičencev s težjo motnjo v duševnem razvoju je ena
varuhinja predvidena na šest upravičencev, pri težki motnji ena varuhinja na štiri upravičence in pri več motnjah
ena varuhinja na tri upravičence. Kadrovski normativi za
izvajanje drugih nalog v okviru institucionalnega varstva
(npr. usposabljanje otrok) pa so določeni posebej in jih
pobudnik ne izpodbija.
8. Osnova za določitev kadrovskega normativa za
število varuhinj je torej teža motnje v duševnem razvoju
upravičencev. Glede na to, da so z izpodbijano ureditvijo
za otroke z enakimi motnjami določeni drugačni (ugodnejši) normativi kot za odrasle, se zastavlja vprašanje, ali je
normodajalec za tako razlikovanje imel razumen razlog.
Načelo enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena
Ustave) namreč pomeni, da predpis ne sme samovoljno
(arbitrarno) različno urejati enakih pravnih položajev subjektov. Za dopustnost razlikovanja mora obstajati razumen,
iz narave stvari izhajajoč razlog.
9. Kot je že bilo navedeno v 5. točki obrazložitve,
je ureditev institucionalnega varstva po prvem odstavku
16. člena ZSV enotna za otroke in odrasle. Zakon sam torej
ne vsebuje razloga, ki bi lahko bil podlaga za različne normative varuhinj. Tudi Pravilnik-04 razvršča otroke in odrasle
v podskupine po enakih kriterijih za otroke in odrasle, in
sicer glede na težo njihove motnje (diagnoze). Da bi se sicer enako opredeljena teža motnje pri odraslih in pri otrocih
razlikovala, ni razvidno ne iz ZSV ne iz Pravilnika.
10. Tudi Ministrstvo v odgovoru na pobudo ne navaja, da bi se teža motenj pri otrocih in odraslih razlikovala.
Kot razlog za določitev kadrovskega normativa za odrasle navaja potrebo po formalni ureditvi delovnopravnega
položaja varuhinj. Prejšnji kadrovski normativi (tj. pred
uveljavitvijo izpodbijane ureditve) niso določali varuhinj
za odrasle. Nekateri zavodi so jih zaradi potreb institucionalnega varstva odraslih kljub temu morali zaposlovati.
S svojimi navedbami Ministrstvo utemeljuje zgolj potrebo
po določitvi kadrovskih normativov za varuhinje odraslih,
kar pa ni sporno.
11. Dejstvo, da število delavcev na varovanca vpliva
na ceno storitve, samo po sebi ne more biti razlog, ki bi
utemeljeval obravnavano razlikovanje normativov. Kadrovski normativi so namreč namenjeni zagotavljanju izpolnjevanja ciljev iz prvega odstavka 16. člena ZSV. Gre za
socialno storitev, ki se ﬁnancira deloma iz lastnih sredstev
varovancev, deloma pa iz javnih sredstev.4 Porazdelitev
stroškov varstva je odvisna od plačilne sposobnosti posameznega upravičenca. Če posamezen varovanec za
plačilo storitev, s katerimi se izpolnjuje omenjeni cilj, nima
(dovolj) lastnih sredstev, se cena storitve institucionalnega
varstva plača iz javnih sredstev. Zato cena storitve ne more
biti razumen, iz narave stvari izhajajoč razlog za drugačno
določitev normativov, ki so odvisni od teže motnje.
12. Iz dejstva, da je Pravilnik-04 kadrovski normativ
za varuhinje otrok v primerjavi s prejšnjo ureditvijo povečal,
izhaja, da navedenega zakonskega cilja ni mogoče doseči
z nižjimi normativi. Normodajalec je za odrasle upravičence
določil drugačen, nižji standard oziroma eno varuhinjo na
____________
4
Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04) predpisuje merila
za določanje oprostitev pri plačilu socialnovarstvenih storitev ter
način njihovega uveljavljanja.
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večje število upravičencev. Pri tem ni utemeljil, zakaj pri
upravičencih te starosti zadostuje manjše število varuhinj za
doseganje ciljev iz ZSV v okviru prvega odstavka 52. člena
Ustave. Glede na to, da za uveljavitev za odrasle upravičence manj ugodnih normativov normodajalec ni imel nobenega
razumnega razloga, je izpodbijana ureditev v neskladju z
drugim odstavkom 14. člena in s prvim odstavkom 52. člena
Ustave.
13. Ustavno sodišče izpodbijane ureditve ni razveljavilo,
ker bi se s takšno odločitvijo lahko položaj pobudnikov poslabšal, saj jim ne bi bilo več zagotovljeno niti število varuhinj, kot je določeno z izpodbijano ureditvijo. Zato je izdalo
ugotovitveno odločbo in ministru, pristojnemu za socialne
zadeve, naložilo, naj ugotovljeno neskladje odpravi v roku
treh mesecev od objave odločbe v Uradnem listu Republike
Slovenije.
C.
14. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
48. člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in
98/03 – popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter
sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija
Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Jože
Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-192/05-29
Ljubljana, dne 15. decembra 2005
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

5437.

Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med
sodiščem in upravnim organom

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede
pristojnosti med sodiščem in upravnim organom, začetem
na pobudo A. A. A. iz Ž. na Ž. Ž., na seji dne 15. decembra
2005

o d l o č i l o:
Za odločanje o sporu med roditeljema A. A. A. in B. B. v
zvezi s spremembo osebnega imena mladoletne C. C., rojene 25. 7. 1988, je pristojno Okrožno sodišče v Mariboru.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnica navaja, da je na pristojnem krajevnem
uradu Miklavž na Dravskem polju vložila zahtevo za spremembo priimka svoje mladoletne hčerke C. C. Ker je za spremembo osebnega imena mladoletne osebe potrebno soglasje obeh roditeljev in se oče ni odzval vabilom, je dne 13. 10.
2004 pri Centru za socialno delo Maribor vložila predlog za
odločitev o sporu med roditeljema v zvezi s spremembo
osebnega imena mladoletne osebe. Na razgovoru pri centru
za socialno delo naj bi bila seznanjena, da je za izdajo zahtevane odločbe pristojno Okrožno sodišče v Mariboru. Dne
11. 11. 2004 naj bi na Okrožno sodišče v Mariboru vložila
predlog za izdajo odločbe o dovolitvi spremembe osebnega
imena mladoletni C. C. Okrožno sodišče v Mariboru naj bi s
sklepom št. VI R 67/2004 z dne 3. 3. 2005 predlog zavrglo in
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se izreklo za nepristojno za odločanje o predlogu za dovolitev
spremembe osebnega imena mladoletni osebi. Pobudnica
navaja, da se je zoper navedeno odločitev pritožila. Višje
sodišče naj bi s sklepom zavrnilo pritožbo in potrdilo sklep
sodišča prve stopnje. Pobudnica trdi, da je dne 26. 10. 2005
ponovno vložila vlogo na Center za socialno delo v Mariboru,
ki je s sklepom št. 56-1445/90-3 z dne 9. 11. 2005 postopek
za spremembo osebnega imena mladoletni C. C. ustavil. Iz
obrazložitve sklepa naj bi izhajalo, da Center za socialno delo
Maribor ni pristojen za odločanje o spremembi osebnega
imena mladoletne osebe.
B.
2. Po tretjem odstavku 61. člena Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS)
lahko vloži pobudo za rešitev spora o pristojnosti tudi stranka
v postopku, zaradi katerega je prišlo do spora o pristojnosti.
Na podlagi citirane določbe ZUstS je Ustavno sodišče pristojno, da na pobudo strank v postopku odloči, ali spada zadeva
v sodno ali v upravno pristojnost v primerih, ko sodišče in
upravni organ odklanjata pristojnost za postopanje v določeni
zadevi (negativni kompetenčni spor).
3. V tem primeru pristojnost za odločanje o sporu med
roditeljema v zvezi s spremembo osebnega imena mladoletne osebe zavračata tako Okrožno sodišče v Mariboru
kot Center za socialno delo v Mariboru. Okrožno sodišče v
Mariboru meni, da je na podlagi četrtega odstavka 7. člena
Zakona o osebnem imenu (Uradni list SRS, št. 16/74 in
nasl. – v nadaljevanju ZOI) za odločanje pristojen Center za
socialno delo v Mariboru. Center za socialno delo v Mariboru
pa meni, da se je z Zakonom o spremembah in dopolnitvah
Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list
RS, št. 16/04 – v nadaljevanju ZZZDR-C) pristojnost o vseh
vprašanjih izvrševanja roditeljske pravice s centrov za socialno delo prenesla na sodišča, zato bi moralo tudi o sporu med
roditelji v zvezi s spremembo osebnega imena mladoletne
osebe odločati pristojno sodišče.
4. Člen 7 Konvencije Združenih narodov o otrokovih
pravicah (Uradni list SFRJ, št. 15/90, Akt o nostriﬁkaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in
konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo, Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92 – KOP) določa,
da mora biti otrok takoj po rojstvu vpisan v rojstno matično
knjigo in ima od rojstva pravico do imena. Ime otroka določa
njegovo identiteto, zato je določitev ali sprememba otrokovega imena vprašanje, ki bistveno vpliva na otrokov razvoj.
Splošen predpis, ki ureja razmerja med starši in otroki, je
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list
SRS, št. 15/76 in Uradni list RS, št. 69/04 – Uradni p.b. – v
nadaljevanju ZZZDR). Do sprejetja ZZZDR-C so na podlagi
četrtega odstavka 114. člena ZZZDR o sporih med roditelji
v zvezi z odločitvami, ki bistveno vplivajo na otrokov bodoči
razvoj, odločali centri za socialno delo. ZZZDR-C pa je pristojnost za odločanje o sporih med roditelji o vprašanjih,
ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, prenesel na sodišča
(113. člen ZZZDR).
5. V 7. členu ZOI je urejena sprememba osebnega
imena. Mladoletni osebi se spremeni ime na zahtevo staršev
ali posvojitelja (drugi odstavek 7. člena ZOI). Če starši živijo
ločeno, lahko zahteva spremembo osebnega imena mladoletni osebi roditelj, pri katerem mladoletna oseba živi oziroma
kateremu je bila dodeljena, če s tem soglaša drugi roditelj
(tretji odstavek 7. člena ZOI). Če drugi roditelj ne soglaša
s spremembo osebnega imena mladoletni osebi, odloči o
sporu med roditeljema organ, pristojen za socialno skrbstvo.
Odločbo je treba priložiti zahtevi za spremembo imena mladoletni osebi (četrti odstavek 7. člena ZOI).
6. V tem primeru dva različna zakona določata različno pristojnost za odločanje o sporih med roditelji v zvezi
s spremembo osebnega imena mladoletne osebe. ZOI kot
specialni in starejši predpis določa, da o sporu med roditelji
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v zvezi s spremembo otrokovega imena odloča organ,
pristojen za socialno skrbstvo. ZZZDR-C kot splošnejši in
novejši predpis določa, da o sporih med roditelji, ki se nanašajo na vprašanja, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj,
odloča sodišče.
7. Pravni sistem je notranje povezana celota in v njem
ne sme biti antinomij. Za antinomijo gre, če so v pravnem
sistemu pravila, ki so si nasprotna ali neusklajena. Zato pri
razlagi pravnih pravil uporabimo merila (argumente), ki omogočajo, da nasprotja ali neusklajenosti med pravnimi pravili
odpravimo (razrešimo).1 Zakonodajalec ni uporabil izrecne
derogacijske klavzule, s katero bi razveljavil četrti odstavek
7. člena ZOI, zato nastopi ista situacija, kot je tista, ko zakonodajalec uporabi splošno derogacijsko klavzulo. Načeloma
je mogoče reči, da mlajši splošni zakon razveljavi starejšega
specialnega. Vendar je v takem primeru treba z zgodovinsko
in teleološko razlago posebej ugotoviti, ali je bil namen zakonodajalca, da z novim splošnim zakonom poseže tudi v
staro specialno ureditev.2
8. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-312/00 z dne
23. 4. 2003 (Uradni list RS, št. 42/03 in OdlUS XII, 39) navedlo, da upravni postopek, ki ga pri odločanju uporabljajo
centri za socialno delo, nima določb, ki bi zagotavljale otroku
vse procesne pravice, ki so določene v Evropski konvenciji
o uresničevanju otrokovih pravic (Uradni list RS, št. 86/99,
MP, št. 26/99 – MEKUOP). Takšne določbe pa vsebuje Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in nasl.
– ZPP). Iz Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih – prva obravnava – EPA 991 – III (Poročevalec DZ, št. 76/03 – Predlog
ZZZDR) izhaja, da je bil namen zakonodajalca zagotoviti
varovanje otrokove koristi v čim večji možni meri v skladu
z mednarodnimi instrumenti, ki zadevajo otroka, tako glede
varstva, vzgoje in preživljanja kot glede otrokovih stikov. Iz
Predloga ZZZDR tudi izhaja, da je zakonodajalec želel prenesti pristojnost za odločanje o sporih med roditelji v zvezi z
izvrševanjem roditeljske pravice iz centrov za socialno delo
na sodišča, da bi zagotovil večje varstvo otrokovih procesnih
pravic.
9. Ker je odločanje o spremembi otrokovega imena
vprašanje, ki bistveno vpliva na otrokov razvoj, je Ustavno sodišče ob uporabi argumenta kronologije in argumenta
specialnosti ter zgodovinske in teleološke metode razlage
ugotovilo, da je mlajši splošni predpis ZZZDR-C razveljavil
določbo četrtega odstavka 7. člena ZOI. Zato je Ustavno sodišče odločilo, da je za odločanje o sporu med roditeljema v
zvezi s spremembo osebnega imena mladoletne C. C. pristojno Okrožno sodišče v Mariboru.
C.
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
četrtega odstavka 61. člena ZUstS in četrte alineje drugega
odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni
list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik dr.
Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze
Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan,
dr. Ciril Ribičič, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić.
Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. P-202/05-4
Ljubljana, dne 15. decembra 2005
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.
___________________
1
M. Pavčnik: Argumentacija v pravu, Pravna fakulteta in
Cankarjeva založba, Ljubljana 2004, str. 114.
2
Prav tam, str. 116.

Uradni list Republike Slovenije
5438.

Odločba o razveljavitvi Odloka o spremembi
Odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Piran v letu 2003
za golf igrišče v Sečovljah in zavrnitev pobude
za začetek postopka za oceno ustavnosti
6. člena Zakona o urejanju prostora

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude in
v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na
pobudo Egidija Markežiča, Bruna Peroše in Gabrijela Bažca
iz Sečovelj in drugih, ki jih zastopa Andrej Razdrih, odvetnik
v Ljubljani, na seji dne 15. decembra 2005

o d l o č i l o:
1. Odlok o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Piran v letu 2003 za golf igrišče v Sečovljah
(Primorske novice, Uradne objave, št. 37/03) se razveljavi.
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 6. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02 in 8/03 – popr.) se zavrne.
3. Pobudniki sami nosijo svoje stroške postopka.

Obrazložitev
A.
1. Pobudniki izpodbijajo Odlok o spremembi Odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran v letu 2003 za
golf igrišče v Sečovljah (v nadaljevanju Prostorski plan), ki
naj bi namenil najboljša kmetijska zemljišča za šport in rekreacijo. Pobudnica Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
Območna enota Koper (v nadaljevanju Zbornica), navaja, da
njen pravni interes za vložitev te pobude temelji na določbah
4. in 7. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99 in nasl. – v nadaljevanju ZKGZ).
Pobudniki kot ﬁzične osebe pa navajajo, da so kmetje na
območju Sečovelj. Z izpodbijanim Prostorskim planom naj
bi bila spremenjena namembnost kmetijskih zemljišč v površini 66 ha v Sečovljah. Najboljših kmetijskih zemljišč naj bi
bilo 61 ha. Prostorski plan naj ne bi bil sprejet po postopku,
določenem z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02 in 8/03 – popr. – v nadaljevanju ZUreP-1), ker naj
variantna lokacija na Krogu ne bi bila javno razgrnjena in
javno obravnavana, niti naj je ni bi obravnaval Občinski svet.
Lokacija Krog naj bi bila za gradnjo primernejša, ker naj bi šlo
za območje kmetijskih zemljišč slabše kakovosti. Občina naj
v postopku priprave in sprejemanja izpodbijanega predpisa
ne bi zaprosila Zbornice za stališče o načrtovanem posegu
v smislu 7. člena ZKGZ. Pobudniki menijo, da je tudi sklep
Vlade Republike Slovenije o ugotovitvi usklajenosti predloga
Prostorskega plana neveljaven, ker ga je sprejela medresorska komisija, v kateri naj ne bi bilo nobenega člana Vlade.
Ta sklep naj bi imel le naravo dopisa generalnega sekretarja
Vlade. Zato pobudniki menijo, da Prostorski plan ni usklajen
z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin državnih planskih
aktov. Mnenji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju Ministrstvo) naj bi bili nezakoniti, ker
naj Ministrstvo ne bi bilo seznanjeno s primerjalno študijo
med dvema lokacijama v Občini Piran, ki naj bi bili primerni
za ureditev golf igrišča (lokacija Sečovlje-Košta in lokacija
na Krogu). Prostorski plan naj bi bil v neskladju tudi s 1., 3.
in 4. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 59/96 in nasl. – v nadaljevanju ZKZ). V postopek priprave
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in sprejema izpodbijanega akta naj ne bi bila vključena Zbornica, čeprav naj bi šlo za gradnjo na kmetijskih zemljiščih. Z
izpodbijanim predpisom naj bi bila spremenjena namembnost
5 ha najboljših kmetijskih zemljišč za gradnjo spremljajočih
objektov za golf, kar naj bi bilo v neskladju s Pravilnikom o
pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih
družbenih planov občin v digitalni obliki (Uradni list RS, št.
20/03 – v nadaljevanju Pravilnik).
2. Pobudniki izpodbijajo tudi 6. člen ZUreP-1, ki ureja
gradnjo objektov za šport in rekreacijo na najboljših kmetijskih zemljiščih. Pred uveljavitvijo izpodbijane določbe naj bi
gradnjo na najboljših kmetijskih zemljiščih dopuščal 8. člen
ZKZ le v primeru javnega interesa. Z izpodbijano določbo naj
bi bila dodana še nova dejavnost – šport in rekreacija, ki naj
je ne bi dopuščal ZKZ. Izpodbijana določba naj bi dopuščala
megalomanske objekte na najboljših kmetijskih zemljiščih,
ker ne predpisuje vrste in velikosti objektov. Po mnenju pobudnikov naj bi bila gradnja za šport in rekreacijo omejena do
1 ha. Pobudniki predlagajo, naj Ustavno sodišče naloži Državnemu zboru spremembo 6. člena ZUreP-1 tako, da bodo
naštete izjemne gradnje na najboljših kmetijskih zemljiščih
natančno opredeljene in po obsegu omejene (vrste objektov
za šport in rekreacijo in njihova velikost). Predlagajo tudi, naj
se jim povrnejo stroški odvetnika.
3. Občina odgovarja, da pobudniki nimajo pravnega
interesa za izpodbijanje Prostorskega plana. Območna enota
Koper naj ne bi bila pravna oseba in naj ne bi imela posebnih
pooblastil v prometu. Jožefu Horvatu naj bi potekel mandat
predsednika Zbornice. Zbornica naj ne bi imela pravnega interesa na območju, ki ga ureja Prostorski plan, ker naj se njen
položaj s sprejemom izpodbijanega akta ne bi spremenil, niti
naj ne bi bila nosilka urejanja prostora. Za izkazovanje pravnega interesa naj ne bi zadostovalo le splošno varstvo kmetijskih zemljišč. Občina naj bi se z zakupniki kmetijskih zemljišč na spornem območju sporazumela o predčasni prekinitvi
pogodb. Občina obširno pojasnjuje sam potek sprejemanja in
priprave Prostorskega plana. Občinski svet naj bi dne 13. 12.
2001 sprejel Program priprave prostorskih izvedbenih aktov
in strokovnih študij za leto 2002. V tem programu naj bi bila
predvidena izdelava strokovnih podlag za spremembo plana
na območju Sečovelj-Drnica za športno rekreacijske površine
– golf. Županja naj bi 25. 3. 2002 izdala sklep o pričetku postopka naročila izdelave izpodbijanega akta. Za vsa področja
naj bi bili določeni nosilci urejanja prostora. O predvideni
spremembi naj bi bila seznanjena tudi Odbor za kmetijstvo
Občine Piran in Ministrstvo. Izdelana naj bi bila tudi Študija
o upravičenosti gradnje golf igrišča (julija 2002). Ta študija
naj bi bila odločilnega pomena pri odločitvi Občine glede
spremembe planskega dokumenta. Študija naj bi predvsem
primerjala kmetijsko in nekmetijsko rabo spornega območja.
Zaključek študije naj bi bila ekonomska upravičenost gradnje
golf igrišča, ker naj bi se investicija v golf igrišče povrnila v
15 letih, v kmetijsko dejavnost pa v 23,5 letih. Mnenje Ministrstva z dne 14. 10. 2002 naj bi temeljilo prav na tej študiji.
Občina naj bi dne 26. 9. 2002 sprejela strateški dokument
o razvoju turizma, ki naj bi prav tako predvidel gradnjo golf
igrišča. Osnutek Prostorskega plana naj bi bil skupaj s programskimi izhodišči, mnenji in s kartografskim delom javno
razgrnjen od 22. 11. 2002 do 23. 12. 2002. Javna obravnava
naj bi bila dne 17. 12. 2002 v prostorih gasilskega doma v
Sečovljah. Februarja 2003 naj bi bila izdelana tudi študija
»Golf igrišče – primerjalno vrednotenje variantnih lokacij«.
S to študijo naj bi bili ovrednoteni lokaciji Sečovlje in Krog v
smislu drugega odstavka 6. člena ZUreP-1. Ugotovljeno naj
bi bilo, da naj bi lokacija Krog zadoščala za gradnjo 9 igralnih
polj, ker naj bi obsegala le 45 ha zemljišč. Občina navaja, da
se je odločila za lokacijo Sečovlje, ker je v neposredni bližini
letališča, marine, Krajinskega parka Sečovlje in ima boljše
naravne danosti (raven teren, neposredna bližina vodotoka).
To zemljišče naj bi bilo tudi bolje komunalno opremljeno.
Prostor naj bi bil smotrnejše izrabljen, ker naj bi se navezoval
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na stavbne površine naselja Sečovlje Košta. Izbira lokacije
naj bi bila pretehtana in naj bi bila most med podeželskim in
urbanim turizmom. Zato naj bi Občina ocenila kot primernejšo lokacijo Sečovlje. Občinski svet naj bi bil seznanjen s pripombami in predlogi javnosti. Dne 27. 3. 2003 naj bi opravil
prvo obravnavo osnutka izpodbijanega akta. Občina naj bi
pridobila tudi vsa mnenja nosilcev urejanja prostora. Urad
Republike Slovenije za prostorsko planiranje (v nadaljevanju
Urad) in Vlada naj bi dne 12. 8. 2003 izdala mnenji o usklajenosti akta. Občina navaja, da je Občinski svet dne 11. 9.
2003 v drugi obravnavi Prostorski plan sprejel. Na njegovi
podlagi naj bi bil leta 2004 sprejet tudi lokacijski načrt. Izpodbijani Prostorski plan naj bi bil v celoti usklajen z obveznimi
izhodišči prostorskih sestavin državnih planskih aktov. Občina naj bi spremenila 61 ha kmetijskega zemljišča iz prvega
v drugo območje kmetijskih zemljišč. Sprememba območja
kmetijskih zemljišč naj bi bila potrebna zaradi ureditve igralnih polj. Sporna zemljišča naj bi imela dvojno rabo: kmetijsko
in rekreacijsko. Na delu teh zemljišč naj bi se uredila igralna
polja in vodne akumulacije. Osnovna kmetijska raba naj se
ne bi spremenila, ampak naj bi bila le dopolnjena z rekreacijsko rabo. Sporna zemljišča naj bi se po opustitvi golf igrišča
lahko ponovno namenila kmetijski obdelavi. Občina navaja,
da kmetijstvo na tem območju ne bo opuščeno, ker gradnja
golf igrišča ni predvidena na vseh 66 ha. Z objekti pozidanih
površin naj bi bilo manj kot 5 ha.
4. Državni zbor na pobudo ni odgovoril.
5. Vlada v mnenju pojasnjuje, da je leta 2001 ustanovila delovno telo – Komisijo Vlade Republike Slovenije
za ugotavljanje usklajenosti prostorskih sestavin občinskih
planskih aktov z obveznimi izhodišči prostorskih aktov Republike Slovenije (v nadaljevanju Komisija). Člani Komisije
naj bi bili ministri, pristojni za posamezna področja obveznih
izhodišč prostorskih sestavin državnih planov. Sklep Vlade
naj bi natančno določal primere, ko naj bi ministra v Komisiji
nadomeščal pooblaščeni funkcionar ali uradnik ustreznega
naziva. Vlada navaja, da se je v skladu s tem sklepom in Poslovnikom Komisije štelo, da je gradivo sprejela Vlada, kadar
je bilo doseženo soglasje vseh članov in noben izmed njih
ni zahteval obravnave gradiva na seji Vlade. Z uveljavitvijo
Uredbe o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni
list RS, št. 76/04 – SPRS) naj bi Komisija prenehala delovati.
Vlada pojasnjuje, da je 12. 8. 2003 Komisija sprejela sklep št.
350-00/01-140 o ugotovitvi usklajenosti predloga prostorskega plana z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin republiških planskih aktov. Sklep Vlade naj bi temeljil na pozitivnih
mnenjih vseh pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki naj bi
jih v postopek priprave vključila Občina Piran, ter na strokovnem mnenju o usklajenosti predloga izpodbijanega akta
z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin državnih planskih
dokumentov. Mnenje, ki ga je v postopku sprejemanja izpodbijanega akta dala Zbornica, naj ne bi imelo narave in pravnih
posledic mnenj nosilcev urejanja prostora po ZUreP-1. Vlada
naj ne bi razpolagala s podatki, katere strokovne podlage
naj bi bile javno razgrnjene in s podatki ali naj bi bila javnosti ter Občinskemu svetu prikazana možnost gradnje golf
igrišča na lokaciji Krog. V sklepu Vlade naj bi bilo nasprotni
udeleženki pojasnjeno, da je golf igrišče objekt, ki mora biti
v skladu s Pravilnikom v tekstualnem in kartografskem delu
plana prikazano kot območje za šport in rekreacijo. Občina
naj bi ta del mnenja Vlade upoštevala le v kartografskem delu
Prostorskega plana. Urad naj bi v svojem mnenju prav tako
opozoril Občino na neskladje s Pravilnikom.
6. Na očitke pobudnikov, da je 6. člen ZUreP-1 v neskladju z drugim odstavkom 71. člena Ustave, Vlada navaja,
da je za spremembo namembnosti najboljših kmetijskih zemljišč predpisana dodatna zahteva, in sicer, da je ta zemljišča
mogoče uporabiti za gradnjo le na temelju ovrednotenih
variantnih predlogov glede na njihov funkcionalni, varstveni in ekonomski vidik ter glede na njihovo sprejemljivost v
lokalnem okolju. Vlada pojasnjuje, da je sprejela Uredbo o
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prostorskem redu (Uradni list RS, št. 122/04 – v nadaljevanju
Prostorski red), ki v trinajstem odstavku 99. člena določa, da
se površine za rekreacijo in šport umeščajo zunaj poselitvenih območij, kadar je mogoče zagotoviti primerno dostopnost
in razdaljo in kadar dejavnost ne povzroča konﬂiktov s primarno rabo prostora ter z varstvenimi režimi območja, katerih
primarni cilj je varovanje prostora. Varstvo kmetijskih zemljišč
naj bi zagotavljali tudi določbi 3. in 4. člena ZUreP-1. Očitek
pobudnikov, da bi bilo treba predpisati maksimalno velikost
objekta v primeru gradnje zunaj poselitvenih območij, je po
mnenju Vlade neutemeljen, saj bi bilo to zaradi raznolikih
možnosti pri načrtovanju površin za rekreacijo in šport popolnoma neustrezno. V Prostorskem redu naj bi bila zato
predpisani le merila in pogoji, ki naj bi jih bilo treba upoštevati
pri načrtovanju izven poselitvenega območja.
B. – I.
7. Pobudniki, ki živijo na območju Sečovelj, izkazujejo
pravni interes za izpodbijanje Prostorskega plana, ki spreminja namensko rabo najboljših kmetijskih zemljišč v območje
za golf igrišče. Zato se Ustavno sodišče ni spuščalo v pravni interes drugih pobudnikov. Ustavno sodišče je pobudo
sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka
26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju ZUstS) nadaljevalo z odločanjem o
stvari sami.
8. Občina je s Prostorskim planom uredila dopolnitev
namenske rabe na območju dela kmetijskih zemljišč pri Sečovljah za šport in rekreacijo na površini 66 ha, spremenila
je del najboljših kmetijskih zemljišč v druga kmetijska zemljišča v velikosti 61 ha ter spremenila del najboljših kmetijskih
zemljišč v stavbna zemljišča za gradnjo spremljajočih objektov in ureditev igrišča za golf (klubski prostori, parkirišča,
komunikacije in druge funkcionalne ureditve) v velikosti 5 ha
(1. člen). V 2. členu izpodbijanega akta je določila, da se za
igrišče za golf predvidi 66 ha, od tega je 5 ha stavbnih zemljišč za spremljajoče objekte in ureditve, 61 ha pa obsega
območje igralnih polj. Igralna polja se uredijo na 2. območju
kmetijskih zemljišč (druga kmetijska zemljišča), na katerem
imajo kmetijske površine zaradi interesa turizma in rekreacije
dvojno rabo prostora (kmetijsko in rekreacijsko). Razmejitev
rabe na igralna polja in zemljišča za kmetijsko obdelavo se
določi na podlagi idejnega projekta igrišča za golf.
9. Postopek priprave in sprejemanja Prostorskega plana se je leta 2001 začel po določbah Zakona o urejanju
prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in nasl. – v nadaljevanju
ZUreP) in Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in nasl. – ZPUP), ki
so na podlagi 179. člena ZUreP-1 prenehale veljati dne 1. 1.
2003. Takrat je po 185. členu ZUreP-1 prenehal veljati tudi
8. člen ZKZ, ki je taksativno našteval dopustne posege na
najboljša kmetijska zemljišča, ker je njihovo varstvo uredil
6. člen ZureP-1.
10. V času veljavnosti ZUreP je Občina sprejela Program
priprave prostorskih izvedbenih in strokovnih študij za leto
2002 (13. 12. 2001), sklep o naročilu izdelave Prostorskega
plana (25. 3. 2002), program priprave (9. 4. 2002), zaprosila
nosilce urejanja prostora za smernice (9. 4. 2002), pridobila
smernice in Študijo o ekonomski upravičenosti gradnje golf
igrišča, izdala sklep o javni razgrnitvi (22. 11. 2002), opravila
javno razgrnitev (od 22. 11. 2002 do 23. 12. 2002) in izvedla
javno obravnavo (17. 12. 2002). Ministrstvo je mnenje izdalo
14. 10. 2002 na podlagi Študije o ekonomski upravičenosti
gradnje golf igrišča v Sečovljah. Februarja 2003, ko je bil že
uveljavljen ZUreP-1, je Občina pridobila primerjalno študijo lokacij za gradnjo golf igrišča v Sečovljah in na Krogu po drugem
odstavka 6. člena ZUreP-1. V odgovoru nasprotna udeleženka
navaja, da se je Občina odločila za lokacijo v Sečovljah, ker je
primernejša iz urbanistično varstvenega vidika, vendar iz poslane dokumentacije ni razvidno, kdo je o primernosti lokacije
odločal (Občinski svet ali Županja ali upravni organ). Variantni
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predlog spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč na lokaciji Krog ni bil poslan Ministrstvu. Ministrstvo je izdalo mnenji
k izpodbijanemu aktu dne 14. 10. 2002 in 16. 6. 2003, ki se je
prav tako nanašalo na lokacijo Sečovlje, ne da bi bilo seznanjeno z variantno lokacijo na Krogu.
11. Prostorski plan je bil sprejet po uveljavitvi ZUreP-1.
Ta v tretjem odstavku 171. člena določa, da se postopki o pripravi in sprejemu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, nadaljujejo
in končajo po določbah ZUreP-1, pri čemer se ne uporabljajo
določbe o prostorski konferenci. To pomeni, da bi morala
občina kljub temu, da je bila javna razgrnitev že opravljena, upoštevati določbo drugega odstavka 6. člena ZUreP-1,
po kateri je sprememba namembnosti najboljših kmetijskih
zemljišč (v obravnavanem primeru za gradnjo golf igrišča)
dopustna le, če ni mogoče uporabiti zemljišč, ki so manj primerna za kmetijsko obdelavo. Občina je sicer razpolagala
s primerjalno študijo gradnje golf igrišča v Sečovljah in na
Krogu, vendar variantna lokacija na Krogu ni bila predstavljena javnosti. Iz odgovora nasprotne udeleženke in iz poslane
dokumentacije tudi ne izhaja, da bi se o varianti opredelil
Občinski svet. Dejstvo, da pred sprejetjem izpodbijanega
akta nista bili razgrnjeni obe variantni rešitvi, pomeni kršitev
postopka priprave Prostorskega plana. V obravnavani zadevi
gre za spremembo namembnosti 61 ha najboljših kmetijskih
zemljišč, zato izdelana študija o primerljivosti dveh lokacij ne
more biti sama sebi namen, kot je bilo v tem primeru. Občina
bi morala, ko je bila izdelana variantna rešitev, ponoviti postopek javne razgrnitve in javne obravnave. Ustavno sodišče
je že večkrat povedalo, da sta na področju urejanja prostora
javna razgrnitev in javna obravnava prostorskih aktov pomembni zato, ker se takrat prizadeti seznanijo z načrtovano
ureditvijo, lahko takrat nanjo reagirajo, tako da pripravljalec
akta na podlagi teh odzivov še enkrat pretehta svoj predlog.
Javna razgrnitev in javna obravnava s tem prispevata k bolj
demokratični, utemeljeni in pretehtani prostorski odločitvi
(podobno Ustavno sodišče v sklepu št. U-I-4/00 z dne 8. 11.
2001, OdlUS X,188). V obravnavani zadevi pa je Občina šele
po javni razgrnitvi in obravnavi sicer pridobila študijo o variantni lokaciji na Krogu, vendar z njo ni seznanila ne javnosti
ne nosilcev urejanja v prostoru. Zato je izpodbijani Prostorski
plan v neskladju z 10. členom v povezavi z 31. in 32. členom
ZUreP-1 in ga je Ustavno sodišče razveljavilo.
12. Ker je Ustavno sodišče Prostorski plan razveljavilo
že zaradi navedene neskladnosti z ZUreP-1, ni ocenilo še
drugih očitkov pobudnikov.
B.– II.
13. Pobudniki očitajo, da je določba 6. člena ZUreP-1
nejasna, ker ne določa vrste niti maksimalne površine niti
posameznih športnih igrišč in s tem smiselno uveljavljajo
neskladje z 2. členom Ustave. Z izpodbijano določbo je
taksativno navedeno, katere gradnje so dopustne zunaj poselitvenih območij. Po določbi drugega odstavka 6. člena
ZUreP-1 pa je še predpisano, da je najboljšim kmetijskim
zemljiščem mogoče spremeniti namembnost pod pogojem,
če ni mogoče uporabiti zemljišč, ki so manj primerna za
kmetijsko obdelavo, in da se ta zemljišča praviloma določijo
na podlagi variantnih predlogov glede na njihov funkcionalni,
varstveni in ekonomski vidik ter glede na njihovo sprejemljivost v lokalnem okolju. Merila in pogoji za gradnje zunaj poselitvenih območij se določajo v prostorskem redu občine v
skladu s prostorskim redom Slovenije (tretji odstavek 6. člena
ZUreP- 1). V Prostorskem redu je v trinajstem odstavku
99. člena predpisano, da se površine za rekreacijo in šport
umeščajo zunaj poselitvenih območij, kadar je možno zagotoviti primerno dostopnost in razdaljo in kadar dejavnost ne
povzroča konﬂiktov s primarno rabo prostora ter z varstvenimi
režimi območja, katerih primarni cilj je varovanje območja.
14. Glede na zakonske določbe o gradnji zunaj poselitvenega območja v povezavi s podzakonskim predpisom
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Ustavno sodišče ugotavlja, da so predpisani kriteriji za določitev gradnje na najboljših kmetijskih zemljiščih zadostno
izhodišče za to gradnjo. Ker so glede na navedeno trditve
pobudnikov o neskladnosti z 2. členom Ustave neutemeljene,
je Ustavno sodišče pobudo v tem delu zavrnilo kot očitno neutemeljeno (2. točka izreka).
B. – III.
15. Pobudniki so zahtevali povračilo stroškov postopka.
Po prvem odstavku 34. člena ZUstS nosi v postopku pred
Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške postopka,
če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Za takšno drugačno
odločitev bi morali obstajati posebni razlogi, ki pa jih v pobudi ne navajajo. Zato je Ustavno sodišče odločilo, da svoje
stroške postopka nosijo sami (3. točka izreka).
C.
16. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
tretjega odstavka 45. člena, drugega odstavka 26. člena in
prvega odstavka 34. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr.
Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze
Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan,
dr. Ciril Ribičič, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić.
Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-49/04-36
Ljubljana, dne 15. decembra 2005
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

5439.

Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega
delovnega in socialnega sodišča ter sodbe
Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka na
Ptuju

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. A. iz Ž. pri Ž., ki ga zastopa B. B. B., odvetnik na Z.,
na seji dne 1. decembra 2005

o d l o č i l o:
1. Sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št.
Pdp 999/2003 z dne 6. 11. 2003 in sodba Delovnega sodišča
v Mariboru, Oddelka na Ptuju, št. Pd 287/2000 z dne 6. 3.
2003 se razveljavita.
2. Zadeva se vrne Delovnemu sodišču v Mariboru, Oddelku na Ptuju, v novo odločanje.
3. Pritožnik sam nosi stroške postopka z ustavno pritožbo.

Obrazložitev
A.
1. Višje sodišče je zavrnilo pritožbo pritožnika zoper
sodbo sodišča prve stopnje. To je zavrnilo njegov tožbeni
zahtevek za plačilo zneska iz naslova prikrajšanj pri plači
v obdobju po prezaposlitvi pritožnika k novemu delodajalcu
(prvotožena stranka v delovnem sporu), naslovljen na pritožnikovega bivšega delodajalca (drugotožena stranka v delovnem sporu). Pritrdilo je stališču sodišča prve stopnje, da je
lahko zavezanec za plačilo plače le delodajalec. Pritožbene
očitke, da pritožnik od prvega delodajalca ni zahteval plačila
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plače, temveč odškodnino za škodo, ki naj bi mu nastala
zaradi neizplačanih plač pri novem delodajalcu, je zavrnilo
kot neskladne s tožbenimi navedbami.
2. V ustavni pritožbi pritožnik navaja, da je zoper prvega delodajalca vložil tožbo na izplačilo odškodnine v obliki
izpada plač, ker ga je kot invalida III. kategorije prezaposlil
k delodajalcu v slabem ﬁnančnem stanju. Meni, da pomeni
odločitev Višjega sodišča, da pritožnik od prvega delodajalca
ni vtoževal odškodnine, temveč plačo, sprenevedanje. Z materialnopravno nepravilno odločitvijo, kakršna je po mnenju
pritožnika, naj bi mu bile kršene pravice iz 49. in 66. člena
Ustave, s pristranskim odločanjem pa tudi pravica do sodnega varstva iz 23. člena Ustave. Višjemu sodišču očita tudi, da
je ignoriralo vsebino pritožbe, s čimer naj bi mu bila kršena
pravica iz 25. člena Ustave.
3. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo dne
27. 9. 2005 sprejel v obravnavo. V skladu z določbo 56.
člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94
– v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče ustavno pritožbo
poslalo Višjemu sodišču, v skladu z določbo 22. člena Ustave
pa nasprotni stranki v delovnem sporu (bivšemu delodajalcu
kot drugotoženi stranki). Na ustavno pritožbo je odgovorila
le nasprotna stranka iz delovnega spora.
4. Nasprotna stranka iz delovnega spora meni, da je
sodišče prve stopnje pošteno sodilo in odločitev sprejelo na
podlagi ugotovljenega dejanskega stanja. Nadalje navaja,
da pritožnik pred sodiščem prve stopnje ni navajal dejstev in
ni predložil dokazov, ki bi utemeljevali njeno odškodninsko
odgovornost. Ob tem pojasnjuje, da je bil pritožnik na prvem
naroku za glavno obravnavo opozorjen na dolžnost navajanja dejstev in predlaganja dokazov, pomembnih za odločitev
sodišča. Prav tako mu je bil odobren dodaten rok, da se izjavi
o navedbah in predlaganih dokazih iz njene pripravljalne vloge. Meni, da je sodišče druge stopnje pritožnikovo pritožbo
presojalo z vidika določb o odškodninski odgovornosti. V
zvezi z zatrjevano kršitvijo 66. člena Ustave meni, da ne gre
za ustavno pravico, ki pomeni človekovo pravico oziroma
temeljno svoboščino. Prav tako meni, da pritožniku niso bile
kršene pravice iz 23., 25. in 49. člena Ustave. Predlaga zavrnitev ustavne pritožbe.
B.
5. Temeljni očitek pritožnika sodiščema v tej zadevi
je, da njegovega tožbenega zahtevka zoper drugotoženo
stranko nista presojali z vidika utemeljenosti po določbah o
odškodninski odgovornosti. Ustavno sodišče je zato izpodbijani sodbi preizkusilo z vidika morebitne kršitve pravice do
enakega varstva pravic (22. člen Ustave).
6. Ena od temeljnih pravic, ki izvirajo iz 22. člena Ustave, je pravica do izjave. Za zagotovitev kontradiktornega
postopka je bistveno, da ima stranka pravico, da se izjavi, tej
pravici pa ustreza obveznost sodišča, da vse navedbe stranke vzame na znanje, ter se do njih opredeli, če so dopustne
in za odločitev relevantne, v obrazložitvi svoje odločbe tudi
opredeli. Za opredelitev, katere navedbe so pravno odločilne,
pa je bistveno, katere pravne norme bo sodišče uporabilo
ter kako jih bo razlagalo. Ne glede na pravilo, da sodišče
pozna pravo po uradni dolžnosti (iura novit curia), se pravica
do izjavljanja in njej ustrezajoča obveznost sodišča do opredelitve nanašata tudi na pravna vprašanja. Sodišče se je
dolžno opredeliti vsaj do nosilnih pravnih naziranj stranke,
ki so dovolj argumentirana, ki niso očitno neutemeljena in ki
za odločitev v zadevi po razumni presoji sodišča niso nerelevantna. Zato je za zagotovitev ustavne pravice do poštenega
sojenja kot tudi za zagotovitev zaupanja v sodstvo velikega
pomena, da stranka, tudi če njenemu zahtevku ali pravnemu
sredstvu ni ugodeno, lahko spozna, da se je sodišče z njenimi argumenti seznanilo in jih obravnavalo, in da ne ostane v
dvomu, ali jih sodišče morda ni enostavno prezrlo (tako tudi
v odločbi št. Up-373/97 z dne 22. 2. 2001, Uradni list RS,
št. 19/01 in OdlUS X, 108).
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7. Sodišče mora dejansko stanje, ki so ga navedle
stranke, preizkusiti s stališča vseh pravnih norm, ki bi utegnile priti v poštev. Če se pri tem izkaže, da je dejansko stanje
navedeno pomanjkljivo, mora stranko opozoriti na možnost
drugačne kvaliﬁkacije in jo spodbuditi k dopolnitvi dejstev.1
Sodišče je dolžno samostojno ugotavljati, ali v tožbi zatrjevano dejansko stanje ustreza zakonskemu dejanskemu stanu
katerekoli izmed za obravnavani primer v poštev prihajajočih
pravnih norm. To velja tudi v primeru, če stranka kakšnega
pravno relevantnega dejstva ne navede.2 Sodnik je namreč
dolžan v okviru materialnega procesnega vodstva (285. člen
Zakona o pravdnem postopku, Uradni list RS, št. 26/99 in
nasl. – v nadaljevanju ZPP) s postavljanjem vprašanj vzpodbuditi stranko, da manjkajoča dejstva navede. Ta dolžnost
velja ne glede na to, ali ima stranka v sporu pooblaščenca
odvetnika.
8. V obravnavanem primeru je pritožnik od bivšega
delodajalca ter ob vložitvi tožbe od takratnega delodajalca
zahteval nerazdelno plačilo zneska 916.463,00 SIT. Osnova
za izračun prikrajšanja je bila njegova neto plača, ki bi jo
moral prejeti v vtoževanem obdobju. Drugotožena stranka je
prerekala tožbeni zahtevek in ugovarjala pasivno legitimacijo. Prvotožena stranka pa je bila v času odločanja na prvi
stopnji že izbrisana iz sodnega registra zaradi pravnomočno
zaključenega stečajnega postopka, zato je sodišče postopek
zoper njo ustavilo. Sodišče prve stopnje je tožbeni zahtevek
pritožnika zoper drugotoženo stranko zavrnilo z utemeljitvijo,
da tožnik v spornem obdobju ni bil v delovnem razmerju pri
tej toženi stranki in zato od nje ne more zahtevati plačila plač.
Pritožbene navedbe pritožnika, da je od drugega delodajalca
zahteval odškodnino zaradi neizplačanih plač, in ne plačilo
plač, je Višje sodišče zavrnilo kot neskladne s tožbenimi navedbami. Štelo je, da iz tožbe izhaja, da je pritožnik od obeh
toženih strank zahteval izplačilo prikrajšanja pri plači.
9. Višje sodišče je sicer upoštevalo pritožnikove pritožbene navedbe, da je zahteval odškodnino, vendar mu
je v zvezi z njimi odreklo sodno varstvo. Zavzelo je namreč
stališče, da bi moral pritožnik, če bi od prvega delodajalca
dejansko zahteval plačilo odškodnine za premoženjsko škodo, ki naj bi mu nastala zaradi neizplačanih plač pri drugem
delodajalcu, to v tožbi tudi navesti. Že v tožbi bi moral zatrjevati nastanek škode in predlagati dokaze za obstoj vseh
elementov odškodninske odgovornosti.
10. Stališče Višjega sodišča, da bi moral pritožnik, če bi
od prvega delodajalca dejansko zahteval plačilo odškodnine
zaradi neizplačanih plač, to v tožbi tudi navesti, je v očitnem
nasprotju z določbami ZPP, ki se skladno s prvim odstavkom
14. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni
list RS, št. 19/94 – ZDSS) uporabljajo tudi v obravnavanem
delovnem sporu. Navedba pravne podlage tožbenega zahtevka ni obvezna sestavina vsebine tožbe. Tretji odstavek
180. člena ZPP izrecno določa, da vzame sodnik tožbo v postopek tudi tedaj, ko tožeča stranka ne navede pravne podlage tožbenega zahtevka, če pa jo navede, sodnik ni vezan
nanjo. Po načelu iura novit curia je torej pravna kvaliﬁkacija
tožbenega zahtevka naloga sodišča. Tudi glede stališča Višjega sodišča, da bi moral pritožnik v tožbi predlagati dokaze
za obstoj vseh elementov odškodninske odgovornosti prvega
delodajalca, pa velja ugotoviti, da iz določbe 286. člena ZPP
povsem jasno izhaja, da sme dokaze, ki so potrebni za ugotovitev njenih navedb, stranka sodišču ponuditi tudi na prvem
naroku za glavno obravnavo (prvi odstavek), pod določenimi
pogoji pa tudi na poznejših narokih (drugi odstavek). Po oceni Ustavnega sodišča sta navedeni stališči, na katerih temelji
odločitev Višjega sodišča, očitno napačni in zato v neskladju
s pravico do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave.
_________________
1
Jože Juhart, Zbiranje procesnega gradiva, Pravnik, št. 5–
8/1957, str. 223.
2
Ibidem, str. 220.
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11. Glede na navedeno je Ustavno sodišče razveljavilo
izpodbijani sodbi in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo
odločanje. V ponovljenem postopku bo moralo sodišče dati
pritožniku možnost, da dopolni pomanjkljive tožbene navedbe in njegov zahtevek presoditi tudi z vidika odškodninske
odgovornosti tožene stranke. Ker je ugotovilo, da je bila pritožniku z izpodbijanima sodbama kršena pravica iz 22. člena
Ustave in ju je iz tega razloga razveljavilo, se Ustavnemu
sodišču ni bilo treba spuščati v ugotavljanje obstoja drugih
zatrjevanih kršitev ustavnih pravic.
12. Po prvem odstavku 34. člena ZUstS nosi v postopku
pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške, če
Ustavno sodišče ne odloči drugače. Navedena določba se po
49. členu ZUstS uporablja tudi v postopku z ustavno pritožbo.
Ker v obravnavani zadevi ni utemeljenih razlogov za drugačno odločitev, je Ustavno sodišče glede prijavljenih stroškov
sklenilo, kot izhaja iz 3. točke izreka te odločbe.
C.
13. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena in prvega odstavka 34. člena
v zvezi z 49. členom ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze
Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan,
dr. Ciril Ribičič, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić.
Odločbo je sprejelo s petimi glasovi proti trem. Proti so
glasovali sodnica Krisper Kramberger ter sodnika Fišer
in Tratnik. Sodnica Krisper Kramberger je dala odklonilno
ločeno mnenje.
Št. Up-133/04-17
Ljubljana, dne 1. decembra 2005
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
5440.

Razlaga h Kolektivni pogodbi komunalnih
dejavnosti

Komisija za razlago kolektivne pogodbe komunalnih
dejavnosti je na podlagi 68. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 94/04) na 7. seji dne
28. 11. 2005 sprejela

RAZLAGO
v zvezi z izvajanjem 4.b točke Tarifne priloge
h KP komunalnih dejavnosti
Prvi odstavek 4.b točke Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti določa, da je delavec upravičen
do povračila dejanskih stroškov javnega prevoza na delo in
iz dela po ceni dnevne vozovnice za dneve prisotnosti na
delu.
1. To določbo je treba razlagati tako, da je povračilo
stroškov javnega prevoza na delo in iz dela vezano na ceno
posamične dnevne vozovnice in gre delavcu samo za dneve
prisotnosti na delu.
Če obstaja možnost plačevanja dnevne vozovnice v obliki žetonov (avtobusni mestni promet), se kot cena dnevne
vozovnice upošteva cena žetona, pomnožena s številom
potrebnih avtobusnih relacij za prihod in odhod z dela.
Cena dnevne vozovnice, ki bi bila izračunana iz cene
mesečne vozovnice, ni v skladu z določbo prvega odstavka
4.b točke Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi komunalnih
dejavnosti.
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2. Delavec je upravičen do povračila stroškov prevoza
na delo in z dela v gotovini, in sicer ne glede na način prihoda
in odhoda z dela.
Ljubljana, dne 28. novembra 2005
Predsednica
Komisije za razlago kolektivne pogodbe
komunalnih dejavnosti
mag. Katarina Kresal Šoltes l.r.

5441.

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine Območni obrtni zbornici Radovljica
za leto 2006

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02
in 18/04) in na podlagi 21. in 44. člena Statuta Območne
obrtne zbornice Radovljica, sprejetega na seji skupščine
Območne obrtne zbornice Radovljica, dne 18. aprila 1995,
je skupščina Območne obrtne zbornice Radovljica na 7. seji
dne, 16. decembra 2005 sprejela

SKLEP
o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Radovljica za leto 2006
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Radovljica (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom ﬁzične
in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju, na katerem deluje zbornica, kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike
njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno
izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– ﬁzična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
2,8% od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun
prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje in ne višja od 4.500,00 SIT, vendar osnova za obračun
članarine ne sme biti nižja od najnižje pokojninske osnove,
povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov, in ne
višja od dvakratne najnižje pokojninske osnove, povečane za
povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– ﬁzična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
2,8% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– ﬁzična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 1,4% od
najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo
davkov in prispevkov;
– ﬁzična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje
članarine.
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga
in njihovega združevanja) mesečno v višini 4.500,00 SIT.
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III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena
Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti,
za čas prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki
opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko
preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je
prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Člani s statusom ﬁzične osebe obračunavajo članarino
po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Radovljica
določi letno višino članarine skladno z 2. točko tega sklepa v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih, od katerih zapade
prvi obrok v plačilo 31. 3. 2006 in drugi obrok 30. 9. 2006.
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Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo določbe drugega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam
iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za
vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne
obrtne zbornice Radovljica.
VIII.
Območna obrtna zbornica Radovljica pooblašča Obrtno
zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno
upravo Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
IX.
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili
medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja,
pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu
z določbami Zakona o davčni službi.
Ljubljana, dne 16. decembra 2005
Predsednik skupščine OOZ
Marko Štendler l.r.

OBRA�UN
�LANARINE ZA OBRTNO ZBORNICO SLOVENIJE
OBRA�UN
ZBORNICO RADOVLJICA
IN OBMO�NO OBRTNO
�LANARINE
ZA______________________
OBRTNO ZBORNICO SLOVENIJE
ZA MESEC:
IN OBMO�NO OBRTNO ZBORNICO RADOVLJICA
ZA MESEC: ______________________
PODATKI O ZAVEZANCU ZA PLA�ILO
A. �LANARINE
PODATKI O ZAVEZANCU ZA PLA�ILO
Priimek in ime:
……………………………………..
A. �LANARINE
Sedež
poslovanja:
………….………………………..…
Priimek in ime:
……………………………………..
…...….……………………………..
Naslov
bivališ�a:
Sedež
Vrsta dejavnosti: ……………………………………..
poslovanja:
………….………………………..…
Naslov bivališ�a: …...….……………………………..
Vrsta dejavnosti: ……………………………………..

Dav�na številka:
……………………..
Dav�na številka:
……………………..

Znesek v SIT

B. BRUTO OSNOVA ZA OBRA�UN �LANARINE
B. BRUTO OSNOVA ZA OBRA�UN �LANARINE
C. �LANARINA
C.
1.
2.
1.
2.

�LANARINA
�lanarina Obrtne zbornice Slovenije
�lanarina Obmo�ne obrtne zbornice Radovljica
�lanarina (1+2)
Obrtne zbornice Slovenije
SKUPAJ
�lanarina Obmo�ne obrtne zbornice Radovljica
SKUPAJ (1+2)

Znesek v SIT

Stopnja

Znesek v SIT

Stopnja

Znesek v SIT

V/na …………………………., dne ……………..

Podpis zavezanca:

V/na …………………………., dne ……………..

Podpis zavezanca:
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OBČINE
AJDOVŠČINA
5442.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in št. 14/05
– popr.), 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02, št. 8/03 – popr. in št. 58/03), 56. člena Zakona
o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v povezavi
s 58. do 63. členi Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
SRS št. 18/84, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92) in 33. člena
Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni
list RS, št. 2/02, št. 41/05 ter št. 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 22. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
S tem odlokom se za 16. členom odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 132/03 in
št. 139/04) dodata novi 16.a in 16.b člen, ki se glasita:
»16.a člen
Zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se v letu, v katerem pridobi
dokončno gradbeno dovoljenje na tem nezazidanem stavbnem zemljišču, oprosti plačila nadomestila za to nezazidano
zemljišče.
Za uveljavljanje oprostitve po tem členu morajo zavezanci vložiti pisno vlogo s potrebnimi dokazili o dokončnosti
gradbenega dovoljenja v letu uveljavljanja oprostitve, praviloma do prejema odločbe o odmeri nadomestila. O oprostitvi
izda občinska uprava ustrezno odločbo.
Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena
je oprostitev mogoče uveljavljati tudi po prejetju odločbe o
odmeri nadomestila in po plačilu nadomestila s tem, da ob
povračilu že plačanega nadomestila, ni mogoče uveljavljati
obresti.
16.b člen
Zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se oprosti plačila nadomestila
za določeno nezazidano zemljišče, če Občini Ajdovščina
poda ponudbo za prodajo tega nezazidanega zemljišča
po ceni, ki ni višja od 50% maksimalno dosežene cene, po
kateri je Občina Ajdovščina v preteklem letu kupovala oziroma prodajala zemljišča v primerljivih conah. Zavezanec se
mora v ponudbi zavezati, da ga ponudba Občini Ajdovščina
veže za celotno tekoče leto. Zavezanec lahko nezazidano zemljišče proda tudi drugim kupcem po drugačni ceni,
vendar le do dneva prejetja obvestila Občine Ajdovščina,
da sprejema ponudbo. Ponudbo mora zavezanec vložiti
za vsako leto odmere nadomestila posebej in sicer do
25. marca tekočega leta. O oprostitvi izda občinska uprava
ustrezno odločbo.
Zavezanec, ki z Občino Ajdovščina v mesecu dni po
sprejemu ponudbe ne sklene pogodbe o prodaji zemljišča,
mora za celotno obdobje oprostitve poravnati nadomestilo
za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Oprostitve iz 16. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 132/03 in št. 139/04)
ter oprostitve iz 1. člena tega odloka se uporabljajo tudi za
leto 2005. Rok za uveljavljanje oprostitev za leto 2005 po
16. členu odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 132/03 in št. 139/04) se podaljša do
31. januarja 2006, rok za uveljavljanje oprostitev po 1. členu
tega odloka pa do konca leta 2006, če se uveljavlja oprostitev
v skladu s 16.a členom oziroma do 25. marca 2006, če se
uveljavlja oprostitev v skladu s 16.b členom. Oprostitev lahko
uveljavljajo tudi zavezanci, ki so že plačali nadomestilo za
leto 2005, pri čemer ob povračilu že plačanega nadomestila
ni mogoče uveljavljati obresti.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 414-119/2004
Ajdovščina, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

5443.

Odlok o ustanovitvi Tehnološkega parka in
inkubatorja Ajdovščina d.o.o.

Na podlagi 408., 409. in 457. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 15/05 – uradno prečiščeno
besedilo) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno
glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je
Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 22. 12. 2005
sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Tehnološkega parka in inkubatorja
Ajdovščina d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Ajdovščina (v nadaljevanju ustanoviteljica) ustanavlja Tehnološki park in inkubator Ajdovščina d.o.o. (v nadaljevanju: družba), kot enoosebno družbo z
omejeno odgovornostjo z namenom, da nosilcem strokovnih
in podjetniških idej zagotavlja na območju Občine Ajdovščina
ustrezno podporno okolje za razvoj izdelkov in storitev ter
njihovo vpeljavo na tržišče.
Ustanoviteljica s tem odlokom določa:
– ﬁrmo, skrajšano ﬁrmo in sedež družbe, poslovni naslov, osnovni kapital, dejavnost in organe družbe,
– čas trajanja družbe,
– organizacijsko zasnovo družbe,
– razmerje med ustanoviteljico in družbo,
– način upravljanja in odločanja v družbi,
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– vire ﬁnanciranja,
– ostale določbe.
Družba se ustanovi za nedoločen čas.
II. FIRMA IN SEDEŽ
2. člen
Firma družbe je: Tehnološki park in inkubator Ajdovščina d.o.o..
Skrajšana ﬁrma družbe je: TPI Ajdovščina d.o.o.
Sedež družbe je v Ajdovščini.
Poslovni naslov družbe je na naslovu Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina.
3. člen
Družba ima pečat pravokotne oblike. Pečat ima v
spodnjem delu napis Tehnološki park in inkubator Ajdovščina d.o.o.
III. DEJAVNOST DRUŽBE
4. člen
Dejavnost družbe je zagotavljanje primernih pogojev
in okolja za nastajanje, delovanje in razvoj tehnološko zahtevnih in drugih podjetij. Delovanje družbe obsega:
– zbiranje speciﬁčnih strokovnjakov v raziskovalnorazvojne skupine za posamezne podjetniške pobude,
– pomoč pri zagotavljanju poslovnih, raziskovalnih,
proizvodnih in drugih prostorov, dostopu in uporabi potrebne infrastrukture ter storitev skupnega pomena,
– posredovanje pri ﬁnančnem svetovanju in pomoč
pri pridobivanju sredstev iz ugodnih aranžmajev,
– posredovanje pri tehnološkem svetovanju in pomoč
pri izvajanju zaščite industrijske lastnine,
– strokovno preverjanje in ocenjevanje posameznih
idej, inovacij in iskanje poslovnega interesa,
– posredovanje pri izobraževanju podjetnikov,
– iskanje možnosti za dosego prijaznejšega vpliva na
pogoje v okolju (davki, prispevki, ipd),
– pomoč pri ustanavljanju podjetij in iskanju partnerjev,
– posredovanje pri marketinški podpori na domačem
in tujem trgu v obliki tržnih informacij, z izvajanjem promocije, navezovanjem poslovnih stikov, povezovanjem v
mreže tehnoloških parkov in inkubatorjev in z organizacijo
predstavitev,
– razvoj poslovne povezanosti med podjetji zaradi
doseganja skupnih pozitivnih učinkov in združevanje tržnih
interesov,
– pomoč pri nastopu na globalnem tržišču in vključitev v mednarodne projekte,
– izvajanje drugih ukrepov za pospeševanje razvoja
podjetij.
Dejavnosti družbe so:
22.130 Izdajanje revij in periodik,
22.150 Drugo založništvo,
22.240 Priprava za tisk,
22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov,
51.180 Posredništvo, specializirano za prodajo drugih
določenih izdelkov (razen farmacevtskih izdelkov),
51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
63.120 Skladiščenje,
65.210 Finančni zakup (leasing),
65.220 Drugo kreditiranje,
65.230 Drugo ﬁnančno posredništvo, d.n.,
67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s ﬁnančnim
posredništvom,
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70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami,
70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi,
71.100 Dajanje avtomobilov v najem,
71.210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem,
71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem,
71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
72.100 Svetovanje o računalniških napravah,
72.210 Razvoj in založba programskih paketov,
72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje,
72.300 Obdelava podatkov,
72.400 Omrežne podatkovne storitve,
72.500 Vzdrževanje in popravilo pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav,
72.600 Druge računalniške storitve,
73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja,
73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije,
73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti,
73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine,
74.110 Pravno svetovanje (razen zastopstva, odvetništva in dejavnosti notarjev),
74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje (razen revizijske),
74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje (razen
dejavnosti arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci),
74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
74.400 Oglaševanje,
74.500 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile,
74.600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje,
74.700 Čiščenje objektov in opreme,
74.851 Prevajanje,
74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
74.853 Druga splošna tajniška opravila,
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
75.110 Splošna dejavnost javne uprave,
75.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje,
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje, d.n.,
92.400 Dejavnost tiskovnih agencij,
92.511 Dejavnost knjižnic,
92.512 Dejavnost arhivov.
Družba lahko brez vpisa v sodni register opravlja v
manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, če so take dejavnosti namenjene podpori dejavnostim, vpisanim v sodni
register in za katere je običajno, da se opravljajo skupno
s to dejavnostjo in sicer v manjšem obsegu, ali občasno,
ali ki prispevajo k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti
in materiala, ki se uporablja za opravljanje vpisane dejavnosti.
Poleg splošnih pogojev, ki so predpisani za opravljanje dejavnosti družbe, mora družba pri opravljanju dejavnosti upoštevati tudi pogoje, določene z odloki ustanoviteljice in z drugimi predpisi.
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IV. ORGANI DRUŽBE
5. člen
Organi družbe so:
– skupščina,
– direktor.
Družba ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon
ali statut družbe.
6. člen
Kot organ ustanoviteljice v družbi, skupščina samostojno odloča o vprašanjih iz 439. člena Zakona o gospodarskih
družbah in o drugih vprašanjih, določenih z zakonom, s tem
odlokom ali z drugim predpisom. Skupščino sestavljajo trije
člani in sicer:
– župan,
– dva predstavnika ustanoviteljice.
Župan je že po svoji funkciji član skupščine, za udeležbo in odločanje pa lahko imenuje svojega pooblaščenca.
Ostala dva predstavnika imenuje in razrešuje občinski svet
ustanoviteljice, v skladu s svojim statutom. Mandat predstavnikov ustanoviteljice je vezan na mandat članov občinskega
sveta. Novoizvoljeni občinski svet imenuje svoje predstavnike najkasneje v roku štirih mesecev po svoji konstitutivni seji.
Mandat prejšnjih članov skupščine traja do konstitutivne seje
novoimenovanih članov.
Skupščini predseduje župan, oziroma po njegovem pooblastilu eden izmed ostalih članov skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči vsi njeni člani.
Skupščina odloča z navadno večino, pri čemer so vsi člani
med seboj enakovredni.
O sklicu skupščine odloči njen predsednik. Skliče se z
vabilom, skupaj s predlaganim dnevnim redom, najmanj en
teden pred dnem zasedanja. Skupščina se lahko skliče tudi
na drugačen način, če njeni člani s tem soglašajo. Natančneje se lahko način dela skupščine uredi v statutu oziroma
poslovniku družbe.
7. člen
Skupščina odloča predvsem:
– o sprejetju letne bilance stanja in izkaza uspeha in o
razdelitvi dobička,
– o zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
– o vračanju naknadnih vplačil,
– o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– o postavitvi in odpoklicu direktorja,
– o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– o postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
– o zaposlitvah delavcev,
– o sprejetju in spremembah statuta,
– o uveljavljanju zahtevkov družbe proti direktorju v
zvezi s povračilom škode, nastale pri poslovanju,
– o zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodjem,
– o statusnih spremembah in o vključitvi novih družbenikov po predhodnem soglasju občinskega sveta ustanoviteljice,
– o drugih zadevah, za katere tako določa Zakon o
gospodarskih družbah, drugi predpis ali ta odlok.
8. člen
Odločitve iz prejšnjega člena tega odloka, ki jih sprejme
skupščina, se vpisujejo v knjigo sklepov. Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka.
9. člen
Poslovodni organ družbe je direktor. Direktor organizira
in vodi delo družbe, predstavlja in zastopa družbo in je odgovoren za zakonitost poslovanja družbe in za strokovnost
dela. Direktor opravlja funkcijo poslovnega in programskega
direktorja.
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Direktorja imenuje in razrešuje skupščina na podlagi
javnega razpisa. Mandat direktorja je štiri leta, in je po njegovem izteku lahko ponovno imenovan.
Skupščina imenuje vršilca dolžnosti direktorja, če direktorju predčasno preneha mandat ali če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni izbran.
10. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje
pogoje:
– ima univerzitetno ali visoko izobrazbo ekonomske,
naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje
področja dela družbe,
– ima sposobnost za vodenje in organiziranje dela.
Direktor opravlja delo v družbi v skladu s pogodbo, ki
jo sklene s predsednikom skupščine. V primeru, da se z
direktorjem sklene delovno razmerje, se lahko sklene le za
določen čas, to je za čas trajanja mandata.
11. člen
Direktor vodi delo in poslovanje družbe, predvsem pa:
– organizira in vodi delovni proces,
– predlaga temelje razvojne in poslovne politike, letne
plane in program razvoja,
– sprejema ukrepe za izvajanje letnega plana in programa razvoja,
– izvršuje sklepe ustanovitelja,
– daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem obračunu,
– zagotavlja in odgovarja za zakonitost dela,
– izdaja posamične akte in pravilnike, ki urejajo delo in
poslovanje družbe,
– določa notranjo organizacijo ter odloča o razporeditvi
delavcev,
– odloča o nagradah in pohvalah delavcem,
– predlaga uvedbo disciplinskega postopka ter izreka
disciplinske ukrepe v skladu z zakonskimi pooblastili,
– sklepa pogodbe, podpisuje poslovne listine ter druge
dokumente, ki se nanašajo na poslovanje družbe,
– pripravlja predloge za statusne spremembe in prenehanje družbe,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom, drugimi predpisi ter sklepi skupščine.
12. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata iz
razlogov, določenih v zakonu, predvsem pa:
– na lastno zahtevo,
– če so bili zaradi izvajanja njegove odločitve kršeni
interesi družbe,
– če je prekoračil pooblastila,
– če skupščina ni sprejela letnega računovodskega izkaza in poslovnega poročila,
– če je kršil pravila o prepovedi nelojalne konkurence in
poslovne skrivnosti,
– če so nastopili tehtni razlogi, zaradi katerih je ustanoviteljica ali skupščina izgubila zaupanje vanj.
V. OSNOVNI KAPITAL
13. člen
Osnovni kapital družbe znaša 2.100.000 SIT.
Ustanoviteljica vloži osnovni vložek v skupni višini
2.100.000 SIT, ki ga v celoti vplača v denarju.
Ustanoviteljica s sprejemom tega odloka tudi izjavlja, da
v celoti prevzema vložek tako, da je višina prevzetega vložka
2.100.000 SIT. Delež ustanoviteljice v osnovnem kapitalu
družbe tako znaša 100 odstotkov.
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VI. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE DRUŽBE

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
Direktor zastopa in predstavlja družbo samostojno in
brez omejitev.
Pooblastila, odgovornosti, medsebojne pravice in
dolžnosti ter omejitve poslovanja znotraj družbe, uredita
skupščina družbe in direktor s pogodbo, navedeno v zadnjem odstavku 10. člena tega odloka.
Poleg direktorja lahko družbo zastopa tudi prokurist.

20. člen
Skupščina se mora v skladu s tem odlokom konstituirati v roku treh mesecev od dneva njegove uveljavitve. Do
konstituiranja skupščine opravlja njene naloge občinski svet
Občine Ajdovščina.
Do imenovanja direktorja družbe po tem odloku opravlja
naloge direktorja vršilec dolžnosti, ki ga na predlog župana
imenuje Občinski svet Občine Ajdovščina, za dobo največ
enega leta.
Vršilec dolžnosti direktorja je dolžan poleg nalog, za
katere je pristojen po zakonu in tem odloku, opraviti vse
potrebno, da se družba vpiše v sodni register, uskladi organizacija dela, sprejme statut družbe ter konstituira skupščina
družbe.
Skupščina mora statut sprejeti v roku šestih mesecev
od dneva uveljavitve tega odloka. Družba mora ostale splošne akte sprejeti v roku treh mesecev po uveljavitvi statuta.

VII. SREDSTVA ZA DELO DRUŽBE
15. člen
Družba pridobiva sredstva za svoje delo in izvajanje
dejavnosti:
– s plačili za storitve,
– od drugih pravnih ali ﬁzičnih oseb v obliki kapitalskih vložkov, vlaganj, donacij, namenskih sredstev, ipd.,
– iz proračuna ustanoviteljice,
– z zadolževanjem in s pridobivanjem drugih oblik
pomoči,
– iz drugih virov.
Družba se lahko zadolžuje le s predhodnim soglasjem
ustanoviteljice.
16. člen
Družba je dolžna upravljati premoženje in sredstva
ter izvajati dejavnost, za katero je bila ustanovljena, s
skrbnostjo dobrega gospodarja. Dolžna je skrbeti tudi za
stabilnost naložb denarnih sredstev.

21. člen
Ta odlok se šteje kot akt o ustanovitvi Tehnološkega
parka in inkubatorja Ajdovščina d.o.o. in ga kot zakoniti zastopnik ustanoviteljice podpiše župan.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-02/05
Ajdovščina, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

VIII. DOBIČEK IN IZGUBA
17. člen
Direktor ali od njega pooblaščena oseba je dolžna
skladno s predpisi pripraviti letni računovodski izkaz, poslovno poročilo in predlog delitve dobička oziroma pokrivanja izgube.
O razporejanju dobička in načinu pokrivanja izgube
odloča skupščina na predlog direktorja, v skladu z zakonom.
Dobiček se nameni predvsem za razvoj dejavnosti
družbe.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
DRUŽBE V PRAVNEM PROMETU
18. člen
Družba je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno in brez omejitev, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in
za svoj račun. Družba pridobi pravno osebnost z vpisom
v sodni register.
Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim
premoženjem, s katerim razpolaga..
Ustanoviteljica za obveznosti družbe ne odgovarja.
X. SPLOŠNI AKTI DRUŽBE
19. člen
Družba ima statut in druge splošne akte, določene
z zakonom, s katerimi se urejajo razmerja znotraj družbe
in nasproti tretjim osebam. Predloge splošnih aktov, ki jih
sprejema skupščina, pripravi direktor.

BISTRICA OB SOTLI
5444.

Sklep o določitvi cene programov v enoti vrtec
Pikapolonica

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli
(Uradni list RS, št. 49/99, 125/03), 31. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 12/96, 44/96, 44/00, 78/03), v skladu s
Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni
list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00, 92/02), je
Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 22. redni seji dne
22. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi cene programov v enoti vrtec
Pikapolonica
1. člen
Ekonomska cena celodnevnih vzgojno-varstvenih programov v VIZ OŠ Bistrica ob Sotli, enota vrtec Pikapolonica
znaša mesečno v obeh starostnih skupinah 78.760 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 06202-0022/05-01
Bistrica ob Sotli, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.
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BLED
5445.

Obvezna razlaga 1. točke III. poglavja Odloka
o prostorsko ureditvenih pogojih za središče
Bleda

Na podlagi 75. člena Poslovnika Občinskega sveta
občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS,
št. 41/05) je Občinski svet Občine Bled na 24. redni seji dne
7. 12. 2005 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
1. točke III. poglavja Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za središče Bleda
1.
Z namenom smotrnejše izrabe prostora na podlagi sprejetih oblikovalskih določil v Odloku o prostorsko ureditvenih
pogojih za središče Bleda (Uradni list RS, št. 90/98, 4/02,
39/02, 99/02) se sprejme obvezna razlaga 1. točke III. poglavja Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče
Bleda.
2.
Določi se:
– da sta v volumnu mansarde (M), ki je projektirana
skladno z veljavnimi določili za etažnost objekta, lahko izrabljeni dve etaži (dve mansardi), če sleme predvidenega objekta ne presega višine slemen ostalih objektov v okolici in če
je tlorisni gabarit predvidenega objekta po masi primerljiv s
tlorisi objektov v okolici ter je obenem zagotovljena ustrezna
svetla višina prostora posamezne etaže,
– da število kleti ni omejeno,
– da je v primeru padajočega terena 1. klet na najnižji
koti terena ob objektu nad terenom za toliko, kolikor znaša
padec terena iz geodetskega posnetka obstoječega stanja,
vendar največ do celotne višine 1. kleti (upoštevajo se skrajne točke objekta v prečni smeri padca terena). Kota pritličja
±0,00 je v padajočem terenu največ 0,30 m nad najvišjo
točko terena ob objektu. V primeru, da padec terena doseže
2 m ali več, se dovoli poglobitev terena na spodnjem delu objekta do največ celotne višine 1. kleti, pri čemer maksimalna
višina 1. kleti znaša 2,80 m. 2. klet je v vsakem primeru v
celoti vkopana.

Št.

Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.

5446.

Obvezna razlaga (3). dela 3. točke II. poglavja
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje planske celote Bled

Na podlagi 75. člena Poslovnika Občinskega sveta
občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS,
št. 41/05) je Občinski svet Občine Bled na 24. redni seji dne
7. 12. 2005 sprejel
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OBVEZNO RAZLAGO
(3). dela 3. točke II. poglavja Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
planske celote Bled
1.
Z namenom smotrnejše izrabe prostora na podlagi sprejetih oblikovalskih določil v Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled (Uradni list RS, št. 54/04,
96/04) se sprejme obvezna razlaga (3). dela 3. točke II. poglavja
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske
celote Bled (Uradni list RS, št. 54/04, 96/04).
2.
Določi se:
– da sta v volumnu mansarde (M), ki je projektirana
skladno z veljavnimi določili za etažnost objekta, lahko izrabljeni dve etaži (dve mansardi), če sleme predvidenega objekta ne presega višine slemen ostalih objektov v okolici in če
je tlorisni gabarit predvidenega objekta po masi primerljiv s
tlorisi objektov v okolici ter je obenem zagotovljena ustrezna
svetla višina prostora posamezne etaže.
– da število kleti ni omejeno,
– da je v primeru padajočega terena 1. klet na najnižji
koti terena ob objektu nad terenom za toliko, kolikor znaša
padec terena iz geodetskega posnetka obstoječega stanja,
vendar največ do celotne višine 1. kleti (upoštevajo se skrajne točke objekta v prečni smeri padca terena). Kota pritličja
±0,00 je v padajočem terenu največ 0,30 m nad najvišjo
točko terena ob objektu. V primeru, da padec terena doseže
2 m ali več, se dovoli poglobitev terena na spodnjem delu objekta do največ celotne višine 1. kleti, pri čemer maksimalna
višina 1. kleti znaša 2,80 m. 2. klet je v vsakem primeru v
celoti vkopana.
3.
Ta razlaga je sestavni del Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled (Uradni
list RS, št. 54/04, 96/04) in velja z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Št. 01505-1/2004
Bled, dne 7. decembra 2005
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.

3.
Ta razlaga je sestavni del Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda (Uradni list RS, št. 90/98, 4/02,
39/02, 99/02) in velja z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 01505-12/2005
Bled, dne 7. decembra 2005
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5447.

Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču
s parc. št. 479/16, k.o. Rečica

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled – uradno
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03) je Občinski
svet Občine Bled v nadaljevanju 24. redne seje dne 8. 12.
2005 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra na zemljišču s parc.
št. 479/16, k.o. Rečica
1. člen
S tem sklepom zemljišče s parc. št. 479/16, k.o. Rečica, javno dobro vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 734,
k.o. Rečica, preneha biti javno dobro in se vpiše v ustrezen
zemljiškoknjižni vložek, kjer je vknjižena lastninska pravica
za Občino Bled.
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2. člen
Nepremičnina zemljišče s parc. št. 479/16, k.o. Rečica
postane lastnina Občine Bled.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46909-6/2005
Bled, dne 8. decembra 2005
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.

5448.

Uradni list Republike Slovenije
v zemljiškoknjižni vložek, kjer je vknjižena lastninska pravica
za Občino Bled.
2. člen
Nepremičnina zemljišče s parc. št. 481/2, k.o. Zasip
postane lastnina Občine Bled.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46509-7/2005
Bled, dne 8. decembra 2005
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.

Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču s
parc. št. 1391, k.o. Ribno

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled – uradno
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03) je Občinski
svet Občine Bled v nadaljevanju 24. redne seje dne 8. 12.
2005 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra na zemljišču s parc.
št. 1391, k.o. Ribno
1. člen
S tem sklepom zemljišče s parc. št. 1391, cesta, v izmeri 816 m2, vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 748 k.o.
Ribno, preneha biti javno dobro in se vpiše v zemljiškoknjižni
vložek, kjer je vknjižena lastninska pravica za Občino Bled.

5450.

Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih s
parc. št. 1171/2 in 1171/3, k.o. Želeče

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled – uradno
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03), je Občinski
svet občine Bled v nadaljevanju 24. redne seje dne 8. 12.
2005 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih s parc.
št. 1171/2 in 1171/3, k.o. Želeče

2. člen
Nepremičnina zemljišče s parc. št. 1391, k.o. Ribno postane last Občine Bled.

1. člen
S tem sklepom se zemljišče parc. št. 1171/2 in 1171/3,
vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 1882, k.o. Želeče, preneha biti javno dobro in se vpiše v zemljiškoknjižni vložek,
kjer je vknjižena lastninska pravica za Občino Bled.

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

2. člen
Nepremičnina zemljišči s parc. št. 1171/2 in 1171/3, k.o.
Želeče postane last Občine Bled.

Št. 46909-5/2005
Bled, dne 8. decembra 2005
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.

5449.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46509-8/2005
Bled, dne 8. decembra 2005
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.

Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču s
parc. št. 481/2, k.o. Zasip

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled – uradno
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03) je Občinski
svet Občine Bled v nadaljevanju 24. redne seje dne 8. 12.
2005 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra na zemljišču s parc.
št. 481/2, k.o. Zasip
1. člen
S tem sklepom se zemljišče s parc. št. 481/2, k.o. Zasip,
dvorišče, v izmeri 52 m2, vpisano v zemljiškoknjižnem vložku
št. Seznam IX k.o. Zasip, preneha biti javno dobro in se vpiše

CANKOVA
5451.

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih
spomenikov na območju Občine Cankova

Na osnovi 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS. št. 7/99, 110/02 in 126/03), 16. člena
Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in
69/02) in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski
svet Občine Cankova na 2. izredni seji dne 19. 12. 2005
sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov
na območju Občine Cankova
1. člen
Enote imajo zaradi kulturnih, zgodovinskih, arheoloških,
urbanističnih, etnoloških in umetnostno-zgodovinskih lastnosti poseben pomen za Občino Cankova, zato jih razglašamo
za kulturne spomenike lokalnega pomena.
2. člen
Odlok v svojih določbah določa:
– Pod a – natančna lokacija spomenika
– Pod b – lastnosti, ki utemeljujejo njegovo razglasitev
– Pod c – režim njegovega varstva
3. člen
Za arheološka spomenika se razglasita:
1. GERLINCI – GOMILNO GROBIŠČE GOMILA,
EŠD 6754
a) Parc. št.: 1444, 1460 k.o. Gerlinci, meje območja
kulturnega spomenika so vrisane na kopiji katastrskega načrta v merilu 1:2500.
b) V gozdu z imenom »Gomila« leži 14 nepoškodovanih
rimskih gomil. Višine gomil so med 1,5 do 6 metrov, premeri
pa od 12 do 30 metrov.
c) Gomile se ohranjajo v nespremenjeni obliki. Z gozdom se gospodari na tradicionalni način.
2. GERLINCI – GOMILNO GROBIŠČE KOVAČ,
EŠD 10661
a) Parc. št.: 13 del, 36/1, 43, 2269 del, 2272, 3271 k.o.
Gerlinci, meje območja kulturnega spomenika so vrisane na
kopiji katastrskega načrta v merilu 1:2500.
b) Še severneje od že omenjenih je v gozdu še skupina
12 rimskih gomil. V večini so nepoškodovane, nekaj pa jih je
poškodoval kolovoz skozi gozd. Višine gomil so med 2 do 3
metre, premeri pa od 15 do 20 metrov.
c) Gomile se ohranjajo v nespremenjeni obliki, z gozdom se gospodari na tradicionalen način.
4. člen
Za umetnostne in arhitekturne spomenike se razglase:
1. CANKOVA – CERKEV SV. JOŽEFA, EŠD 2915
a) Parc. št.: 994 k. o. Cankova, meje območja kulturnega spomenika so vrisane na kopiji katastrskega načrta v
merilu 1:2880.
b) Kraj Cankova se prvič omenja leta 1212. Prvotna
cerkev je bila zelo stara) Cankovska župnija spada med najstarejše župnije Prekmurja, medtem ko se trg prvič omenja
šele leta 1778 kot oppidum Hidegkuth. Do druge svetovne
vojne so bili njeni patroni grofje Szecheny. Župnija sv. Jožefa
spada pod murskosoboško dekanijo, le ta pa v lavantinsko
škoﬁjo.
Nepravilno orientirana cerkev ima tloris v obliki križa.
Preprosto zunanjost cerkve krasijo vogalna rustika, maltaste
obrobe okoli oken in proﬁliran podstrešen zidec. V cerkev
stopamo na jugu skozi vhod pod visokim zvonikom, ki ga na
vrhu členijo bifore. Prezbiterij na severu je enako širok kot
ladja. Na vzhodni in zahodni strani sta kapeli. Iz prezbiterija
stopamo v zakristijo, ki se prislanja ob severno stranico
zahodne kapele. Obokano notranjščino členijo pilastri s proﬁlirano gredo, ki prostor povezuje v celoto. Oboke ladje in
stranskih kapel krasi dekorativna poslikava, ki jo dopolnjuje
še ﬁguralni del z upodobitvami svetnikov, osrednji prizor
z Jožefom in Marijo in prizor dveh angelov nad njima. Na
dekorativnem loku prezbiterija je izpisana letnica 1900. Vegetabilna dekoracija v rjavkastih, rdečkastih in modrih tonih
se med seboj ubrano dopolnjuje. Dekoracijo obokov, ki je
najmočneje izražena v predelu prezbiterija, na stranskih stenah prezbiterija dopolnjujeta ﬁguri svetnikov Petra in Pavla.
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Mučenika stojita v polkrožno zaključenih nišah. Petra prepoznamo po ključu, ki ga drži v levi roki, Pavla po meču, atributu
njegovega mučeništva, v drugi roki drži svitek. Na sredinski,
glavni steni prezbiterija je Kregarjev prizor Jožefa z Marijo,
ki ga dopolnjujejo ﬁgure angelov z napisnimi trakovi. Figure
so upodobljene na močno poudarjenem ozadju, ki je pred
obnovo cerkve leta 2004 delovalo moteče. S prepleskanjem
poslikave iz leta 1900 je bil Kregarjevi freski odvzet naravni
barvni okvir v katerega je slikar smotrno umestil svojo upodobitev z glavnim patronom cerkve. Po restavratorskem posegu
je freska ponovno pridobila na svoji veljavi. Na delu oboka
nad osrednjim prizorom je v trikotnem polju upodobitev dveh
angelov na oblakih. Figuralno poslikavo dveh svetnikov v
nišah in prizorom angelov na oblačkih dopolnjujejo še štiri ﬁgure evangelistov na spodnjem delu oproge med oboki. Luka
in Marka sta upodobljena v prezbiteriju, Matej in Janez v ladji.
Evangelisti v dekorativno poudarjenih poljih so upodobljeni
sede, kot pismouku s peresom v roki med zapisovanjem v
evangelij, pod njimi je atribut in ime. Liki svetnikov in prizor
z angeloma na oblakih dokazujejo visoko obrtniško znanje
slikarja, ki se je podpisal kot T.
c) Spomenik varujemo skupaj z opremo v obstoječi
obliki.
2. KOROVCI – KAMNITI KRIŽ, EŠD 6827
a) Parc. št.: 234-del, k.o. Korovci, meje območja kulturnega spomenika so vrisane na kopiji katastrskega načrta v
merilu 1:2880.
b) Sredi vaškega trga med divjimi kostanji stoji kamnito
razpelo s Križanim in Marijo pod njim. Pod Marijo na stebru
je napis: Krizstus sze na krizsi daruevao za nas, I mi sze daruejmo nijemi na csaszt Kampis Bogi na hvalo diko Korovska
obcsina 1863 obnovljeno 1963. Primer dobro ohranjenega
razpela s slovenskim napisom. Kiparsko delo je povprečno.
c) Znamenje varujemo v prvotni obliki. Z njega je treba
odstraniti premaze in ga zaščititi z utrjevalcem za peščence.
Ohraniti je treba nasad kostanjev.
5. člen
Za tehniški spomenik se razglasi:
1. SKAKOVCI – DUNDEKOV MLIN, EŠD 6869
a) Parc. št.: 78, 79/1,79/2, 80/1, 80/2, 80/3 k.o. Skakovci, meje območja kulturnega spomenika so vrisane na kopiji
katastrskega načrta v merilu 1:2500.
b) Zasnova velikega, razgibano oblikovanega valjčnega
mlina sega po ugotovljenih virih v leto 1753, ko je stal ob Ledavi majhen kmečki mlin. Prva faza posodabljanja mlina je bila
leta 1927, sedanjo podobo pa mlin dobi 1946 leta. Na mlinu so
delno ohranjene mlelne in vodne naprave. Mlin ne obratuje.
c) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje tehniških, etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– za vsak poseg v spomenik, njegove del, zemljišče in
poseg v vplivnem območju je potrebno pridobiti predhodne
kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojne strokovne službe za varstvo nepremične kulturne dediščine.
6. člen
Za etnološke spomenike se razglase:
1. CANKOVA – GOSTILNA VOGLER, EŠD 6794
a) Parc. št. 774 k.o. Cankova, meje območja kulturnega
spomenika so vrisane na kopiji katastrskega načrta v merilu
1:2500.
b) Bivša gostilna Vogler se nahaja na trgu sredi gručaste vasi Cankova, ki se prvič v pisnih virih omenja leta 1336.
Mogočna gostilna Vogler je enonadstropna vogalna hiša,
ki s pripadajočimi gospodarskimi poslopji tvori zaključeno
celoto.
Fasada gostilne je poenostavljena. Okna v pritličju so
brez obrob, v nadstropju imajo proﬁlirane karnize in police.
Na oknih v nadstropju so nastavki za polkne.
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Na severo-zahodnem vogalu je lep kovan izvesek zelene barve.
Dvoriščno fasado v nadstropnem delu krasi lesen gank
s struženimi stebrišči.
V notranjosti so pritlični prostori nekdanje gostilne obokani z banjo, križnim obokom in banjo s sosvodnicami. V
nadstropni del gostilne vodijo kamnite stopnice iz rumenega
peščenca, ki imajo polkrožni proﬁl z robom. Stropovi v nadstropju so ravni, v enem prostoru v zahodnem delu gostilne
je ohranjena stara plinska napeljava.
Vzdolž vzhodnega roba dvorišča stoji zidano pritlično
gospodarsko poslopje, kjer so bili konjski in svinjski hlevi. V
slednjem so se ohranili stari leseni boksi, saj je bil gostilničar
Vogler velik trgovec s svinjami. Temu nizu hlevov sledi zidani
nadstropni skedenj v »L«. Ob cesti v vzhodnem delu dvorišča
stoji delno leseno delno zidano pritlično poslopje, ki se je
najbrž rabilo za shranjevanje raznega orodja. Sredi dvorišča
stoji zidana nadstrešnica za vozove, saj je bila gostilna postaja za furmane.
Gostilna Vogler s pripadajočimi gospodarskimi poslopji
velja za dobro ohranjen primer stavbne dediščine, ki se je
na svojstven način vključevala v gospodarsko, socialno in
kulturno življenje v tem prostoru ob slovensko-avstrijski meji.
Kot taka je pomembna tako z arhitekturnega kot etnološkega
in socialno-zgodovinskega vidika.
c) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– za vsak poseg v spomenik, njegove dele, zemljišče in
poseg v vplivnem območju je potrebno pridobiti predhodne
pisne kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojne strokovne službe za varstvo
nepremične kulturne dediščine.
2. CANKOVA – VILA CANKOVA 19, EŠD 8935
a) Parc. št.: 770/1 del k.o. Cankova, meje območja kulturnega spomenika so vrisane na kopiji katastrskega načrta
v merilu 1:2500.
b) Mogočna meščanska vila s preloma 19. stoletja stoji
na robu manjšega vaškega jedra. Je nadstropna vogalna
hiša z bogato oblikovano fasadno proﬁlacijo, ki je še posebej
poudarjena na fasadah s cestne strani. Večina stavbnega
pohištva je ohranjena.
Slikovitost fasade na svojstven način dopolnjuje lesena
dekorativno izrezljana veranda glavnega vhoda v hišo, ki
se v vertikali vzpenja v nadstropje. Hiša stoji na kamnitih
temeljih. V zatrepih z vzhodne in zahodne strani sta manjši
lesen polkrožni okni.
Hiša je tipičen primer meščanske »alpske« vile s prehoda 19. stoletja.
c) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vredno v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– za vsak poseg v spomenik, njegove dele, zemljišče in
poseg v vplivnem območju je potrebno pridobiti predhodne
pisne kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojne strokovne službe za varstvo
nepremične kulturne dediščine.
3. GERLINCI – PARTLOVA KLET, EŠD 21444
a) Parc. št.: 738 del k.o. Gerlinci, meje območja kulturnega spomenika so vrisane na kopiji katastrskega načrta v
merilu 1:2500.
b) Dvocelični objekt s konca 19. stoletja je postavljen ob
cesti sredi razmaknjene vasi. Klet je lesena in pokrita z opečno dvokapnico (zareznik). Na zunanjih stenah so mestoma
še ohranjeni deli ilovnatega ometa. Glavna hrastova vrata
brez vratnega okovja so enokrilna in preprosto oblikovana iz
enega kosa. Klet je razdeljena v dva prostora. V zahodnem
delu je bivalni prostor, ki ga osvetljujeta dve manjši okni
kvadratne oblike deljeni na štiri polja in zaščiteni s kovanim
križem. V vzhodnem delu je delno ohranjena lesena preša.
Na južni steni prostora s prešo je manjša lina, ki se je najver-
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jetneje rabila za prezračevanje. Klet je primer še ohranjene
redke stavbne dediščine vinogradniških območij, ki se je
nekdaj rabila za shranjevanje vina.
c) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– za vsak poseg v spomenik, njegove dele, zemljišče in
poseg v vplivnem območju je potrebno pridobiti predhodne
pisne kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojne strokovne službe za varstvo
nepremične kulturne dedičine.
4. GERLINCI – PREVCOVA KLET, EŠD 21445
a) Parc. št.: 365 k.o. Gerlinci, meje območja kulturnega
spomenika so vrisane na kopiji katastrskega načrta v merilu
1:2500.
b) Dvocelična cimprača klet s konca 19. stoletja stoji ob
cesti na vrhu slemena ob vinogradu. Pokriva jo opečna dvokapnica s čopom. V klet vodijo enokrilna lesena vrata z delno
ohranjenim vratnim okovjem. Kamniti temelji so mestoma poškodovani in zaščiteni z betonskimi zidaki. V večjem prostoru
je bila nekdaj preša iz leta 1931, ki so jo prenesli na domačijo. V drugem manjšem prostoru so bili leseni vinski sodi.
V kleti so dvojna vrata – zunanja in notranja. Notranja
vrata so se rabila za prezračevanje kleti.
Prevcova klet je dragocen še ohranjen primer manjših gospodarskih poslopij značilnih za vinorodna območja
Goričkega.
c) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– za vsak poseg v spomenik, njegove dele, zemljišče in
poseg v vplivnem območju je potrebno pridobiti predhodne
pisne kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojne strokovne službe za varstvo
nepremične kulturne dediščine.
5. TOPOLOVCI – DOMAČIJA PITZ, EŠD 15518
a) Parc. št.: 305/1, 305/2, 305/3 k. o. Topolovci, meje
območja kulturnega spomenika so vrisane na kopiji katastrskega načrta v merilu 1:2500.
b) Domačija Pitz predstavlja izjemen kompleks stanovanjske hiše in gospodarskih poslopij na nekdanjem gospodarskem posestvu prekmurskega grofa Szaparya. Kot taka
obsega nadstropno stanovanjsko hišo grajeno konec 19. stoletja. Gospodarski del domačije predstavljajo zidane pritlične
stavbe kot: klet s prešo, gumno, hlev, konjski hlev, svinjak,
skedenj, drvarnica, kovačnica in strojna lopa. Najstarejši pritlični stanovanjski del domačije datira iz leta 1827.
Nadstropna stanovanjska hiša in ves pritlični niz prvotne
stanovanjske hiše in gospodarskih poslopij odlikuje ohranjeno stavbno pohištvo in notranja oprema. V taistem nizu
stavb, ki se drži nadstropne stanovanjske hiše, je ohranjen
prvotni tloris s križnimi oboki.
Domačija Pitz je zato pomembna tako iz arhitekturnega, kot etnološkega, socialno-zgodovinskega in krajinskega
vidika.
c) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– za vsak poseg v spomenik, njegove dele, zemljišče in
poseg v vplivnem območju je potrebno pridobiti predhodne
pisne kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojne strokovne službe za varstvo
nepremične kulturne dediščine.
6. TOPOLOVCI – DOMAČIJA ŽILAVEC, EŠD 21443
a) Parc. št.: 107, 108 del k. o. Topolovci, meje območja
kulturnega spomenika so vrisane na kopiji katastrskega načrta v merilu 1:2500.
b) Nekdanja domačija manjšega kmeta iz 19. stoletja
je ohranila večino značilnosti panonske domačije. Le del gospodarskih poslopij ne obstaja več. V stanovanjskem delu je
ohranjena večina stavbnega pohištva kakor tudi del notranje
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opreme. Prav tako se je ohranila sama tlorisna delitev stanovanjske hiše. Niz gospodarskih poslopij, ki pod isto streho v
»L« sledijo stanovanjskemu delu, je ohranil prvotno obliko in
videz. Nekdanjo opečno dvokapnico nadomešča salonitna.
Sedanji betonski tlak je nadomestil opečnatega.
Domačija Žilavec v vsej svoji pojavnosti predstavlja
stavbno dediščino panonskega območja.
c) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– za vsak poseg v spomenik, njegove dele, zemljišče in
poseg v vplivnem območju je potrebno pridobiti pisne kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno
soglasje pristojne strokovne službe za varstvo nepremične
kulturne dediščine.
7. člen
Za zgodovinski spomenik se razglasi:
1. CANKOVA – ROJSTNA HIŠA DR. AVGUSTA
PAVLA, EŠD 6853
a) Parc. št.: 1017 del k.o. Cankova, meje območja kulturnega spomenika so vrisane na kopiji katastrskega načrta
v merilu 1:2500.
b) V kmečki hiši, znani kot Grofova hiša, ki je bila
zgrajena leta 1837, se je 1886 rodil jezikoslovec, in docent
dr. Avgust Pavel. Hiša je bila 1998 obnovljena. V njej je urejeno priložnostno rastavišče in je danes stičišče zamejskih
Slovencev v Avstriji z matično domovino. Na čelni fasadi je
spominska plošča, ki je sestavni del spomenika.
c) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje zgodovinskih, etnoloških, arhitekturnih in
krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– za vsak poseg v spomenik, njegove dele, zemljišče in
poseg v vplivnem območju je potrebno pridobiti predhodne
kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojne strokovne službe za varstvo nepremične kulturne dediščine.
8. člen
Za funkcijo spomenika ali njegovega dela in za vsak
poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno
območje so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in
njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje zavoda.
9. člen
Pristojni organ lokalne skupnosti izda na podlagi akta
o razglasitvi spomenika lastniku odločbo o varstvu za spomenik lokalnega pomena.
Odločba določa pogoje za raziskovanje, način vzdrževanja, pogoje za posege, pravni promet, ﬁzično zavarovanje,
način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika
za javnost, zlasti časovne okvire, posamezne druge omejitve
in prepovedi ter ukrepe za njegovo varstvo.
V odločbi iz prvega odstavka tega člena se lahko določi:
– dopustitev snemanja, proučevanja in raziskovanja
spomenika, če je to nujno iz znanstvenih ali kulturnih namenov, javni službi ter strokovnim organizacijam ali osebam, ki
jih ta pooblasti, vendar največ za en mesec v letu do šestih
mesecev v petih letih,
– prepoved premeščanja oziroma prenašanja spomenika.
Varstveni režim, opredeljen v odločbi iz prvega odstavka
tega člena, lahko omejuje lastninsko pravico na spomeniku
le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva.
10. člen
Meje spomenikov so vrisane na digitalnem zemljiško
katastrskem načrtu v merilih 1:2500 in 1:2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov,
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ki so sestavni del tega odloka, hranita Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor in
Občina Cankova.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Murska Sobota (Uradne objave
št. 8/91).
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 61101-13/2005
Cankova, dne 19. decembra 2005
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

ČRNA NA KOROŠKEM
5452.

Sklep o mesečni vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Črna na Koroškem v letu
2006

Na podlagi 53. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00), odločb USRS in 16. člena Statuta Občine
Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99, 40/01, 75/03
in 127/03) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na
21. redni seji dne 21. 12. 2005 sprejel

SKLEP
I.
Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Črna na
Koroškem v letu 2006 znaša 0,0767 SIT.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in preneha veljati sklep, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 137/04.
Št. 420-08-02/05
Črna na Koroškem, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

ČRNOMELJ
5453.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu
Dragatuš 1. faza

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 23. člena
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Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03
– popravek) ter na podlagi Programa priprave za Občinski
lokacijski načrt Dragatuš 1. faza (Uradni list RS, št. 75/04) je
Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 26. seji dne 21. 12.
2005 sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu Dragatuš
1. faza
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski lokacijski načrt)
S tem odlokom se ob upoštevanju Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in Odloka
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 – dopolnjene 2002/3 (Uradni list RS,
št. 119/03) sprejme občinski lokacijski načrt Dragatuš – 1.
faza (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt ali OLN). Lokacijski načrt je izdelal Acer Novo mesto, d.o.o., pod številko
projekta OLN-L1/2004, oktober 2005.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Dragatuš – 1.
faza (v nadaljnjem besedilu: odlok), v skladu s programsko
zasnovo Dragatuš, določa:
– Namensko rabo prostora, ureditveno območje lokacijskega načrta in lokacijske pogoje za pripravo projektov
za pridobitev gradbenega dovoljenja zlasti glede namena,
lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov in njihovo
gradnjo.
– Zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe
za varovanje okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne
dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev,
tolerance ter roke za izvedbo prostorskih ureditev.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in
graﬁčno prikazane v lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Občini Črnomelj.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Območje lokacijskega načrta obsega kmetijski prostor južno in jugovzhodno od vasi, v zaledju vrtov domačij.
Na severnem robu prostor omejuje obstoječe naselje Dragatuš, na južnem in vzhodnem delu poljska pot, na zahodu
regionalna cesta Črnomelj–Vinica R1-218. Celotno območje
občinskega lokacijskega načrta OLN Dragatuš 1. faza meri,
6,7 ha.
(2) Ta odlok obravnava ureditveno območje 1. etape
lokacijskega načrta Dragatuš 1. faza. Ureditveno območje
1. etape sestavljata dve območji: območje jug – za ureditev
stanovanjskih parcel, v velikosti 0,81 ha in območje sever
– za ureditev pokopališča s spremljajočimi ureditvami, v
velikosti 0,36 ha.
Ureditveno območje 1. etape lokacijskega načrta meri
skupaj 1, 17 ha. Ureditveno območje 1.etape lokacijskega
načrta Dragatuš 1. faza vključuje zemljišča oziroma dele
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zemljišč s parcelnimi številkami: 327 stp., 1050, 1051/2,
1051/3, 1055/1, 1055/2, 1056/1, 1056/3,, 1038/2, 341 in
4663/2 pot (severni del) ter 1090/3, 1105/1, 1105/2, 1105/3,
1111, 1112/1, 1119, 1120, 1127, 1128, 1156, 1157, 4670/1 pot,
4662/2 pot, vse k.o. Dragatuš.
Na območju 2. etape je do sprejetja lokacijskega načrta
Dragatuš 1. faza (2. etapa), s katerim se bodo določila podrobnejša merila za urejanje, dovoljeno:
– vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječih legalno
zgrajenih objektov, vzdrževalna dela, rekonstrukcije in novogradnje gospodarske infrastrukture ter poljskih poti, zaščita
kmetijskih površin pred divjadjo s postavitvijo ograj iz lesa,
za kar veljajo ista merila in pogoji kot za objekte v območju
1. etape lokacijskega načrta Dragatuš.
– na parcelah 1019/3 in 1019/5, k.o. Dragatuš se dovoli
postavitev objekta za kmetijsko proizvodnjo in shranjevanje kmetijskih strojev za lastne potrebe, skladno s pogoji v
18. členu tega odloka.
4. člen
(namenska raba zemljišč)
Znotraj ureditvenega območja občinskega lokacijskega
načrta Dragatuš 1. faza se območja osnovne namenske rabe
delijo na površine podrobnejše namenske rabe prostora, in
sicer:
– območja stanovanj na čiste stanovanjske površine,
– območja zelenih površin na druge zelene površine in
pokopališče,
– območja prometne infrastrukture na površine lokalnih
cest.
III. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
5. člen
(predvideni posegi v ureditvenem območju)
V okviru OLN Dragatuš 1. faza so načrtovane ureditve:
– stanovanjskih hiš s pomožnimi objekti,
– ureditev in širitev pokopališča,
– infrastrukturna oprema območja.
6. člen
(koncept ureditve)
Območje načrtovane kompleksne gradnje je umeščeno
na jugovzhodni rob naselja. V novo načrtovani ureditvi so
predvideni novi stanovanjski objekti in ureditev območja za
pokopališče.
Pri konceptu pozidave območja je upoštevana logika
notranje strukture Dragatuša – novi stanovanjski objekti so
predvideni kot zapolnitev pozidave na južnem delu vasi Dragatuš, ob obstoječi cesti, širitev pokopališča pa je predvidena
na kmetijske površine proti jugu.
IV. ČLENITEV OBMOČJA
7. člen
(prostorske enote)
Na ureditvenem območju, ki je hkrati tudi funkcionalna enota sta določeni dve prostorski enoti (v nadaljevanju:
PE):
– Prostorska enota 1 – stanovanjski objekti,
– Prostorska enota 2 – pokopališče s spremljajočimi
ureditvami.
8. člen
(vrste gradenj oziroma del)
V PE so dovoljene naslednje gradnje oziroma dela:
– gradnja novih objektov;
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– dela v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči;
– sprememba namembnosti objektov ali delov objektov;
– sprememba rabe objektov ali delov objektov;
– odstranitev objektov (v PE 2).
9. člen
(vrste objektov)
V PE 1 se dovolijo naslednje vrste objektov:
– enostanovanjske stavbe (samostoječe hiše),
– dvostanovanjske stavbe (samostoječe hiše ali vrstne hiše, v kateri se nahajata dve stanovanji),
– lokalne ceste in javne poti,
– gospodarska javna infrastruktura,
– enostavni objekti – bazen, drvarnica, garaža, lopa,
nadstrešek, steklenjak, rezervoar za utekočinjen plin ali
nafto, zbiralnik za kapnico, nepretočna greznica, medsosedska ograja, ter pomožni infrastrukturni objekti.
V PE 2 so dovolijo naslednje vrste objektov:
– poslovilni objekt in ostali pripadajoči objekti,
– pokopališča,
– gospodarska javna infrastruktura,
– enostavni objekti in sicer: oporni zid, medsosedska
ograja, varovalna ograja, pomožni infrastrukturni objekti,
spominska obeležja, urbana oprema.
10. člen
(vrste dejavnosti)
V PE 1 se dovolijo dejavnosti: bivanje in mirne storitvene dejavnosti, ki ne vežejo nase večjega prometa. V PE
2 se dovoli dejavnost: pokopališče.
V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO IN
ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
11. člen
(tipologija zazidave)
V PE 1 se uredi pozidava manjšega merila, v strnjeni strukturi. Pozidava se navezuje na obstoječe ceste
– kot prečno na cesto postavljeni stanovanjski objekti, s
pomožnimi objekti v ozadju gradbenih parcel. Novo zasnovana pozidava se v gabaritih, razmerjih in oblikovanju
fasad zgleduje po kakovostni tipologiji starih obstoječih
objektov.
V PE 2 se uredi poslovilni objekt, ki naj bo oblikovan
sodobno, enostavno in prepoznavno.
12. člen
(oblikovanje zunanje podobe objektov)
PE 1
Stanovanjski objekti
Barva kritine naj bo opečno rdeča ali temnosiva,
fasade v svetlih odtenkih zemeljskih barv (oker, opečna,
drap ipd.). Strešni nakloni naj bodo od 38 do 45 stopinj. V
primeru strešnih ﬁčar, prizidkov, pokritih teras ipd. naj se
dvokapne strehe, ki se uredijo preko osnovnega gabarita
objekta, kombinirajo z ravnimi strehami oziroma nizkimi
enokapnimi strehami (z naklonom do 8 stopinj).
Nadstrešek pri garaži naj se oblikuje kot povezovalni
člen med garažo in stanovanjsko hišo, oziroma kot samostojen element. Oblikovani naj bodo transparentno, enostavno, poenoteno s pripadajočim stanovanjskim objektom
in z garažo. Možno je sodobno oblikovanje z uporabo
enostavnih pravokotnih oblik in ravnih ali enokapnih streh
z nizkim naklonom (do 8 stopinj) ter uporaba lahkih lesenih
ali kovinskih konstrukcij temnih barv (graﬁtno siva, temno
rjava, črna).
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Garaža se oblikuje kot enostaven pravokoten objekt,
usklajeno s stanovanjsko hišo. Nizka enokapna (z naklonom do 8 stopinj) oziroma ravna streha naj se uskladi z
nadstreškom – streha naj bo enotna čez oba objekta. Objekt naj bo oblikovan enostavno, poenoteno s pripadajočim
stanovanjskim objektom in z nadstreškom. Dovoli se tudi
izvedba garaže brez nadstreška in sicer na predvidenem
prostoru z odmikom od stanovanjske hiše ali poleg pripadajoče stanovanjske hiše.
Drugi enostavni objekti naj bodo usklajeni z objekti v
območju, za oblikovanje veljajo enaki pogoji kot za nadstrešek oziroma garažo. Nadzemni enostavni objekti ne smejo
biti locirani med cesto in stanovanjskim objektom, razen če
je to določeno z graﬁčnim delom odloka.
PE 2
Pokopališki objekt naj bo tlorisno enostaven (pravokotnik), streha naj bo ravna oziroma nizka enokapnica, nakloni
so lahko največ do 8 stopinj. Frčade niso dovoljene. Streha
naj bo temna – temno siva ali črna in ne sme biti bleščeča,
lahko je tudi travnata. Fasade naj bodo svetle, a ne bele.
Okenske in vratne odprte naj bodo enostavne. Na vhodnem
delu naj se zagotovi nadstrešnica.
13. člen
(lega objektov na zemljišču)
PE 1
Lega objektov je določena v graﬁčnih prilogah tega
OLN in je obvezna (z odstopanji skladno s 33. členom tega
odloka). V pasu vzdolž cest se postavijo še garaže ali / in
nadstrešek ter avtohtona drevesna obcestna vegetacija, v
ozadju parcel pa se lahko postavijo pomožni objekti, vendar
ne v pasu med cesto in obcestno fasado.
PE 2
Poslovilni objekt se locira ob dostopno cesto C – z odmikom za peš površino. Pred objektom (na severovzhodni
strani) se oblikuje poslovilna ploščad. Za potrebe objekta
se uporabljajo parkirišča pri parku pred pokopališčem ter
povozna površina pri poslovilnem objektu, večji del potrebnih parkirišč pa se zagotovi na javnih površinah v naselju
Dragatuš, kjer je dovoljeno parkiranje.
14. člen
(ureditev okolice objektov)
PE 1
V območju ob cestah se novo predvideno pozidavo
enakomerno dopolni z nizi avtohtonih dreves, npr. javor,
gaber ali lipovec (manjša ali srednje velika drevesa). Brežine se utrdijo in zatravijo oziroma zasadijo z grmovnicami.
Oporni zidovi niso dovoljeni.
PE 2
Območje pokopališča (obstoječe in predvidena razširitev) se ureja kot javna odprta površina s tlakovanim
prostorom za obrede pred poslovilnim objektom, prostor za
sedenje z drevesi v tlaku (npr. javor, gaber ali lipovec (manjša ali srednje velika drevesa) in pripadajočo urbano opremo
ter travnato površino kot rezervo za širitev pokopališča. V
sklopu ureditev na pokopališču se izvede sanacija obstoječega pokopališkega zidu, ki se ga lahko delno nadzida.
Na jugozahodni strani dostopne ceste do pokopališča
se uredi zid ali ograja do višine največ 2 m. Zid oziroma
ograja se lahko kombinirata z drevesno ali drugo avtohtono
ozelenitvijo. Ob vzhodni in južni meji širitve pokopališča se
postavi žična ograja. Za preprečitev vožnje po poslovilni
ploščadi se postavijo ﬁzične ovire (konﬁni, rampa ipd.).
Zidovi (sanacija obstoječega pokopališkega zidu in
gradnja novega) se uredijo v kamnu ali betonu. V primeru
betona naj se vidne fasade zidov zasadijo z grmovnicami
oziroma plezalkami ali arhitekturno oblikujejo (pobarvanje,
členitev fasade zidov ipd.). Celoten kompleks starega in
novega dela pokopališča (oporni zidovi ob mejah, poslovilni

Stran

13914 /

Št.

120 / 29. 12. 2005

objekt, sanacija obstoječega pokopališkega zidu) naj se
enotno oblikujejo.
Poslovilno ploščad se z rampo za pešce poveže z obstoječim pokopališčem v osi dostopne poti.
15. člen
(stopnja pozidanosti zemljišča)
V PE 1 je na posameznih gradbenih parcelah dovoljena pozidanost do 40% posamezne parcele. V PE 2 je
stopnja pozidanosti zemljišča do 70%.
Pri tem so med pozidavo štete tudi manipulacijske
površine, potrebne za obratovanje objektov na posamezni
gradbeni parceli.
16. člen
(velikost in oblika gradbene parcele)
Predlog nove parcelacije zemljišč je prikazan v graﬁčni
prilogi št. 2.2. Velikost in oblika gradbenih parcel temelji
delno na upoštevanju obstoječe parcelacije oziroma je parcelacija spremenjena zaradi zagotovitve čim bolj racionalne
izrabe prostora za pozidavo.
Gradbene parcele javnega dobra:
– gradbene parcele, ki so potrebne za ureditev ceste
C in infrastrukturno opremo,
– gradbena parcela za pokopališče, skupaj s potrebnimi manipulativnimi površinami in rezervacijo za širitev
pokopališča,
– gradbene parcele, ki bodo v prihodnosti omogočale
rekonstrukcijo obstoječih cest na jugu,
– gradbena parcela, s katero bo omogočen dostop
do kmetijskih zemljišč na jugu, ki bo prekinjen z ureditvijo
gradbenih parcel 3, 4, 5 in 6.
Preostala zemljišča so razdeljena na posamezne gradbene parcele, ki bodo predvidoma zasebne.
Odmik od sosednjih zemljišč je najmanj 1,5 m, če je
odmik manjši, pa je potrebno soglasje soseda.
17. člen
(druga merila in pogoji)
Za enostavne objekte na območju OLN veljajo določila
Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih
objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez
gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03 in
130/03), če s tem odlokom ni drugače določeno.
18. člen
(gabariti objektov in postavitev v teren)
PE 1 – stanovanjski objekti se zasnujejo v tlorisnih
gabaritih 8 x 12 m z možnim odstopanjem do +, – 20%,
višinski gabariti naj bodo pritličje in mansarda.
Kote pritličij so: objekt št. 1: 161,00 m, objekt št. 2:
161,20 m, objekt št. 3: 160,00 m, objekt št. 4: 160,50 m,
objekt št. 5: 161,00 m, objekt št. 6: 160,50 m, objekt št. 7:
163,50 m, objekt št. 8: 162,00 m, vsi z možnim odstopanjem
do +, – 0,50 m.
Nadstreški in garaže se zasnujejo v tlorisnih gabaritih
3 x 5 m, z možnim odstopanjem do +, – 20%, višinski gabariti naj bodo pritličje. Kote pritličij naj bodo enake kot pri
pripadajočem stanovanjskem objektu, z možnim odstopanjem do +, – 0,50 m.
Pomožni objekti se zasnujejo v tlorisnih gabaritih 5 x 7
m, z možnim odstopanjem do +, – 20%, višinski gabariti naj
bodo pritličje. Kote pritličij naj bodo prilagojene terenu.
PE 2 – pokopališče: Poslovilni objekt se zasnuje v
tlorisnih gabaritih 9 x 20 m z možnim odstopanjem do +,
– 20%, višinski gabarit naj bodo pritličje, višine najmanj 3,50
m do strešnega venca. Kota pritličja je: 165,00 m, z možnim
odstopanjem do +, – 0,50 m.
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V območju 2. etape lokacijskega načrta Dragatuš
1. faza se, skladno z zadnjo alineo 3. člena tega odloka, na
parcelah 1019/3 in 1019/5, k.o. Dragatuš, dovoli postavitev
kmetijskega objekta, pri čemer objekt ne sme segati na jug
dlje kot sosednji objekt na parceli št. 1022/2, 1022/1, k.o.
Dragatuš. Objekt naj bo oblikovano usklajeno s kakovostnimi gospodarskimi objekti v območju, streha naj bo dvokapnica naklona 38 do 42 stopinj in rdeča opečna, fasada
naj bo barvana v zemeljskih tonih (opečna, oker, drap) in
kombinirana z lesom.
Objekt za kmetijsko proizvodnjo in shranjevanje kmetijskih strojev za lastne potrebe se zasnuje v tlorisnih gabaritih
9 x 14 m z možnim odstopanjem do +, – 20%, višinski gabarit naj bo pritličje. Kota pritličja naj bo prilagojena terenu.
Dovoli se tudi postavitev dveh objektov dimenzij največ po
8 x 14 m.
VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV GOSPODARSKE
JAVNE INFRASTRUKTURE
Vsa gospodarska javna infrastruktura, ki je predvidena
v območju urejanja, se izvede podzemno in naj poteka v
območju obstoječih oziroma načrtovanih cest.
19. člen
(prometno omrežje – ceste in parkirišča)
Novi stanovanjski objekti se navezujejo neposredno na
obstoječe javne ceste in poti v Dragatušu.
Stanovanjski objekti št. 1 do 6 se navezujejo na obstoječo asfaltno cesto, ki se na jugozahodnem delu Dragatuša
odcepi z regionalne ceste RI-218. Pri tem je s parcelacijo
gradbenih parcel za stanovanjske objekte št. 1 do 6 predvidena rezervacija koridorja za rekonstrukcijo te ceste (koridor širine 8,6 m).
Stanovanjska objekta št. 7 in 8 se navezujeta na obstoječo poljsko pot. Pri tem je s parcelacijo gradbenih parcel
za stanovanjska objekta št. 7 in 8 predvidena rezervacija
koridorja za rekonstrukcijo te ceste (koridor širine 8,6 m).
Znotraj lokacijskega načrta je predvidena še ureditev
dostopne ceste C za pokopališče.
Odvodnjavanje meteornih vod s cestišča je omogočeno z ustreznimi prečnimi in vzdolžnimi skloni. Minimalni
prečni sklon ceste je 2.5%.
Normalni prečni proﬁl dostopne ceste C znaša:
– vozni pas
– bankina
SKUPAJ

2 x 2.50 m
2 x 1,00 m

=
=

5.00 m
2,00 m
7.00 m

Parkirišča
Za potrebe pokopališča se uporabljajo novo predvidena parkirišča pri parku pred pokopališčem ter povozna površina pri poslovilnem objektu, večji del potrebnih parkirišč
pa se zagotovi na javnih površinah v naselju Dragatuš, kjer
je dovoljeno parkiranje.
20. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Predvideni objekti bodo z električno energijo oskrbovani iz novopredvidenega nizkonapetostnega omrežja (NN) in
srednjenapetostnega omrežja (SN) ki ga je potrebno rekonstruirati in dograditi. Pogoji:
– Pred izgradnjo predvidenih objektov je potrebno odstraniti prostozračni daljnovod (SN) v dolžini 115 m. Obstoječa transformatorska postaja 20/0,4kV, 1x160kVA v zidani
izvedbi, se predela tako da se uredi SN blok v SF6 tehniki,
ter zamenja transformator z večjo enoto 1x400 kVA.
– Kablovode (NN) in (SN) elektroenergetskega omrežja je treba polagati v kabelsko kanalizacijo pod utrjenimi
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površinami oziroma v bankini. Predvidena je štiri cevna in
dvocevna kanalizacija.
– Priključki za stanovanjske objekte se izvedejo s kablovodom v cevi iz (NN) razdelilnih omaric. Na robu funkcionalnega zemljišča z javnimi površinami se pusti rezervna
dolžina kablovoda za izvedbo priključka priključno merilne
omarice objekta.
– Za gospodinjski odjem se dovoli maksimalna priključna moč do 16 kW.
21. člen
(javna razsvetljava)
Javna razsvetljava se uredi ob dostopni ulici za poslovilni objekt in na ploščadi pri pokopališču. Niz uličnih
svetilk se uredi enostransko v bankini cestišča oziroma na
ploščadi pri poslovilnem objektu, lahko tudi v zidu obstoječega pokopališča oziroma v tlaku. Kablovodi naj potekajo
ob elektroenergetski kanalizaciji v cevi. Medsebojni odmik
svetil naj bo od 30 do 35 m. Tip vseh svetil bo izbran tako,
da bo omogočena 50% regulacija svetlobe in tako, da
bo usmerjenost snopa taka, da bo svetlobno onesnaženje
okolja minimalno.
22. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Na področju načrtovane pozidave ni obstoječega TK
omrežja. Zato se do novopredvidenih objektov položi dvocevna komunikacijska kanalizacija, v katero se v skladu s
potrebami polagajo telefonski in morebitni drugi komunikacijski kabli.
Povezava na TK omrežje je možna iz obstoječe TK
kanalizacije ki poteka od ATC Dragatuš na trgu v Dragatušu.
Potrebno je zgraditi kabelsko omrežje izven območja po
javnih površinah v dolžini ca 240 m.
Komunalni priključki bodo izvedeni iz razdelilne prostostoječe omarice, tako da se do roba vsake gradbene
parcele položi ﬂeksibilna cev cev 2xﬁ 50.
Na območju urejanja se predvideva potreba po
10-20 TK priključkih.
23. člen
(kanalizacija in odpadki)
Predvidena je izvedba kanalizacijskega omrežja v ločenem sistemu za celotno naselje Dragatuš, ki se bo gradila sočasno z rekonstrukcijo cest in ostalimi komunalnimi
ureditvami znotraj naselja Dragatuš.
Do izgradnje javne kanalizacije se komunalna odpadna voda odvaja v nepretočne greznice, padavinska odpadna
voda se spušča po terenu oziroma odvaja v ponikovalnice.
Do izgradnje kanalizacije so dovoljene tudi gradnje malih
tipskih čistilnih naprav.
Odpadki: Na območju urejanja se zbiranje odpadkov
uredi s postavitvijo posod za odpadke, na posebej urejenih
stojnih mestih ob cestah, parkiriščih oziroma uvozih, ki se
jih organizirano odvaža.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER
TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
24. člen
(tla)
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete
čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene
površine ter deponije se uporabijo infrastrukturne površine
in površine, na katerih so tla manj kvalitetna.
(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in
gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za
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katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje.
S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih
materialov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh
površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin
je potrebno preprečiti tudi odtekanje vod na kmetijsko obdelovalne površine. Pri ravnanju z odpadnimi vodami se
upoštevajo določila 16. člena tega odloka. Treba je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov,
ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških
površinah.
(3) Prst se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo
degradiranih tal ter za urejanje zelenih in rekreacijskih površin. Prst se odstrani in premesti na drugo lokacijo tako,
da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj
kvalitetnim materialom. Pri tem ne sme priti do mešanja
mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih
od 1,20 m.
25. člen
(usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in
delovnega okolja)
Med gradnjo in po izgradnji načrtovanih objektov in
ureditev je treba zagotoviti ukrepe za varstvo pred onesnaženjem zraka ter tal in vode, predvsem pa rešitve za
odvodnjavanje vod s cestnih in parkirnih površin, tako da
bo preprečeno neposredno odtekanje onesnažene komunalne vode v tla, podtalje in površinske vode. Hrup in
emisije v zrak, ki bodo povzročeni med gradnjo in med
obratovanjem, morajo ostati pod normativno določenimi
ravnmi.
Med izvedbo načrtovanih posegov je treba zagotoviti,
da med gradnjo in po končanih ureditvah ne bo prišlo do
poslabšanja razmer v obstoječem delu naselja zaradi zastajanja padavinske vode, ki je že opazno na površinah na
robu naselja.
26. člen
(dostop do kmetijskih zemljišč)
Investitor mora med gradnjo in po končani gradnji zagotoviti dostop do kmetijskih zemljišč.
27. člen
(ohranjanje narave in kulturne dediščine)
Na ureditvenem območju lokacijskega načrta ni objektov in območij varovanja narave in kulturne dediščine.
28. člen
(varstvo pred hrupom)
Za zmanjšanje hrupa v v času gradnje je treba zagotoviti, da bo med gradnjo uporabljena gradbena mehanizacija
novejšega datuma in opremljena s certiﬁkati o zvočni moči,
ki ne smejo presegati predpisanih vrednosti. Pri transportu
naj se uporabljajo čim manj hrupna vozila. Vsa hrupna dela
naj se po možnosti izvajajo samo med 7. in 19. uro. Zvočni
signali na gradbišču naj se uporabljajo le v nujnih primerih,
motorji strojev pa naj brez potrebe ne obratujejo v prostem
teku.
Po izgradnji: območje lokacijskega načrta se obravnava kot mešano poslovno – stanovanjsko območje, ki po
Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur. list
RS, št. 45/95 in 66/96) spada v III. območje varstva pred
hrupom, kjer ravni hrupa ne smejo preseči mejnih dnevnih
(60db) in nočnih ravni hrupa (50db).
Pri projektiranju in izvedbi objektov so investitorji dolžni upoštevati tudi Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93) in Odlok o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za
posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za
bivalne prostore (Ur. list SRS, št. 29/80 in sicer v delu, ki se
nanaša na bivalne prostore).
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29. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami)
Pri načrtovanju nove zazidave in vseh zaradi nje potrebnih ureditev je treba upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih
območjih (Uradni list SRS, št. 18/63) za območje seizmične
intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli – Cancan – Seiberg.
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za
zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred
vojnimi dejstvovanji glede na določbe zakona o obrambi in
zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) ni potrebno predvideti.
VIII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
30. člen
Zemljišča, ki med izvedbo objektov in ureditev po tem
lokacijskem načrtu v posameznih fazah izvedbe ne bodo
zazidana, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se
uporabljala pred veljavnostjo tega odloka. Rezervacija za širitev pokopališče se, do izvedbe posegov za širitev površin
za pokopavanje, ohranja v sedanji, kmetijski rabi.
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XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve tega odloka se za ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta iz 3. člena tega odloka šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni občinski prostorski
akti:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
KS Dragatuš, KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče – Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji vrh (delno) in
KS Petrova vas (Uradni list RS, št. 119/03).
35. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35004-264/2004
Črnomelj, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

IX. ETAPNOST IZVEDBE
31. člen
Izvedba lokacijskega načrta se predvidi fazno:
– v 1.fazi se izvede ureditev pokopališča: izvedba dostopne ceste C do pokopališča, vsa potrebna infrastruktura,
objekt in pripadajoče ureditve. V tej fazi se lahko uredi del
stanovanjskih objektov in potrebna pripadajoča infrastrukturna oprema.
– v nadaljnjih fazah se izvede izgradnja stanovanjskih
objektov s potrebno oziroma pripadajočo infrastrukturno
opremo.
Faznosti se lahko spreminjajo glede na interes investitorjev, vendar je najprej predvidena izvedba pokopališča in
zanj potrebnih ureditev. Prav tako velja, da je treba najprej
izvesti cestno in komunalno infrastrukturo in nato objekte,
ki se navezujejo nanjo.
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
32. člen
Prej oziroma najkasneje sočasno z gradnjo objektov,
predvidenih v različnih fazah, se morajo izvesti primarni
komunalni vodi. Obratovanje objektov pred dogradnjo komunalne opreme območja ni dovoljeno.
XI. TOLERANCE
33. člen
(dovoljena odstopanja)
1) Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so
dovoljena v tlorisnih gabaritih objektov skladno z 18. členom
do +,- 20%.
2) Odstopanja so dovoljena tudi pri kotah pritličij objektov, če se ob izdelavi projektne dokumentacije podajo racionalnejše rešitve. Dovolijo se odstopanja do +, – 0,80 m,
v smer napajalnih cest in proti javnim površinam pa (zaradi
prilagoditve cestam in drugim mejnim pogojem lokacij) do
največ +,- 0,50 m. Pri naklonih enokapnih strešin se dovolijo
odstopanja strešnega naklona od 8 do 15 stopinj.

5454.

Program priprave za občinski lokacijski načrt
za Tehnološko razvojno industrijsko središče
Kanižarica

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek) nadaljevanju »ZureP-1«)
ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list
RS, št. 35/03 – prečiščeno besedilo) župan sprejme

PROGRAM PRIPRAVE
za občinski lokacijski načrt za Tehnološko
razvojno industrijsko središče Kanižarica
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
občinskega lokacijskega načrta (v nadaljevanju OLN):
Prostorsko načrtovanje na območju obravnave do sprejetja OLN temelji na določilih prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Črnomelj in na Odloku
prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš
(delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče-Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas
(Uradni list RS, št. 119/03).
Zaradi razvojnih potreb občine Črnomelj je potrebno
razširiti obstoječo gospodarsko cono na cca 83 ha površine
in tako omogočiti možnost razvoja oziroma lokacije za mala,
srednja in velika podjetja.
2. Predmet in programska izhodišča OLN ter ureditveno
območje
Predmet izdelave OLN je izdelava občinskega prostorskega izvedbenega akta, s katerim bodo določeni lokacijski
pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj, zlasti glede zasnove namenske rabe površin in organizacijo dejavnosti, tehnološke pogoje in omejitve, usmeritve za
urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje, usmeritve
za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja,
usmeritve za ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine,
opredelitev faznosti gradnje ter eventualne prostorske ukrepe
po Zakonu o urejanju prostora (ZureP-1).
Kot programsko izhodišče se uporablja programska zasnova za širitev Tehnološko razvojno industrijskega središča
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TRIS Kanižarica, ki je sestavni del prostorskih sestavin
dolgoročnega in družbenega plana občine Črnomelj.
Ureditveno območje je določeno s prostorskimi sestavinami družbenega plana občine in obsega zemljišča
jugozahodno od mesta Črnomelj, ob regionalni cesti R1
– 218/1214 Kanižarica – Vinica. Ožje območje Rudnika
je območje obstoječih stavbnih zemljišč, na katerih je že
zgrajena poslovno proizvodna cona in širše območje, ki
je predvideno za razširitev. Velikost celotnega območja
urejanja je cca 83 ha.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
bodo sodelovali pri pripravi OLN
– Elektro Ljubljana, PE Novo mesto – za področje
distribucije električne energije;
– JP Komunala Črnomelj – področje vodooskrbe ter
odvajanja in čiščenja odpadnih vod;
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto – področje telekomunikacij in zvez;
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Izpostava Novo mesto;
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto;
– Agencija RS za okolje, Območna pisarna Novo
mesto – področje voda;
– Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto;
– Geoplin plinovodi, d.o.o. Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto – za
področje gozdarstva;
– Zavod RS za varstvo narave, območna enota Novo
mesto;
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– Krajevna skupnosti na KS Dobliče – Kanižarica;
– Ribiška družina Črnomelj;
– Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o.;
– Podjetniški center Novo mesto;
– Območna obrtna zbornica Črnomelj;
– RIC Bela krajina;
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi
organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave
OLN pokazala potreba.
Postopek priprave OLN vodi pripravljavec Občina
Črnomelj, Občinska uprava, Oddelek za varstvo okolja in
urejanje prostora, Trg svobode 3, Črnomelj.
OLN pripravlja načrtovalec, ki mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160. člena ZureP-1 in
se izbere z javnim razpisom.
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3. Pripravljavec Ministrstvu za okolje in prostor naznani namero o pripravi OLN. Glede na odgovor o potrebnosti CPVO se vodi postopek izbire izvajalca za okoljsko
poročilo in z njim povezane obveznosti in postopke;
4. Načrtovalec pripravi variantne rešitve najkasneje
20 dni po predaji dokumentacije.
5. Načrtovalec pripravi predlog prostorskega akta
najkasneje v 20 dneh po predložitvi variantnih rešitev pripravljavcu;
6. Pripravljavec potrdi predlog prostorskega akta in
naznani javno razgrnitev, ki traja najmanj 30 dni, ter določi
kraj in čas njegove obravnave;
7. Načrtovalec glede na stališča do pripomb in predlogov iz javne razprave in obravnave, ki jih sprejme pripravljavec, pripravi dopolnjen predlog prostorskega akta
najkasneje v 7 dneh po zaključku javne razprave;
8. Nosilci urejanja prostora v roku 30 dni po predložitvi dopolnjenega akta z mnenjem ugotovijo upoštevanje
danih pogojev za pripravo OLN, sicer se šteje, da se z
njimi strinjajo;
9. Pripravljavec predloži usklajen predlog OLN v sprejem Občinskemu svetu.
6. Obveznosti ﬁnanciranja priprave OLN
Sredstva za pripravo OLN se zagotovijo iz proračuna
Občine Črnomelj.
Ta dokument bo pripravljen tudi ob ﬁnančni pomoči
Evropske unije. Za vsebino tega dokumenta je izključno
odgovorna Občina Črnomelj in zanj v nobenem primeru
ne velja, da odraža stališče Evropske unije.
7. Veljavnost programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35003-79/2005
Črnomelj, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

5455.

Sklep Občinskega sveta Občine Črnomelj
o ukinitvi statusa javnega dobra

4. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve ter navedba geodetskih podlag
Pri pripravi OLN je treba upoštevati veljavno plansko
in drugo prostorsko dokumentacijo. Pri pripravi se po uporabijo: geodetski načrt, digitalni katastrski načrt, digitalni
orto foto, digitalni topografski načrt ter druge geodetske
podlage. Smiselno se uporabljajo strokovne podlage za
poselitev, ki so bile izdelane za potrebe Strategije prostorskega razvoja občine, kot tudi vse ostale študije in strokovne podlage, ki jih je izdelalo podjetje Acer Novo mesto
d.o.o. s podizvajalci v letu 2005.

Na podlagi 94. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 35/03 in 106/05) je Občinski svet Občine Črnomelj
na 26. redni seji dne 21. 12. 2005 sprejel naslednji

5. Rok priprave OLN
Priprava OLN bo ob sodelovanju pristojnih nosilcev
urejanja prostora predvidoma potekala po sledečem terminskem planu:
1. Pripravljavec najmanj osem dni pred sprejemom
programa priprave skliče prostorsko konferenco.
2. Pripravljavec na podlagi 29. člena Zakona o urejanju prostora pozove nosilce urejanja prostora, da najkasneje v 30 dneh od prejema programa priprave podajo
pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo OLN;

II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z
dnem objave v Uradnem listu RS.

SKLEP
I.
Na nepremičnini parc. št. 4927/2, pot, v izmeri 204 m2
k.o. Tanča gora se ukine status javnega dobra in postane last
Občine Črnomelj.

Št. 465-03-22/2005
Črnomelj, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.
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Sklep Občinskega sveta Občine Črnomelj o
ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 94. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 35/03 in 106/05) je Občinski svet Občine Črnomelj
na 26. redni seji dne 21. 12. 2005 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Na nepremičnini parc. št. 2433/4 k.o. Loka se ukine
status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj.
II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z
dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 460-01-7/2005
Črnomelj, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

DOBROVA-POLHOV GRADEC
5457.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jošta, cerkve
sv. Janeza Evangelista in hiše Šentjošt 9 v
Šentjoštu nad Horjulom za kulturne spomenike
lokalnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 16. člena Statuta
Občine Dobrova–Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99),
na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območne enote Ljubljana, je Občinski svet Občine Dobrova–Polhov Gradec na 20. redni seji dne 21.12. 2005 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Jošta, cerkve sv. Janeza
Evangelista in hiše Šentjošt 9 v Šentjoštu
nad Horjulom za kulturne spomenike
lokalnega pomena
1. člen
Za kulturne spomenike se razglasijo enote dediščine:
EŠD 2451 Šentjošt nad Horjulom - Cerkev sv. Jošta
EŠD 2449 Šentjošt nad Horjulom - Cerkev sv. Janeza
Evangelista
EŠD 9916 Šentjošt nad Horjulom - Hiša Šentjošt 9
Enote imajo zaradi kulturnih, zgodovinskih, umetnostnoarhitekturnih in etnoloških lastnosti poseben pomen za občino Dobrova–Polhov Gradec. Zato jih razglašamo za kulturne
spomenike lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskih,
umetnostno–arhitekturnih in etnoloških spomenikov.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenike lokalnega pomena:
Srednjeveško cerkev sv. Jošta, prvič omenjeno leta
1401, sestavljajo v zasnovi gotska, sredi 18. stoletja barokizirana ladja z baročnim zvonikom v zahodnem delu ter tristranozaključen zvezdasto obokan prezbiterij. V severno steno
prezbiterija vdelana kamnita omarica za sveta olja slogovno
datira v začetek 16. stoletja. Freske, ki se kažejo izpod be-
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ležev v ladji in prezbiteriju so delo goriške slikarske delavnice
iz okrog 1410–1420. Lesen glavni oltar je datiran z letnico
1746, stranska oltarja sta iz druge polovice 18. stoletja.
Baročno cerkev sv. Janeza Evangelista sezidano leta
1664 (letnica na portalu) sestavljajo pravokotna ladja, tristranozaključen prezbiterij in zvonik prizidan k zahodni fasadi.
Banjasto obokano ladjo in prezbiterij prekriva komplicirano mrežasto rebrovje. Glavni oltar stilistično sodi v konec
18. stoletja. (letnica na hrbtni strani 1735), stranska oltarja
sta sočasna glavnemu.
Hiša Šentjošt 9 - Možinetova hiša predstavlja dobro
ohranjeno, regionalno značilno enonadstropno kmečko hišo,
katere lastnik je bil premožen kmet in gostilničar. Na imovitost
kažejo tudi številni ohranjeni stavbni elementi med njimi klesana portala z letnicami 1842 in 1894 ter fragmentalno vidni
ostanki zidne poslikave. Ohranjeni stavbni elementi objekta
kažejo na stavbni razvoj od začetka 19. stoletja do danes.
3. člen
Spomeniki stojijo na zemljišču katastrske občine Šentjošt, na parceli št. *1 del cerkev sv. Jošta, na parceli št. 2 cerkev sv. Janeza Evangelista in na parceli št. 33/8 hiša Šentjošt
9. Vplivno območje spomenikov obsega območje varovane
naselbinske dediščine EŠD 17237 Šentjošt – Vaško jedro
ter območje arheološke dediščine EŠD 21900 Šentjošt nad
Horjulom – Arheološko območje.
Meje spomenikov so vrisane na katastrskem načrtu v
merilu 1:2880, meja varovanega območja pa na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnike načrtov, ki so
sestavni del tega odloka, hrani Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
4. člen
Za spomenike velja enoten varstveni režim, ki določa:
– postavljanje novih objektov z nadzemno in podzemno
infrastrukturo trajnega ali začasnega značaja, ter nosilcev
reklam, je dovoljeno s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in na njihovi podlagi kulturnovarstvenega
soglasja zavoda,
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitektur sakralnih in profanega objekta in njihove
premične in nepremične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti,
oblike, sestave in barvne podobe,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturnih zasnov zunanjosti in notranjosti objektov ter njihove
opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo,
prezidavo, prizidavo in dodajanjem posameznih prvin.
Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– postavljanje novih objektov z nadzemno in podzemno
infrastrukturo trajnega ali začasnega značaja, ter nosilcev
reklam, je dovoljeno s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in na njihovi podlagi kulturnovarstvenega
soglasja zavoda;
– prepoved spreminjanja urbanistične zasnove naselja,
tlorisnih in višinskih gabaritov objektov zaradi ohranjanja vedut
in dominantnosti spomenikov, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni zavod,
– prepovedano je postavljanje objektov trajnega ali
začasnega značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni zavod.
Spomeniki so zavarovani z namenom, da se:
– ohrani njihov pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnih spomenikov,
– predstavi kulturne vrednote spomenikov in situ in v
medijih,
– vzpodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
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5. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenikov ali njihovih
delov in vplivnega območja spomenikov ter za vsak poseg
v spomenike, njihove dele ali zemljišča in vplivno območje,
so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi
podlagi kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Pristojni organ mora v dveh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastnikom spomenikov odločbo o varstvu na
podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za
raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, ﬁzično
zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenikov, dostopnost spomenikov za javnost in časovne okvire
dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim
bolj učinkovito varstvo spomenikov.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenikov.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
RS za kulturno dediščino.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
RS za kulturno dediščino.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03-4048/05
Dobrova, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

5458.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 106/99, 131/03)
in 16. člena Statuta Občine Dobrova–Polhov Gradec (Naš
časopis, št. 252/99) je Občinski svet Občine Dobrova–Polhov
Gradec na 20. redni seji dne 21. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča

Št.

Št. 015-03-4047/05
Dobrova, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.
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DOL PRI LJUBLJANI
5459.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto B9 Dol

Na podlagi 32. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in
16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.
36/02) je župan Občine Dol pri Ljubljani sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za plansko celoto B9 Dol
I.
Župan Občine Dol pri Ljubljani odreja javno razgrnitev
osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B9 Dol (v
nadaljevanju Odlok).
II.
Javna razgrnitev osnutka Odloka se začne osem dni po
objavi sklepa v Uradnem listu RS in se razgrne na sedežu
Občine Dol pri Ljubljani, ter traja 15 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek Odloka lahko podajo vsi zainteresirani.
V času javne razgrnitve osnutka Odloka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira uprava Občine Dol pri
Ljubljani. Obravnava bo 20. 1. 2006 ob 12. uri v prostorih
Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri
Ljubljani.
III.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale ﬁzične in pravne osebe, se pošljejo županu Občine Dol pri Ljubljani. Le-ta zavzame stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu
Občine Dol pri Ljubljani.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 00303-2/98-5
Dol pri Ljubljani, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrova–Polhov
Gradec za leto 2006 znaša 0,53 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem
glasilu Občine Dobrova–Polhov Gradec, uporablja pa se od
1. januarja 2006 dalje.

120 / 29. 12. 2005 /

DORNAVA
5460.

Sklep o povišanju cen programov javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Dornava

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 12/96 in 44/00, 78/03) in 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 47/99), spremembe in dopolnitve
Statuta (Uradni Vestnik Občine Dornava, št. 2/00 in 1/03) je
Občinski svet Občine Dornava na 27. redni seji dne 14. 12.
2005 sprejel
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SKLEP
o povišanju cen programov javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Dornava
1. člen
Cene programov javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dornava so naslednje:
– prva starostna skupina
86.522,00 SIT
– druga starostna skupina
62.839,40 SIT
– kombiniran oddelek
73.984,15 SIT
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006.
Št. 002-01-596/05
Dornava, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Dornava
Franc Šegula l.r.

HRPELJE-KOZINA
5461.

Sklep o nadomestilu za uporabo zazidanega
in nezazidanega stavbnega zemljišča za leto
2006

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov ZGO-1
(Uradni list RS, št. 102/04, 14/05), 180. člena Zakona o urejanju prostora Zurep-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in
15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 61/97, 11/98, 92/03) in na podlagi
16. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št.
34/99, 65/02, 24/03), je Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina
na 26. redni seji dne 22. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o nadomestilu za uporabo zazidanega in
nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2006
1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2006 je 0,326 SIT.
2.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča, na katerem se nahaja nenaseljena zapuščena stavba ali ruševina, za leto 2006 je 0,652 SIT.
3.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2006 je 0 SIT.
4.
Vrednost točke se uporablja od 1. 1. 2006.
5.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 4236-41/2005
Hrpelje, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
JESENICE
5462.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 – odl. US),
3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03,
86/04 in 44/05) in 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni
list RS, št. 2/01) je Občinski svet Občine Jesenice na 32. seji
dne 22. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskih cestah
1. člen
V Odloku o občinskih cestah (Uradni list RS,
št. 54/99 in 79/99 – popr.), se deseta točka drugega odstavka 45. člena dopolni tako, da se glasi:
»10. poškodovati prometno signalizacijo ali prometno
opremo;«.
2. člen
Enajsta točka drugega odstavka 45. člena se črta.
Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
3. člen
V četrti alinei drugega odstavka 51. člena se na koncu
stavka črtata besedni zvezi »s sklepom«, vejica pa se nadomesti s piko.
4. člen
V četrtem odstavku 51. člena se črta besedna zveza
»s sklepom«, tako da se predzadnji stavek četrtega odstavka 51. člena glasi:
»O predlogu zainteresirane pravne ali ﬁzične osebe za
postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči
predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa za
ceste.«
5. člen
Spremeni se prvi odstavek 57. člena in se glasi:
»Z globo v znesku 200.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če:«.
6. člen
Spremeni se drugi odstavek 57. člena in se glasi:
»Z globo v znesku 50.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.«
7. člen
Spremeni se 58. člen in se glasi:
»Z globo v znesku 20.000 SIT se za prekršek kaznuje
posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka
prejšnjega člena.«
8. člen
Spremeni se prvi odstavek 59. člena in se glasi:
»Z globo v znesku 200.000 SIT se kaznuje za prekršek
izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:«.
9. člen
Spremeni se drugi odstavek 59. člena in se glasi:
»Z globo v znesku 50.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.«

Uradni list Republike Slovenije
10. člen
V 60. členu se v prvem odstavku besedna zveza »z
denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev« nadomesti z besedno zvezo »Z globo v znesku 200.000 SIT«.
11. člen
V drugem in tretjem odstavku 60. člena se besedna
zveza »z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev« nadomesti z besedno zvezo »Z globo v znesku 50.000 SIT«.
12. člen
Črta se 65. člen odloka.
13. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-2/99
Jesenice, dne 27. decembra 2005
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant l.r.

5463.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o štipendiranju in denarnih
pomočeh pri izobraževanju za potrebe v
Občini Jesenice

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 13/01) je Občinski svet Občine Jesenice na
32. seji dne 22. 12. 2005 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o štipendiranju in denarnih pomočeh
pri izobraževanju za potrebe
v Občini Jesenice
1. člen
Prvi stavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi: Denarne pomoči za izredni študij – študij ob delu se
podeljujejo delavcem, ki so zaposleni v javnih zavodih s
področja družbenih dejavnosti v Občini Jesenice oziroma
delavcem za študij na ostalih področjih, kjer občina izraža
svoj interes, in ki so ob delu vpisani v študijske programe
strokovnih visokih šol ali univerzitetni študij dodiplomsko
ali podiplomsko, pa jim javni zavod, v katerem so zaposleni
ne more omogočiti povračila stroškov šolanja iz utemeljenih
razlogov.
2. člen
V prvem odstavku 26. člena se črtajo besede na
ustreznem delovnem mestu tako, da se 1. odstavek glasi:
kandidati za dodelitev denarne pomoči morajo ob kandidaturi predložiti mnenje zavoda oziroma organizacije, v kateri
so zaposleni, iz katerega je razvidno, da zavod oziroma
organizacija izkazuje interes za študij kandidata in da mu bo
zagotavljal zaposlitev po dokončanju študija najmanj toliko
časa kot traja študij.
3. člen
Tretji odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
Denarna pomoč lahko znaša za posamezno leto študija največ tri zajamčene plače za študij v Sloveniji oziroma 6 zajamčenih plač za študij v tujini.
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4. člen
V 39. členu se 6. alinea dopolni tako, da se glasi: kakšni
so celotni stroški in kakšna je ﬁnančna konstrukcija za pokrivanje teh stroškov; v primeru bivanja v tujini se za izpolnjevanje pogojev po tretji alinei 38. člena upoštevajo dejansko
dokazljivi stroški, vendar največ do višine inozemne dnevnice
v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
5. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi: Po zaključku
izobraževalne oblike je kandidat, ki mu je bila odobrena
denarna pomoč dolžan predložiti dokazilo o udeležbi oziroma uspešno zaključeni izobraževalni obliki, poročilo o doseženem uspehu, če gre za tekmovanja ter kopije računov,
ki izkazujejo upravičenost stroškov izobraževanja in jih je
kandidat navedel v ﬁnančni konstrukciji.
6. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi: Občina še posebej stimulira razvoj umetniškega ustvarjanj mladih s tem:
– da zagotavlja vsem dijakom srednje glasbene šole
in študentom glasbene in drugih akademij, ki imajo stalno
bivališče v občini Jesenice, brezplačno uporabo ustrezne
dvorane za izvedbo diplomskega koncerta,
– da dodeljuje enkratno denarno podporo nadarjenim
učencem Glasbene šole Jesenice, ki dosegajo nadpovprečne rezultate z namenom pomoči pri pokrivanju stroškov na
različnih dodatnih izobraževalnih oblikah in tekmovanjih. Pomoči se dodeljujejo na predlog Glasbene šole, in sicer letno
največ dvema učencema. Najvišja možna podpora znaša tri
zajamčene plače.
7. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi: O podporah,
opredeljenih v tem poglavju, določa župan in jih podeljuje
kontinuirano glede na prispele vloge tako, da se šteje, da je
javni razpis in rok za prijavo odprt do naslednjega razpisa.
8. člen
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-11/2003
Jesenice, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant l.r.

5464.

Sklep o merilih za določitev plačil članov v
nadzornem svetu JEKO-IN, d.o.o., Jesenice

Na podlagi 10. odstavka 100.b člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, s spremembami in dopolnitvami) in 10. člena Odloka o preoblikovanju JEKO-IN,
javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice in ustanovitvi njegovega skupnega organa (Uradni list RS, št. 94/05) je
Svet ustanoviteljev JEKO-IN,d.o.o., Jesenice, na 3. seji dne
23. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o merilih za določitev plačil članov v nadzornem
svetu JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
1. člen
Posameznemu članu nadzornega sveta JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice, pripada nagrada za udeležbo in delo v zvezi
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z redno sejo nadzornega sveta (sejnina) v višini 7,5% plače
župana Občine Jesenice.
2. člen
Predsedniku nadzornega sveta JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, pripada nagrada za udeležbo, vodenje in ostalo delo v
zvezi z redno sejo (sejnina) nadzornega sveta v višini 15%
plače župana Občine Jesenice.
3. člen
V tekočem letu morajo biti sklicane 4 redne seje nadzornega sveta, na katerih se mora obravnavati: letno poročilo,
predlog o uporabi bilančnega dobička, predlog pogodbe o
zaposlitvi direktorja (v tistem letu, ko se imenuje novega
direktorja), soglasje k aktu o organizaciji družbe ali kakšna
druga zadeva, ki bistveno vpliva na delovanje družbe. Vse
morebitne ostale seje, ki so sklicane iz ostalih pristojnosti nadzornega sveta po 25. členu Odloka o preoblikovanju
JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice,
in ustanovitvi njegovega skupnega organa (Uradni list RS,
št. 94/04) so izredne seje.
4. člen
Posameznemu članu oziroma predsedniku nadzornega
sveta JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, pripada za udeležbo in delo
v zvezi z izredno sejo nagrada (sejnina) v polovični višini, kot
je določena v 1. oziroma 2. členu tega sklepa.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-6/2005
Jesenice, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant l.r.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

KAMNIK
5465.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o prometni
ureditvi na javnih parkirnih površinah v delu
mesta Kamnik

Na podlagi 15. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04 in 35/05) in 2. odstavka
3. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni
ureditvi javnih površin na območju občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 41/05) je župan občine Kamnik dne 23. 12. 2005
sprejel naslednji

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o prometni ureditvi na
javnih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik
1. člen
Prvi odstavek 5. člena Pravilnika o prometni ureditvi na
javnih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik (Uradni list
RS, št. 74/05) se spremeni tako, da se glasi:
»Parkiranje na plačljivih parkirnih površinah se plačuje
od ponedeljka do petka med 07.00 in 15.00 uro.«
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2. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Stanovalci s stalnim prebivališčem, ki neposredno
meji na plačljive parkirne površine, naštete v 3. členu tega
pravilnika, in ki nimajo možnosti parkirati vsaj enega osebnega vozila na lastni površini (v nadaljevanju: stanovalci),
imajo možnost pridobitve ene brezplačne letne parkirne karte na gospodinjstvo, upoštevajoč pri tem določbe 17. člena
tega pravilnika.
V primeru, da občinska uprava ugotovi, da so plačljive
parkirne površine v daljšem časovnem obdobju zasedene
največ 50%, župan občine Kamnik lahko odloči, da imajo
stanovalci pravico proti plačilu pridobiti eno dodatno letno
parkirno karto ob upoštevanju določb 17. člena tega pravilnika. Skupno število izdanih mesečnih oziroma letnih parkirnih kart in letnih parkirnih kart za stanovalce ne sme presegati 75% skupnih kapacitet plačljivih parkirnih površin.
Letne parkirne karte iz prvega in drugega odstavka
tega člena se izdajajo za parkirno površino številka 6 (parkirna površina ob Frančiškanskem samostanu in ulici Pot
na Poljane).«
3. člen
Prvi stavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podatki na parkirni karti za upravičence iz 8. člena
tega pravilnika so naslednji: izdajatelj, čas veljavnosti parkirne karte, plačljiva parkirna površina, za katero je karta
izdana, evidenčna oznaka vozila, datum izdaje, številka ali
črtna koda karte in pečat izdajatelja.«
4. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Občinska uprava Občine Kamnik izdaja in daje v
prodajo mesečne, na podlagi odločitve, ki jo sprejme župan
občine Kamnik, pa tudi letne parkirne karte za plačljive parkirne površine številka 3, 4, 5, 6 in 7.«
5. člen
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Mesečne oziroma letne parkirne karte se lahko prodajo le v številu, ki predstavlja največ polovico skupne
kapacitete plačljivih parkirnih površin, pri čemer se upoštevajo tudi letne parkirne karte, izdane oziroma prodane
stanovalcem.«
6. člen
Drugi odstavek 15. člena se črta.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34401-2/2005
Kamnik, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

5466.

Sklep o določitvi višine parkirnine na javnih
plačljivih parkirnih površinah v delu mesta
Kamnik

Na podlagi 15. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04 in 35/05), 18. člena Odloka o
ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin
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na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 41/05) in
11. ter 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št.
47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 28.
seji dne 21. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke in vrednosti
pavšalnih zneskov za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006

SKLEP
o določitvi višine parkirnine na javnih plačljivih
parkirnih površinah v delu mesta Kamnik

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2006 znaša:
– za zazidano stavbno zemljišče 0,09887 SIT,
– za nezazidano stavbno zemljišče 0,03191 SIT.

1. člen
S tem sklepom se določa višina parkirnine na javnih
plačljivih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik.
Parkirnina se na javnih plačljivih parkirnih površinah v
delu mesta Kamnik ne plačuje ob sobotah, nedeljah in dela
prostih praznikih.
2. člen
– Parkirnina za eno parkirno mesto za vsako začeto uro
znaša: 100,00 SIT.
– Parkirnina za eno parkirno mesto za celodnevno parkiranje znaša: 600,00 SIT.
– Parkirnina za eno parkirno mesto za enomesečno
parkiranje znaša: 6.000,00 SIT.
– Abonma za eno parkirno mesto za celoletno parkiranje stanovalcev na območju plačljive parkirne površine
znaša: 20.000,00 SIT.
Vsakemu gospodinjstvu, ki nima lastnih parkirišč, na
območju ožjega centra mesta Kamnika, ki ustreza določilom
8. člena Pravilnika o prometni ureditvi na javnih površinah
v delu mesta Kamnika, se dodeli en brezplačni celoletni
abonma za eno parkirno mesto na območju plačljive parkirne
površine. Abonma se dodeli na registrsko tablico vozila na
osnovi vloge, ki se vloži na občinski upravni organ, pristojen
za promet.

2. člen
Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za stanovanjske površine, ki sami
v roku 30 dni od poziva ne bodo posredovali pristojnemu
organu Občine Kamnik podatkov, ki so osnova za odmero
nadomestila, se določi obveznost plačila pavšalnega zneska nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini
50.000,00 SIT.
3. člen
Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – pravnim osebam, ki sami, v roku 30 dni
od poziva, ne bodo posredovali pristojnemu organu Občine
Kamnik podatkov, ki so osnova za odmero nadomestila,
se po predhodnem ugotovitvenem postopku določi obveznost plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
po dejanskih površinah, vendar znesek ne sme biti nižji od
200.000 SIT.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42008-0004/2005
Kamnik, dne 10. novembra 2005

3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi višine parkirnine na javnih plačljivih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik (Uradni list RS, št. 53/05).

Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

4. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34401-8/2004
Kamnik, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

5467.

Sklep o določitvi vrednosti točke in vrednosti
pavšalnih zneskov za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006

Na podlagi 58. člena Zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 3/89, in Uradni list RS,
št. 44/97), 9. in 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 17/95, 11/97, 7/00,
93/00, 54/01, 49/02, 21/03, 35/03 in 78/03) in 16. člena
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in
68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 27. seji dne 9. 11.
2005 sprejel

KOPER
5468.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, in Uradni list RS,
št. 90/05)

RAZGLAŠAM
SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
Št. K4641-35/2005
Koper, dne 16. decembra 2005
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05) ter 27. in
127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave,
št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05) je Ob-
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činski svet Mestne občine Koper na seji dne 15. decembra
2005 sprejel naslednji

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I.
Na nepremičnini s parc. št. 1564/9 k.o. Koper se ukine
javno dobro.

Uradni list Republike Slovenije
III.
La presente deliberazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufﬁciale
della Repubblica di Slovenia.
Numero: K4641-35/2005
Capodistria, 15 dicembre 2005
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

II.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Koper.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. K4641-35/2005
Koper, dne 15. december 2005
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la
Gazzetta uff. n. 90/05)

PROMULGO
LA DELIBERAZIONE
sulla dismissione del demanio Pubblico comune
citta’ di Capodistria
N.: K4641-35/2005
Capodistria, 16 dicembre 2005
Sindaco
Comune citta' di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29° e 51° della Legge sull’autonomia
locale – ZLS-UPB1(Gazzetta uff. della RS, n. 100/05), come
pure gli articoli 27° e 127° dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino uff. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta
uff. della RS, n. 90/05), il consiglio comunale di Capodistria, nella seduta del 15 dicembre 2005, ha approvato la
seguente

KRANJ
5469.

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za
leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02), 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 18. in
100. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št.
43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je Svet Mestne občine Kranj na
31. seji dne 21. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2006
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Mestne občine Kranj
za leto 2006 (v nadaljevanju: odlok) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine.
2. člen
Za ﬁnanciranje javne porabe pripadajo Mestni občini
Kranj prihodki iz davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev,
določenih z Zakonom o ﬁnanciranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94), in drugi prejemki v skladu s posebnimi zakoni. Prejemki proračuna obsegajo sredstva za ﬁnanciranje primerne
porabe in ﬁnanciranje drugih nalog.

I.
Si procede alla dismissione del demanio pubblico riguardo alla particella catastale n. 1564/9, c.c. di Capodistria.

3. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov, sprejema pa se na nivoju podskupin kontov (trimestni konto) ter programov in podprogramov
Mestne občine Kranj.
Splošni del proračuna sestavlja skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun ﬁnančnih terjatev in naložb ter račun
ﬁnanciranja.
Posebni del proračuna sestavljajo ﬁnančni načrti neposrednih uporabnikov.
Sestavni del proračuna so tudi načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna Mestne občine
Kranj.

II.
Riguardo all’immobile di cui al punto I. della presente
deliberazione si procede alla dismissione del bene pubblico
ed al trasferimento al patrimonio disponibile del Comune città
di Capodistria.

Z odlokom lahko Mestna občina Kranj odpre proračunski sklad, ki je evidenčni račun v okviru računa proračuna,
in sicer zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in
izdatkov ter uresničevanja posebnega namena.

DELIBERAZIONE
sulla dismissione del demanio pubblico

4. člen
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Št.

II. CILJI PRORAČUNA IN NAČELA ODLOKA
5. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo za ﬁnanciranje funkcij občinskih organov, za izvajanje njihovih nalog in druge
namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ali občinskimi
predpisi.

8. člen
Vsi prejemki služijo za pokrivanje vseh izdatkov. Izjema
so prejemki, ki jih kot namenske določajo predpisi o javnih
ﬁnancah in o izvrševanju proračuna RS ter drugi predpisi.
Izjema so tudi prejemki, ki so v obrazložitvi proračuna vezani
na določene izdatke.
9. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v
proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila odobrena, in ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov,
ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju
z njimi.
V primeru, da se posamezen proračunski uporabnik
preneha ﬁnancirati, opravljanja njegovih nalog pa ne prevzame v celoti ali delno drug uporabnik, o razporeditvi neuporabljenih sredstev na predlog župana odloči Svet Mestne občine
Kranj (v nadaljevanju: svet).
10. člen
Občinsko premoženje je po Zakonu o javnih ﬁnancah
ﬁnančno in stvarno. Finančno premoženje so denarna sredstva, terjatve ter delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb
in druge naložbe v pravne osebe. Stvarno premoženje so
premičnine in nepremičnine.

71

1.469.719

NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki od
710 premoženja

72

73

Skupina/podskupina kontov
I.
70

17.000

712 Denarne kazni

41.500

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

47.868

714 Drugi nedavčni prihodki

891.017

KAPITALSKI PRIHODKI

1.035.100

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

238.100

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih
722 Sredstev

797.000

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

74

TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnanč740 nih institucij
II.

40

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI

Znesek
v 000 SIT

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

8.993.059

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

7.391.410

DAVČNI PRIHODKI

5.921.691

557.629
10.140.179
2.163.361

71.955

410 Subvencije
Transferi posameznikom in gospodinj411 stvom
Transferi neproﬁtnim organizacijam in
412 ustanovam
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.307.275
354.907
3.215.731
115.878
1.288.337
313.483
1.498.033
3.864.726
3.864.726
896.361

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

722.397

Investicijski transferi proračunskim
432 uporabnikom

173.964

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNIII. SKI PRIMANKLJAJ) (I.-II.)

-1.147.120

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
skupina/podskupina kontov

IV.

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

700 Davki na dohodek in dobiček

4.444.321

703 Davki na premoženje

1.153.100

750 Prejeta vračila danih posojil

324.270

751 Prodaja kapitalskih deležev

704 Domači davki na blago in storitve

557.629

Prispevki delodajalcev za socialno
401 varnost

TEKOČI TRANSFERI

43

8.920

429.224

409 Rezerve

42

8.920

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

402 Izdatki za blago in storitve
41

472.334

711 Upravne takse in pristojbine

413 Drugi tekoči domači transferi

11. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Kranj so izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, v računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter v računu
ﬁnanciranja in so prikazani v splošnem delu proračuna.
Stanje denarnih sredstev na računih proračuna na koncu leta je sestavni del proračuna naslednjega leta.
Splošni del proračuna Mestne občine Kranj se za leto
2006 določa na ravni podskupin kontov, in sicer v naslednjih
zneskih (v 000 SIT):

13925
v 000 SIT

III. OBSEG PRORAČUNA

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Stran

Skupina/podskupina kontov

6. člen
Pri pripravi in izvrševanju proračuna je treba spoštovati
načeli učinkovitosti in gospodarnosti.
7. člen
V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo
Mestni občini Kranj oziroma jih ustvarijo neposredni uporabniki občinskega proračuna in vsi izdatki Mestne občine Kranj
oziroma neposrednih uporabnikov za posamezne namene.
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70.000
70.000
70.000

Stran
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Skupina/podskupina kontov
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v 000 SIT

752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

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

44

IV. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
Poraba sredstev kupnin iz naslova
442 privatizacije
VI.

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

70.000

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50

600.000

ZADOLŽEVANJE

600.000

500 Domače zadolževanje

600.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55

– druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile, in
ekološke nesreče.
O uporabi proračunske rezerve odloča s sklepom
župan do višine 1,000.000 SIT in o tem obvesti svet na
prvi naslednji seji in ob predložitvi Odloka o zaključnem
računu.

ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX.

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

-477.120

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

600.000

XI.

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

1.147.120

12. člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prejemkov
splošno proračunsko rezervacijo do maksimalne višine
0,5% celotnih prejemkov, in sicer za ﬁnanciranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. Znesek splošne proračunske
rezervacije je določen v posebnem delu proračuna.
13. člen
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča
na predlog pristojnih oddelkov občinske uprave s sklepom
o prerazporeditvi sredstev župan do višine 500.000 SIT
za posamezni namen in o tem obvešča svet v poročilih o
realizaciji proračuna in ob predložitvi Odloka o zaključnem
računu.
Prerazporejena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v ﬁnančni načrt uporabnika.
14. člen
V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
V proračunsko rezervo Mestne občine Kranj se med
letom izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna tako, da znašajo ob koncu leta največ 1,5% vseh prejemkov proračuna. Znesek proračunske rezerve je določen
v posebnem delu proračuna, ki se med letom povečuje
za prejemke od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
proračunskega sklada.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo:
– za ﬁnanciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (poplave, suša, požar, zemeljski plaz, snežni
plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, potres,
epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci)
in

15. člen
Neposredni proračunski uporabniki so dolžni zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prihodkov in drugih
prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti.
Prihodki in drugi prejemki proračuna se pobirajo in
vplačujejo v proračun v skladu s predpisi.
Proračun se izvršuje po predpisani programski klasiﬁkaciji izdatkov občinskih proračunov. Za izvršitev te
določbe mora strokovni organ predlagatelja podprograme
posebnega dela proračuna preštevilčiti v proračunske postavke.
16. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom na podlagi
veljavnega proračuna med uporabnike v okviru doseženih
prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti oziroma po dvanajstinah letnega načrta, če ni med občino
in uporabnikom drugače določeno. Pri tem se upošteva
zapadlost obveznosti uporabnikov in likvidnostno stanje
proračuna.
Za izvrševanje proračuna Mestne občine Kranj oziroma za ﬁnanciranje neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna lahko župan s posebnim navodilom določi postopke in roke ter dokumente za izvrševanje proračuna.
17. člen
Uporabniki proračunskih sredstev smejo prevzemati
obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Uporabnik lahko prevzema obveznosti s pogodbami,
ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že
planirana sredstva v proračunu za tekoče leto.
Skupni obseg prevzetih obveznosti iz prejšnjega odstavka za investicijske odhodke in investicijske transfere
ne sme presegati 70% teh pravic porabe v sprejetem
ﬁnančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2007 največ 70% pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti uporabnika iz drugega odstavka tega člena za blago in storitve ter tekoče
transfere ne sme presegati 25% teh pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu uporabnika.
Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena
se ne nanašajo na prevzemanje obveznosti iz prihodkov
donacij in z najemnimi pogodbami.
18. člen
Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni
v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
Neposredni uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradbenih del.
Dogovarjanje o predplačilih je možno le izjemoma in sicer
v primerih in na način, ki ga predpiše minister za ﬁnance.
19. člen
Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, s
posebnim sklepom začasno zmanjša zneske sredstev, ki
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so v proračunu razporejeni za posamezne namene, ali začasno, največ do 45 dni, zadrži uporabo teh sredstev.
V primeru, da se med izvajanjem začasnega zadržanja uporabe sredstev proračun ne more uravnovesiti, mora
župan 15 dni pred iztekom sklepa predložiti svetu ustrezne
ukrepe oziroma spremembo proračuna (rebalans).
V. PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV
20. člen
Prerazporejanje proračunskih sredstev je dovoljeno
pod pogoji in na način, ki jih določa zakon o javnih ﬁnancah in ta odlok.
21. člen
Župan lahko v okviru skupnega obsega proračunskih
sredstev posameznega programa na podlagi predloga
pristojnega oddelka s sklepom o prerazporeditvi sredstev med podprogrami istega programa spremeni namen
in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni
ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena
sredstva.
Obseg prerazporeditev iz prvega odstavka v primerih zmanjševanja sredstev ne sme preseči 10% vseh, v
sprejetem proračunu zagotovljenih sredstev posameznega
programa.
V drugem odstavku navedena omejitev ne velja za
prerazporeditve med konti posameznega podprograma
in prerazporeditve, ki so posledica uvajanja programske
klasiﬁkacije v posebni del proračuna.
Po izvedbi internega natečaja za sredstva, ki so v
posebnem delu proračuna prikazana kot investicijski transfer krajevnim skupnostim, župan na predlog komisije za
krajevne skupnosti opravi razporeditev teh sredstev v ﬁnančne načrte posameznih krajevnih skupnosti in tudi med
podprogrami ﬁnančnega načrta MO Kranj kot neposrednega uporabnika. S sklepom se tako povečajo ﬁnančni načrti krajevnih skupnosti na odhodkovni in tudi prihodkovni
strani.
Na predlog predsednika sveta krajevne skupnosti
lahko župan s sklepom prerazporedi sredstva tudi v okviru
ﬁnančnega načrta krajevne skupnosti.
Župan lahko na predlog komisije za krajevne skupnosti ali posameznih svetov krajevnih skupnosti opravi tudi
prerazporeditev sredstev med ﬁnančnimi načrti krajevnih
skupnosti.
Za prerazporeditve sredstev povezanih s ﬁnančnimi
načrti krajevnih skupnosti omejitev iz drugega odstavka
tega člena ne velja.
22. člen
Župan sme na predlog posameznih oddelkov občinske uprave prerazporejati proračunska sredstva tudi med
posameznimi programi, če s tem ni ogroženo izvajanje
nalog in programov, za katere so bila sredstva zagotovljena.
Obseg prerazporeditev iz prvega odstavka tega člena
v primerih zmanjševanja sredstev posameznega programa
ne sme presegati 10% sredstev tega programa ob sprejemu proračuna oziroma rebalansa.
23. člen
Spremembe namena in višine sredstev v okviru posameznega programa, ki presegajo pogoje iz 21. in 22. člena
tega odloka, se opravijo s spremembo proračuna (rebalansom).
O sklepih o prerazporejanju sredstev med podprogrami in konti mora župan pisno obveščati svet v poročilih o
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realizaciji proračuna in ob predložitvi Odloka o zaključnem
računu.
24. člen
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov
konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke,
ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti
oziroma so bili ti izdatki predvideni na drugih kontih.
VI. ODGOVORNOST ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
25. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
določi pristojne oddelke in strokovne službe, ki so odgovorni za porabo sredstev v skladu s predpisi po posameznih namenih oziroma programih in podprogramih.
Oddelek za ﬁnance izvaja ﬁnančno poslovanje proračuna in lahko predlaga županu odločitev o začasni uporabi
tekoče likvidnosti proračuna.
26. člen
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
Odredbodajalci za sredstva krajevnih skupnosti so
predsedniki svetov krajevnih skupnosti oziroma od njih
pooblaščene osebe.
VII. NAMENSKI PREJEMKI
27. člen
Namenski prejemki proračuna Mestne občine Kranj
za l. 2006 so donacije, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od prodaje ali zamenjave
občinskega stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova
zavarovanj in druge vrste namenskih prihodkov, ki jih kot
take opredeljuje zakon o izvrševanju proračuna ali odloki
MO Kranj. Med namenske prejemke se štejejo tudi prejemki iz državnega proračuna za določene namene in namenski prihodki proračunskega stanovanjskega sklada.
Namenski prejemki proračunskega stanovanjskega
sklada se štejejo kot namenski največ do višine določene
v posebnem delu proračuna (program 20 Stanovanjsko
gospodarstvo).
Namenski prejemek so tudi prihodki iz naslova požarne takse, takse za obremenjevanje vode in takse za
obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter
lastni prihodki krajevnih skupnosti (samoprispevki in drugi
lastni prihodki).
Kot namenski prihodek se šteje tudi prihodek iz naslova dobička Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o. in se
namenja vlaganjem v komunalno infrastrukturo. V osnutku
in predlogu proračuna se dobiček ne načrtuje. Po realizaciji prihodka se v dejanski višini povečata obseg prihodkov
in na podlagi sklepa Sveta MO Kranj, ki na predlog župana
določi namen teh sredstev, tudi obseg odhodkov.
28. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek, ki v proračunu ni
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg prihodkov in odhodkov
proračuna.
Povečanje proračuna evidentira oddelek za ﬁnance,
župan pa o tem pisno obvešča svet v poročilih o realizaciji
proračuna in ob predložitvi Odloka o zaključnem računu
oziroma te prihodke in odhodke vključi v predlog rebalansa
proračuna.
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VIII. ZADOLŽEVANJE IN OBSEG POROŠTEV MESTNE
OBČINE KRANJ IN JAVNEGA SEKTORJA
29. člen
Zadolževanje Mestne občine Kranj je možno na način
in v skladu z določbami 85. člena Zakona o javnih ﬁnancah
ter v okvirih, ki so določeni v splošnem delu proračuna.
O likvidnostnih zadolžitvah v okviru proračunskega
leta odloča župan. O likvidnostnem zadolževanju župan
obvesti svet na prvi naslednji seji.
30. člen
Pravne osebe javnega sektorja, ki se ﬁnancirajo iz
proračuna Mestne občine Kranj, se lahko v letu 2006
zadolžijo in izdajo poroštva drugim ﬁzičnim in pravnim
osebam do skupne višine 200.000.000,00 SIT. Skupna
višina pomeni največjo dovoljeno vsoto vseh zadolžitev
in poroštev.
Pogoj za zadolževanje in izdajanje poroštev pravnih
oseb javnega sektorja je soglasje Sveta Mestne občine
Kranj.
IX. PRORAČUNSKI NADZOR
31. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja Nadzorni
odbor Mestne občine Kranj ter oseba zadolžena za notranje revidiranje.
32. člen
Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna
proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno
uporabo sredstev, razporejenih s proračunom.
Na zahtevo občinske uprave ali nadzornega odbora
so uporabniki proračuna dolžni predložiti potrebne podatke
za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v
skladu z 9., 17. in 18. členom tega odloka ter drugim odstavkom tega člena, lahko župan delno ali v celoti začasno
ustavi proračunsko ﬁnanciranje, dokončno pa na predlog
župana sveta. Župan o tem poroča na prvi naslednji seji
sveta.
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XI. ZAČASNO FINANCIRANJE
37. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Mestne občine
Kranj v letu 2007, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno,
se uporablja ta odlok in sklep župana.
XII. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
MO KRANJ
38. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
Zakona o javnih ﬁnancah, lahko župan dolžniku do višine
določene s statutom Mestne občine Kranj odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga.
XIII. KONČNE DOLOČBE
39. člen
Splošni del proračuna Mestne občine Kranj – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasiﬁkacije
javno ﬁnančnih izdatkov, in posebni del ter načrt razvojnih
programov so priloga k temu odloku.
40. člen
Odlok o proračunu MO Kranj za l. 2006 se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, posebni del proračuna
in načrti razvojnih programov pa na spletnih straneh MO
Kranj.
41. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2006 dalje.
Št. 40305-0001/04-45/01
Kranj, dne 21. decembra 2005
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

X. POROČANJE
33. člen
Neposredni uporabniki proračuna Mestne občine
Kranj morajo pripraviti zaključni račun svojega ﬁnančnega
načrta in letno poročilo za preteklo leto in ga predložiti
županu do 28. februarja tekočega leta.
34. člen
Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu za
ﬁnance do 31. marca tekočega leta.
35. člen
Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna svetu v sprejem. O sprejemu zaključnega
računa župan obvesti ministrstvo za ﬁnance v tridesetih
dneh po njegovem sprejemu.
36. člen
Med letom je župan dolžan o realizaciji proračuna
poročati svetu po zaključenem polletju. Svet ali pristojni
odbori lahko zahtevajo skrajšana poročila tudi izven polletnega obdobja v primerih, ko oceni, da je to potrebno.

KRIŽEVCI
5470.

Sklep o višini ekonomske cene Vrtca
Križevci za leto 2006

Na osnovi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03), 3. člena Pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 92/02 in 120/03), Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) in Statuta
Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02)
je Občinski svet Občine Križevci na 25. redni seji dne
22. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o višini ekonomske cene Vrtca Križevci
za leto 2006
1. Cena dnevnega programa v vrtcu Križevci znaša
mesečno po otroku od 1. 1. 2006 dalje:
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– v prvi starostni skupini od 1 do 3 let
81.645 SIT
– v drugi starostni skupini od 3 do 6 let
68.479 SIT
2. Mesečno znašajo stroški živil znotraj cene
6.052,60 SIT.
3. Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se zniža cena za stroške neporabljenih živil. Tako
znižana cena je osnova za plačilo staršev in razliko v ceni, ki
jo krije Občina Križevci.
4. V času daljše odsotnosti zaradi bolezni (strnjeno nad
15 delovnih dni) ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil
in na osnovi vloge, se staršem zaračuna 50% z odločbo o
plačilu vrtca določenega prispevka (zmanjšano za stroške
neporabljenih živil).
5. V času počitniške odsotnosti v mesecu juliju in avgustu starši plačajo samo za dneve, ko je otrok prisoten v vrtcu.
Za dneve v teh mesecih, ko je otrok odsoten, pa ne plačajo
nič (določilo pod 4. in 5. točko velja samo za starše s stalnim
bivališčem v Občini Križevci).
6. Občina Križevci bo v odobrenih oddelkih zagotavljala
ﬁnančna sredstva v višini cene programa brez živil za število
otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v
oddelku in maksimalnim normativnim številom.
7. Občina pooblašča vrtec, da sprejema vloge, pripravi
izračun in predloge odločb o višini plačila staršev za otroke, ki
so vključeni v Vrtec Križevci. Odločbe o višini plačila staršev
izda občinska uprava.
8. Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in velja od
1. 1. 2006 dalje.

Št.

120 / 29. 12. 2005 /

Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l.r.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / Podskupina kontov

70

71

2.081.547

DAVČNI PRIHODKI

1.145.741

700 Davki na dohodek in dobiček

797.653

703 Davki na premoženje

151.134

704 Domači davki na blago in
storitve

196.594

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in prihodki
od premoženja

Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98
in 74/98) 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00 in 88/02) je Občinski svet
Občine Laško na 22. seji dne 22. decembra sprejel

2.634

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

13.500
141.100
10.000
0
10.000

PREJETE DONACIJE

800

730 Prejete donacije iz domačih
virov

800
0

TRANSFERNI PRIHODKI

737.249

740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij

737.249

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

2.648.612

40

TEKOČI ODHODKI

452.399

400

Plače in drugi izdatki zaposlenih

146.106

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

I. SPLOŠNA DOLOČBA

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

KAPITALSKI PRIHODKI

731 Prejete donacije iz tujine

ODLOK
o proračunu Občine Laško za leto 2006

1. člen
S tem odlokom se za Občino Laško za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

27.472

712 Denarne kazni

722 Prihodki od prodaje zemljišč

74

187.557

3.051

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
73

0

711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
72

Proračun
leta 2006

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

706 Drugi davki

LAŠKO
5471.

13929

v tisoč SIT

714 Drugi nedavčni prihodki
Št. 032-02/05-175
Križevci, dne 22. decembra 2005

Stran

403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino

24.649
229.144
6.000
46.500
957.528
0
450.666
77.709
429.253
0

Stran
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Št.

120 / 29. 12. 2005

Skupina / Podskupina kontov
42

43
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Proračun
leta 2006

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.157.350

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

1.157.350

INVESTICIJSKI TRANSFERI

81.335

431 Investicijski transferi prav. in ﬁz.
os., ki niso proračunski uporabniki

62.475

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

18.860

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I. - II.)

-567.065

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)

529.666

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP.D.

529.666

750

Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev

44

2.000
527.666

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

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

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

443

Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V)

0

529.666

C. RAČUN FINANCIRANJA
50

55

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

70.000

ZADOLŽEVANJE

70.000

500 Domače zadolževanje

70.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

33.901

ODPLAČILA DOLGA

33.901

550 Odplačila domačega dolga

33.901

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

-1.300

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII—
VIII.)

36.099

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.VIII.-IX.=-III.)
X. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA
LETA

567.065

1.300

Posebni del proračuna sestavljajo ﬁnančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje dele:
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasiﬁkacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Laško.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov,
določenih v prvem stavku 43. člena ZJF, tudi naslednji
prihodki:
1. sredstva pridobljena za soﬁnanciranje investicij ali
drugih točno določenih nalog;
2. sredstva pridobljena na podlagi razpisov za točno
določene naloge;
3. sredstva pridobljena za odpravo posledic po elementarnih nesrečah;
4. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki
se uporabijo za namene določene v tem zakonu;
5. prihodki krajevnih skupnosti.
Namensko pridobljena sredstva se lahko porabijo za
namen za katerega so pridobljena.
O pridobitvi teh sredstev in o njihovi porabi župan
obvesti občinski svet.
4. člen
Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pismeno pooblasti tudi druge osebe.
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene,
ki so določeni v proračunu in če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji.
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge v mejah postavk proračuna. Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela morajo biti oddana s pogodbo,
izvajalci pa izbrani na podlagi javnega razpisa ali po postopku oddaje naročil male vrednosti.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije za gradbena dela in za naročila blaga in storitev,
katerih vrednost presega z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije določen znesek.
5. člen
O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu
proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, v primeru krajevnih skupnosti pa predsednik
sveta krajevne skupnosti.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine
Laško. Župan najmanj dvakrat letno poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom
prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki
je vključena v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle
v plačilo v naslednjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v
sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega uporabnika.
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Št.

120 / 29. 12. 2005 /

Stran
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7. člen
Proračunski sklad je sklad proračunske rezerve oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini
17.500.000,00 tolarjev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.000.000,00
SIT v posameznem primeru odloča župan in o tem s pismeni poročili obvešča občinski sveti. O porabi sredstev
nad 2.000.000,00 SIT odloča občinski svet s posebnim
sklepom.

12. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Laško v
letu 2007, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja.

IV. POSEBNOST UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu republike Slovenije.

8. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200.000,00 tolarjev
odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

telja.

– da predhodno pridobijo pisno soglasje ustanovi-

Za izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena občinski svet pooblašča župana občine Laško.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Št. 40301-2/05
Laško, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l.r.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačila
dolgov v računu ﬁnanciranja se občina za proračun leta
2006 lahko zadolži do višine 70.000.000,00 tolarjev in
sicer za naslednje investicije:
– izgradnja komunalne in cestne infrastrukture
– izgradnja gasilskega doma v Rimskih Toplicah.
10. člen
Občina se lahko med letom likvidnostno zadolži do
zakonsko dovoljene višine. Sklep o likvidnostni zadolžitvi
sprejme župan.
11. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja katerih ustanoviteljica je občina)
se lahko v letu 2006 dodatno zadolžijo do skupne višine
100.000.000,00 tolarjev pod naslednjimi pogoji:
– da bodoči prilivi zadoščajo za pokrivanje obveznosti, ki bodo nastale iz naslova zadolžitve,

LJUBLJANA
5472.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – odl. US, 41/04, 45/04,
46/04 – obvezna razlaga, 47/04 in 62/04 – odl. US) in
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana
na 39. izredni seji dne 22. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 130/03) se 8. člen spremeni tako,
da se glasi:
Stavbna zemljišča se, glede na namembnost in lego,
ovrednotijo z naslednjimi točkami:

Stran
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Št.

120 / 29. 12. 2005
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Namembnost

OBMOČJE (2. člen odloka)

Skupina

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

A

Za gospodarske namene

1100

1100

1100

700

600

300

300

B

Za gospodarske in poslovne namene

1100

1100

1100

800

600

300

300

C

Za poslovne namene

1430

1430

1300

900

600

300

300

D

Za storitvene in trgovske namene

800

800

800

500

400

200

200

E

Za javne službe in storitve

400

400

400

250

200

150

100

F

Za družbene dejavnosti

100

100

100

90

70

70

70

G

Za stanovanjske namene

100

100

100

90

70

70

70

H

Za kmetijstvo in gozdarstvo

600

600

600

150

150

50

50

2. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
Stavbna zemljišča se, glede na opremljenost s komunalno
infrastrukturo in dejanske možnosti priključitve nanjo ter glede
na njihovo namembnost, ovrednotijo z naslednjimi točkami:

Opremljenost

NAMEMBNOST (6. člen)
A+B+C+D

E+F

G+H

1)

OPREMLJENOST S CESTAMI

a)

zasilni cestni dovoz, makadamska ureditev cestišča

30

20

10

b)

protiprašna ureditev cestišča, javna razsvetljava na drogovih

40

30

15

c)

asfaltna utrditev cestišč z robniki in vsaj enim hodnikom za pešce, 60
javna razsvetljava v kabelski izvedbi

40

15

2)

OPREMLJENOST S KANALIZACIJO

90

60

30

3)

OPREMLJENOST Z VODOVODOM

60

40

20

4)

OPREMLJENOST S PLINOVODOM

a)

dimenzioniranje za kuhanje

30

20

10

b)

dimenzioniranje za kuhanje in ogrevanje

50

30

20

5)

OPREMLJENOST Z VROČEVODOM (TOPLOVODOM)

65

45

25

6)

OPREMLJENOST Z JAVNIM MESTNIM PROMETOM

a)

proga s frekvenco do 20 min

45

30

15

b)

proga s frekvenco nad 20 min

20

20

10

3. člen
Karta območij iz 2. člena Odloka in Priloga 2 sta spremenjeni in sta sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2006.
Št. 3592-2/2002-32
Ljubljana, dne 22. decembra 2005
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

120 / 29. 12. 2005 /

Stran

13933

Stran

13934 /

Št.

120 / 29. 12. 2005

Razvrstitev stavbnih zemljišč glede na namembnost v
skupine
A)
10
10.1
10.2
10.3
11
11.1
11.2
12
24.6
13
13.1
13.2
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
24.6
19.1
19.2
19.3
20
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
23
23.1
23.2
23.3
24
24.1
24.2
24.3
24.6
35
25
25.1
25.2
26
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5

Gospodarski nameni:
Pridobivanje črnega premoga, rjavega premoga
in lignita, šote
Pridobivanje črnega premoga
Pridobivanje rjavega premoga in lignita
Pridobivanje šote
Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
Storitve v zvezi s pridobivanjem surove nafte in
zemeljskega plina brez iskanja nahajališč
Pridobivanje uranovih in torijevih rud
Pridobivanje uranovih in torijevih rud
Pridobivanje rud
Pridobivanje železove rude
Pridobivanje rud neželeznih kovin, razen uranove in torijeve rude
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin
Pridobivanje kamna
Pridobivanje peska in gline
Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo
in proizvodnjo mineralnih gnojil
Pridobivanje soli
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin
Proizvodnja usnja, obutve, usnjenih izdelkov,
razen oblačil
Strojenje in dodelava usnja
Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov
Proizvodnja obutve
Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva
Žaganje in skobljanje ter impregniranje lesa
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč
Stavbno mizarstvo
Proizvodnja lesene embalaže
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame
in protja
Proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega
goriva
Proizvodnja koksa
Proizvodnja naftnih derivatov
Proizvodnja jedrskega goriva
Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken
Proizvodnja osnovnih kemikalij
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov
Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov
Proizvodnja umetnih vlaken
Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas
Proizvodnja izdelkov iz gume
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov
Proizvodnja neognjevzdržne keramike, razen
tiste za gradbeništvo; proizvodnja ognjevzdržne
keramike
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih izdelkov za gradbeništvo
Proizvodnja cementa, apna, mavca
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26.6
26.7
26.8
27
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
28
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7
29
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
34
34.1
34.2
34.3
35
35.1
35.2
35.3
35.4
35.5
37
37.1
37.2
B)
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9

Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa in mavca
Obdelava naravnega kamna
Proizvodnja brusilnih in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin
Proizvodnja cevi
Druga primarna predelava železa in jekla
Proizvodnja plemenitih in neželeznih kovin
Livarstvo
Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in
naprav
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija
Površinska obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela
Proizvodnja rezilnega in drugega ogrodja, ključavnic, okovja
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov
Proizvodnja strojev in naprav
Proizvodnja strojev za proizvajanje in izkoriščanje mehanske energije, razen motorjev za letala
in motorna vozila
Proizvodnja peči, dvigalnih, klimatskih in drugih
naprav za splošno rabo
Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
Proizvodnja obdelovalnih strojev
Proizvodnja drugih strojev za posebne namene
Proizvodnja orožja in streliva
Proizvodnja gospodinjskih strojev in naprav
Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
Proizvodnja motornih vozil
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic
Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje
Proizvodnja drugih vozil in plovil
Gradnja in popravilo ladij, čolnov
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
Proizvodnja motornih koles, koles in vozil za
invalide
Proizvodnja drugih vozil, d.n.
Reciklaža
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
Gospodarske in poslovne namene:
Proizvodnja hrane, pijač in krmil
Proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in
proizvodnja mesnih izdelkov
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih
izdelkov
Predelava in konzerviranje sadja in vrtnin
Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob
Predelava mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov
Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
Proizvodnja krmil in hrane za živali
Proizvodnja drugih živil
Proizvodnja pijač
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16
16.0
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
18
18.1
18.2
18.3
21
21.1
21.2
24
24.4
24.5
30
30.0
31
31.1
31.2
31.3
31.4
31.5
31.6
32
32.1
32.2
32.3
33
33.1
33.2

33.3
33.4
33.5
36
36.1
36.2
36.3
36.4
36.5
36.6

Proizvodnja tobačnih izdelkov
Proizvodnja tobačnih izdelkov
Proizvodnja tekstilij
Priprava in predenje tekstilnih vlaken
Tkanje tekstilij
Plemenitenje tekstilij
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
Proizvodnja drugih tekstilij
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov
Proizvodnja oblačil; strojenje in dodelava krzna;
proizvodnja krznenih izdelkov
Proizvodnja usnjenih oblačil
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov
Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona
Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona
Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken
Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev
Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov
Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov
Proizvodnja električnih strojev in naprav
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike
Proizvodnja izolirnih električnih kablov in žic
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in
baterij
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk
Proizvodnja električne opreme za stroje in vozila
ter druge električne opreme
Proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih naprav in opreme
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih naprav
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike
Proizvodnja medicinskih, ﬁnomehaničnih in
optičnih instrumentov ter ur
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme ter
ortopedskih pripomočkov
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno
krmiljenje
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske
opreme
Proizvodnja ur
Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti
Proizvodnja pohištva
Kovanje kovancev, proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
Proizvodnja glasbil
Proizvodnja športnih izdelkov
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač
Druge predelovalne dejavnosti
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45.3
45.4
45.5

120 / 29. 12. 2005 /

Stran

13935

Gradbeništvo
Pripravljalna dela na gradbiščih
Gradnja objektov in delov objektov
Inštalacije pri gradnjah
Zaključna gradbena dela
Dajanje strojev in naprav za rušenje v najem
skupaj z upravljavci strojev

C)
65

Poslovne namene:
Finančno posredništvo, razen zavarovalništva
in dejavnosti pokojninskih skladov
65.1 Denarno posredništvo
65.2 Drugo ﬁnančno posredništvo
66
Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov, razen obveznega socialnega zavarovanja
66.0 Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov, razen obveznega socialnega zavarovanja
67
Pomožne dejavnosti v ﬁnančnem posredništvu
67.1 Pomožne dejavnosti v ﬁnančnem posredništvu,
razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih
skladov
67.2 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih
70
Poslovanje z nepremičninami
70.1 Poslovanje z lastnimi nepremičninami
70.2 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
70.3 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi
92.71 Prirejanje iger na srečo
D)
Storitvene in trgovske namene:
01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin
22
Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa
22.1 Založništvo
22.2 Tiskarstvo in z njim povezane storitve
22.3 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
50
Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi
50.1 Trgovina z motornimi vozili
50.2 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
50.3 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila
50.4 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo
50.5 Trgovina na drobno z motornimi gorivi
51
Posredništvo in trgovina na debelo, razen z
motornimi vozili
51.1 Posredništvo
51.2 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi
51.3 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki
51.4 Trgovina na debelo z izdelki široke prodaje
51.5 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki
51.8 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom
51.9 Druga trgovina na debelo
52
Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili;
popravila izdelkov široke porabe
52.1 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
52.2 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah
52.3 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
52.4 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
52.5 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
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52.6
52.7
55
55.1
55.2

Trgovina na drobno zunaj prodajaln
Popravila izdelkov široke porabe
Gostinstvo
Dejavnosti hotelov in podobnih obratov
Dejavnosti domov, kampov in drugih nastavitvenih obratov (razen 55.234)
55.3 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov
55.4 Točenje pijač
55.5 Dejavnost menz ter priprava in dostava hrane
(catering)
63
Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij
63.1 Prekladanje, skladiščenje
63.2 Druge pomožne dejavnosti v prometu
63.3 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
63.4 Dejavnosti drugih prometnih agencij
64
Pošta in telekomunikacije
64.1 Poštna in kurirska dejavnost
64.2 Telekomunikacije
71
Dajanje strojev in opreme brez upravljalcev v
najem, izposojanje izdelkov široke porabe
71.1 Dajanje avtomobilov v najem
71.2 Dajanje drugih vozil v najem
71.3 Dajanje kmetijskih, gradbenih, pisarniških in
drugih strojev in opreme v najem
71.4 Izposojanje izdelkov široke porabe
72
Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem
povezane dejavnosti
72.1 Svetovanje o računalniških napravah
72.2 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
72.3 Obdelava podatkov
72.4 Omrežne podatkovne storitve
72.5 Vzdrževanja in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav
72.6 Druge računalniške dejavnosti
74
Druge poslovne dejavnosti
74.1 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; podjetniško
svetovanje; dejavnost holdingov
74.2 Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje
74.3 Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.4 Oglaševanje
74.5 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile
74.6 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
74.7 Čiščenje objektov in opreme
74.8 Raznovrstne poslovne dejavnosti
92.72 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
95
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem
95.0 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem
E)
40
40.1
40.2
40.3
41
41.0
60
60.1
60.2

Javne službe in storitve:
Oskrba z električno energijo, plinom, paro in
toplotno vodo
Oskrba z električno energijo
Oskrba s plinastimi gorivi
Oskrba s paro in toplo vodo
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
Kopenski promet; cevovodni transport
Železniški promet
Drug kopenski promet
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60.3
61
61.1
61.2
62
62.1
62.2
75
75.1
75.2
75.3
90
90.0
91
91.1
91.2
91.3
93
93.0
99
99.1
F)
73
73.1
73.2
80
80.1
80.2
80.3
80.4
85
85.1
85.2
85.3
92
92.1
92.2
92.3
92.4
92.5
92.6

Cevovodni transport
Vodni promet
Pomorski promet
Promet po rekah, jezerih, prekopih
Zračni promet
Zračni promet na rednih linijah
Izredni zračni promet
Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno
socialno zavarovanje, brez stanovanj v okviru
dejavnosti 75.120
Dejavnost javne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti
Posebne dejavnosti za celotno družbeno
skupnost
Obvezno socialno zavarovanje
Dejavnosti javne higiene
Dejavnosti javne higiene
Dejavnosti združenj, organizacij
Dejavnost poslovnih, delodajalskih in strokovnih združenj
Dejavnost sindikatov
Dejavnost drugih organizacij
Druge storitvene dejavnosti
Druge storitvene dejavnosti
Eksteritorialne organizacije in združenja
Garaže (podzemne, nadzemne)
Družbene dejavnosti
Raziskovanje in razvoj
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike
Izobraževanje
Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje
Srednješolsko izobraževanje
Višje strokovno, visoko strokovno in univerzitetno izobraževanje
Dejavnost vozniških šol ter drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Zdravstvo in socialno varstvo
Zdravstvo
Veterinarstvo
Socialno varstvo
Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti,
razen prirejanja iger na srečo (92.71)
Filmska in video dejavnost
Radijska in televizijska dejavnost
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje ter
druge razvedrilne dejavnosti
Dejavnost tiskovnih agencij
Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge
kulturne dejavnosti
Športna dejavnost

G)
Stanovanjske namene:
55.234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov in nastanitve za krajši čas v delavskih
domovih in prenočiščih
96
Stanovanja (tudi objekti za začasno bivanje)
E)
01
02
05

Kmetijstvo in gozdarstvo
Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve,
razen urejanja in vzdrževanja parkov, vrtov in
zelenih športnih površin (01.411)
Gozdarstvo in gozdarske storitve
Ribištvo in ribiške storitve
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MAJŠPERK
5473.

1

Na podlagi 29. člena Zakona 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, 79/01 in
30/02) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS,
št. 23/99, 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 28. seji
dne 22. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Občine
Majšperk za leto 2005
1.
V Odloku o proračunu Občine Majšperk (Uradni list RS,
št. 141/04 in 97/05) se spremeni 3. člen in se glasi:

72
720

721
722

»3. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

1
I.

700

0

7202 Prihodki od prodaje opreme

0

7203 Prihodki od prodaje drugih osnov.
sredstev

0

Prihodki od prodaje zalog

0

7211 Prihodki od prodaje drugih zalog

0

Prihodki od prodaje zemljišč in nemateri.
premoženja

3.000

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in
gozdov

0

7222 Prihodki od prodaje nematerialnega
premoženja

3.000
0

Pred.
reb. 2005

73

PREJETE DONACIJE

6.000

4

730

Prejete donacije iz domačih virov

6.000

DAVČNI PRIHODKI

204.540

Davki na dohodek in dobiček

155.291

Domači davki na blago in storitve
7044 Davki na posebne storitve
7047 Drugi davki na uporaba blaga in storitev

0
860.125

11.581

740

Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih institucij

800.292

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

586.455

0
105
8.370
29.193
439

33.700
500

7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih
skupnosti

85.000

7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja

0

7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov

28.754

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

7103 Prihodki od premoženja

7311 Prejete donacije iz tujine za investicije

0

TRANSFERNI PRIHODKI

710

7102 Prihodki od obresti

7310 Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo

0

74

74.429

7101 Prihodki od udeležbi na dobičku

Prejete donacije iz tujine

20.056

NEDAVČNI PRIHODKI

7100 Udeležba na dobičku in dividende

731

155.291

71

7404 Prejeta sredstev iz javnih agencij
741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev EU
7413 Prejeta sredstva iz EU

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

9.000

40

TEKOČI ODHODKI

24.200

400

0

Plače in drugi izdatki zaposlenim

Takse in pristojbine

948

4000 Plače in dodatki

Upravne takse in pristojbine

948

4001 Regres za letni dopust

Denarne kazni

581

4002 Povračila in nadomestila

581

0
128.837
59.833
59.833
1.543.600
138.050
29.170
24.750
940
2.600

4003 Sredstva za delovno uspešnost

510

Prihodki od prodaje blaga in storitev

5.200

4004 Sredstva za nadurno delo

370

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

5.200

4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi

0

4009 Drugi izdatki zaposlenim

0

7120 Denarne kazni

714

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

4.000

7033 Davki na promet neprem. in na ﬁnan.
premož.

713

16.000

2.000

7032 Davki na dediščine in darila

712

16.000

7301 Prejete donacije od domačih ﬁzičnih oseb

7031 Davki na premičnine

7111

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

7300 Prejete donacije od domačih pravnih oseb

7030 Davki na nepremičnine

711

19.000

278.969

Davki na premoženje

704

KAPITALSKI PRIHODKI

1.164.094

7000 Dohodnina
703

34.000

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

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

70

4

7141 Drugi nedavčni prihodki

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto

Pred.
reb. 2005

Konto

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Majšperk za leto 2005

13937

Drugi nedavčni prihodki

34.000

Stran

13938 /

Št.

120 / 29. 12. 2005

Uradni list Republike Slovenije
Pred.
reb. 2005

Konto
1

Pred.
reb. 2005

Konto
1

4

4

4.130

412

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

Transferi neproﬁtnim organizacijam in
ustanovam

15.400

2.050

412

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

1.550

Transferi neproﬁtnim organizacijam in
ustanovam

15.400

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

4012 Prispevek za zaposlovanje

20

4013 Prispevek za porodniško varstvo

30

4015 Premije za kolektivno dodatno zavarovanje delavcev
402

Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4120 Tekoči transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
413

Drugi tekoči domači transferi
4130 Tekoči transferi drugim lokalnim skupnostim ali ožjim delom lok skup.

480
99.500
13.700

1.200
43.000

200
9.600

4023 Prevozni stroški in storitve

1.100

4133 Tekoči transfer v javne zavode in druge
izvajalce javnih služb

4024 Izdatki za službena potovanja

1.000

4025 Tekoče vzdrževanje

48.800

4026 Najemnine in zakupnine (leasing)

0

4027 Kazni in odškodnine

0

4028 Davek na izplačane plače

1.100

4029 Drugi operativni odhodki

24.000

403

Plačila domačih obresti
4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim
bankam
4032 Plačila obresti od kreditov – drugim
ﬁnančnim institucijam
2033 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem
4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev,
izdanih na domačem trgu

409

Rezerve

1.750

4093 Sredstva proračunskih skladov
4098 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih
skladih
41

TEKOČI TRANSFERI

410

Subvencije
4100 Subvencije javnim podjetjem

0

101.300

4110 Transferi nezaposlenim
4111

Družinski prejemki in starševska nadomestila

4113 Transferi vojnim invalidom, veteranom in
žrtvam vojnega nasilja

0

4117 Štipendije

0

0
92.500
1.000
1.101.350

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

3.100

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

1.000

4207 Nakup nematerialnega premoženja
4208 Študije o izvedljivosti projektov, proj. dok.,
nadzor in investicij inžiniring

0
14.500

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

17.400

430

Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

13.000

4320 Investicijski transferi občinam

1.600
0

0

4201 Nakup prevoznih sredstev

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

0

4112 Transferi za zagotavljanje socialne
varnosti

4200 Nakup zgradb in prostorov

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

0

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

411

0

4202 Nakup opreme

600

600

0

4143 Drugi tekoči transferi v tujino

1.213.450

174.700

4102 Subvencije privatnim podjetjem in privatnikom

0

4142 Tekoči transferi neproﬁtnim organizacijam
v tujini

1.213.450

3.500

0

0

4141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim
institucijam

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

0

1.000

4140 Tekoči transferi mednarodnim institucijam

INVESTICIJSKI ODHODKI

0

4091 Preračunska rezerva

0

420

0

2.500

Tekoči transferi v tujino

42

1.750

4090 Splošna proračunska rezervacija

0
13.200

4022 Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

414

57.400

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in
agencije

4021 Posebni material in storitve

15.400

431

13.000

4301 Investicijski transferi javnim skladom in
agencijam

0

4302 Investicijski transferi v državni proračun

0

4303 Investicijski transferi javnim zavodom in
javnim gospodarskim službam

0

4304 Kapitalski transferi ﬁnančnim institucijam

0

4305 Investicijski transferi privatnim podjetjem
in zasebnikom

0

4306 Investicijski transferi posameznikom

0

4307 Investicijski transferi javnim zavodom in
javnim gospodarskim službam

0

4308 Investicijski transferi v tujino

0

Investicijski transferi osebam, ki niso
proračunski uporabniki

4.400

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Pred.
reb. 2005

Konto
1

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

1
4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino

-379.506

4415 Povečanje drugih ﬁnančnih naložb
442

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

6.300

750

Prejeta vračila danih posojil

6.300

7500 Prejeta vračila danih posojil – od posameznikov

4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne
sklade in agencije
VI.

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

6.300

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

261.225

7502 Prejeta vračila danih posojil – od javnih
podjetij

50

ZADOLŽEVANJE

261.225

500

Domače zadolževanje

261.225

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah

6.300

5002 Najeti krediti pri drugih ﬁnančnih instiutucijah

7504 Prejeta vračila danih posojil – od privatnih
podjetij in zasebnikov

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

7505 Prejeta vračila danih posojil – od drugih
LS ali ožjih delov lokalnih skupnosti

5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih
papirjev na domačem trgu

7507 Prejeta vračila danih posojil – državnemu
proračunu
Prodaja kapitalskih deležev

0

7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih
deležev v javnih podjetjih

ODPLAČILA DOLGA (550)

10.000

ODPLAČILA DOLGA

10.000

Odplačila domačega dolga

10.000

550

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
5502 Odplačila kreditov drugim ﬁnančnim
institucijam

V.

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

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

Dana posojila

0

4400 Dana posojila posameznikom
4401 Dana posojila javnim skladom
4402 Dana posojila javnim podjetjem
4403 Dana posojila ﬁnančnim instItucijam

5504 Odplačila glavnice vrednostinh papirjev,
izdanih na domačem trgu

4405 Dana posojila drugim lokalnim skupnostim
ali ožjim delom lokalne skupnosti

4411 Povečanje kaptialskih dležev v ﬁnančnih
institucijah
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih
podjetjih

IX.

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

-121.981

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

251.225

XI.

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

379.506

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.
12. pret. leta

138.932
.«.

2.
Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine Majšperk za leto 2005 ostanejo nespremenjena.

4404 Dana posojila privatnim podjetjem in
zasebnikom

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

10.000

5503 Odplačila kreditov drugim domačim
kreditodajalcem

0

7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije

4410 Povečanje kaptalskih deležev v javnih
podjetjih

11.225

55

7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih
deležev v privatnih podjetjih
Kupnine iz naslova privatizacije

250.000

VIII.

7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih
deležev v ﬁnančnih institucijah

441

0

7501 Prejeta vračila danih posojil – od javnih
skladov

7503 Prejeta vračila danih posojil – od ﬁnančnih
instutucij

440

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
4420 Dana posojila iz sredstev kupnin

6.300

752

4

4413 Skupna vlaganja (joint ventures)

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

751

13939

Pred.
reb. 2005

4

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

Stran

Konto

4310 Investicijski transferi neproﬁtnim organizacijam in ustanovam
4.400
III.

120 / 29. 12. 2005 /

0

3.
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 036-21/05-3
Majšperk, dne 22. decembra 2005
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

Stran

13940 /
5474.

Št.

120 / 29. 12. 2005

Pravilnik za pridobitev pravice do plačila
obveznega zdravstvenega zavarovanja iz
proračuna Občine Majšperk

Na podlagi 48. člena Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92
in spremembe), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) ter 17. člena
Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99, 92/03)
je Občinski svet Občine Majšperk na 28. redni seji dne
22. 12. 2005 sprejel

PRAVILNIK
za pridobitev pravice do plačila obveznega
zdravstvenega zavarovanja iz proračuna
Občine Majšperk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na osnovi določil Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju mora Občina Majšperk za
državljane Republike Slovenije, ki imajo stalno bivališče na
območju Občine Majšperk, in ki niso zavarovani iz drugega
naslova, plačevati obvezno zdravstveno zavarovanje za
primer bolezni in poškodbe izven dela, v obliki prispevka
za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov (v
nadaljevanju: obvezno zdravstveno zavarovanje). Prispevek se plača v pavšalnem znesku, ki ga določi Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.
2. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji in postopek za
pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega
zavarovanja iz proračuna Občine Majšperk.
3. člen
Pravico do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Majšperk lahko pridobi občan,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima stalno bivališče na območju Občine Majšperk,
– ni zavarovan iz drugega naslova.
Šteje se, da občan ni zavarovan iz drugega naslova,
kadar izpolnjuje naslednje pogoje:
– nima sklenjenega delovnega razmerja,
– na Zavodu RS za zaposlovanje ne prejema nadomestila oziroma denarne pomoči,
– nima dovolj prihodkov, s katerimi bi si sam poravnal
obvezno zdravstveno zavarovanje,
– kadar upravni organ v postopku obravnave vloge
ugotovi, da občan ni upravičen do obveznega zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova in ni sam zavezan
za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja.
II. POSTOPKI
4. člen
Postopke za pridobitev pravice do plačila obveznega
zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Majšperk
vodi in o njih odloča občinska uprava Občine Majšperk, kot
upravni organ.
5. člen
Občani vlagajo vloge za pridobitev pravice do plačila
obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Ob-

Uradni list Republike Slovenije
čine Majšperk na obrazcu »Vloga za pridobitev pravice
do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Majšperk«, ki jo vložijo na naslov: Občina
Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk.
Obrazec je sestavljen na način, ki omogoča pridobiti
vse potrebne podatke za pravočasno verodostojno rešitev
vloge in je sestavni del pravilnika.
6. člen
Upravni organ ima v postopku obravnave vloge pravico preverjati podane podatke in zahtevati od vlagatelja
potrebne dodatne podatke in dokazila, ki bodo dokazovala
upravičenost občana do pridobitve pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine
Majšperk.
Upravni organ vlogo obravnava in o njej odloči z določili Zakona o upravnem postopku z odločbo.
7. člen
Občan, ki pridobi pravico do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Majšperk,
mora Občini Majšperk javiti vsako spremembo pogojev,
na osnovi katerih je pridobil predmetno pravico, v roku 8
dni od njenega nastanka.
Na osnovi javljene spremembe upravni organ izda
sklep o prenehanju zavarovanja.
V primeru, da občan spremembe iz prvega odstavka
tega člena ne javi v roku 8 dni od nastanka spremembe,
je dolžan vrniti stroške zavarovanja za obdobje od nastale
spremembe.
8. člen
Zoper odločbo ali sklep je možna pritožba, ki jo občan
vloži v roku osmih dni po sprejemu odločbe ali sklepa na
naslov: Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk.
O pritožbi odloča župan(ja) Občine Majšperk.
9. člen
Na osnovi izdanih odločb in sklepov Občina Majšperk
prijavlja in odjavlja občane iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in poravnava stroške obveznega zdravstvenega
zavarovanja po tem pravilniku.
Sredstva za pokrivanje stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja Občina Majšperk zagotavlja na posebni proračunski postavki.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Občani, ki jim je Občina Majšperk zagotavljala plačilo
obveznega zdravstvenega zavarovanja pred uveljavitvijo
tega pravilnika, so dolžni vložiti vlogo po tem pravilniku v
roku 30 dni od njegove uveljavitve, v nasprotnem primeru
jih Občina Majšperk odjavi iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 035-32/05-01
Majšperk, dne 22. decembra 2005
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

Uradni list Republike Slovenije
MEDVODE
5475.

Odlok o proračunu Občine Medvode za leto
2006

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni
list RS, št. 34/95, 47/95, 69/04, 86/05), 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve)) in
29. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99
in dopolnitve) je Občinski svet Občine Medvode na 28. seji
dne 20. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Medvode za leto 2006
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
Občine Medvode za leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna, s premoženjem in dolgovi ter obsegom zadolževanja in poroštev
občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta
2006
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
2.323.400
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.940.900
70 DAVČNI PRIHODKI
1.674.800
700 Davki na dohodek in dobiček
1.260.000
703 Davki na premoženje
345.350
704 Domači davki na blago in
storitve
69.450
706 Drugi davki
0
71 NEDAVČNI PRIHODKI
266.100
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
56.410
711 Takse in pristojbine
6.150
712 Denarne kazni
2.650
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
10.890
714 Drugi nedavčni prihodki
190.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI
70.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
10.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
60.000
73 PREJETE DONACIJE
20.000
730 Prejete donacije iz domačih
virov
20.000
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI
277.500

Št.

120 / 29. 12. 2005 /

Skupina/Podskupina kontov
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih instutucij
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in
ﬁzičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I. - II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

Stran

13941

Proračun leta
2006
277.500
2.638.650
566.890
119.381
20.775
409.734
6.000
11.000
864.160
42.500
388.500
132.750
300.110
300
1.144.400
1.144.400
63.200
15.200
48.000
-330.250

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPIT.
DELEŽEV (750+751+752)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
0
750 Davki na dohodek in dobiček
751 Prodaja kapitalskih deležev
30.000
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
(440+441+442)
0
44 DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0
440 Davki na dohodek in dobiček
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih indrugih
osebah javnega prava, ki imajopremoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT.
DELEŽEV (IV.–V.)
30.000

Stran

13942 /
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C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

235.000

50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

235.000
14.750

55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

14.750

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

-80.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.
- VIII.)

220.250

XI. NETO FINACIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX)

330.250

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

80.000

Posebni del proračuna sestavljajo ﬁnančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasiﬁkacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk
prikazan s programsko in funkcionalno klasiﬁkacijo izdatkov
občinskih proračunov in načrt razvojnih programov sta prilogi
k temu odloku in se objavita na uradni spletni strani Občine
Medvode.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o
javnih ﬁnancah, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom,
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti za KS program,
3. prihodki od takse za obremenjevanje vode,
4. prihodki od takse za obremenjevanje okolja,
5. prihodki od komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacije
6. drugi prihodki, ki jih določi občina.
4. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna ter prejemnikom proračunskih sredstev.
Uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati
izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev
odobrenih s proračunom.
Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni
s proračunom. Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma
kot mesečne dotacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
5. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje,
pristojnosti oziroma naloge uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev, do višine
7% vseh prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, iz prvega odstavka odloča župan.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev, ki so
večji od višine 7% vseh prihodkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, iz prvega odstavka odloča občinski svet na predlog župana.
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem
letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost večletnega projekta,
če je vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že
načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče
leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe na način iz naslednjega
odstavka.
Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2006
prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v
prihodnjih letih, če je izvedel javno naročilo v skladu s prvim
odstavkom tega člena in pod naslednjimi pogoji:
– za leto 2007 do višine 60% obsega pravic porabe,
zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proračuna za leto 2006;
– za leto 2008 pa do višine 40% obsega pravic porabe,
zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proračuna za leto 2006.
Skupni obseg obveznosti neposrednega uporabnika,
prevzetih v letu 2006, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2007
za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati
25% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah tekočih odhodkov in tekočih transferov proračuna za leto 2006.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupnimi
pogodbami ter prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike,
telefona, komunalnih storitev in drugih storitev potrebnih za
operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
7. člen
Od skupno doseženih letnih prihodkov proračuna se
izloči do 1,5% prihodkov proračuna v letu, v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravnih nesreč v proračunsko
rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10 mio
tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski
svet.
8. člen
Med odhodki proračuna se izkazuje tudi splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu,
ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.
9. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične
stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice. S premoženjem občine Medvode gospodari župan.
Odločitev o odsvojitvi delov premoženja Občine Medvode sprejme občinski svet v skladu z zakonom. Vrednost
premoženja izkazuje Občina Medvode v premoženjski bilanci
v skladu z zakonom in statutom.
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IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga
do višine 50.000 tolarjev, če bi bili stroški postopka izterjave
v nesorazmerju z višino terjatve. Kot dolgovi po tem členu se
ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
11. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
ﬁnanciranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži
do višine 235.000.000 tolarjev za investicije s področja prometne infrastrukture, varovanja okolja in izobraževanja.
Občina se lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Občina
mora odplačati dolg iz naslova likvidnostne zadolžitve do
31. decembra proračunskega leta.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Medvode v letu 2006 ne sme preseči skupne višine glavnic
do 5% realiziranih prejemkov v letu pred letom, v katerem se
daje poroštvo. O dajanju poroštev odloča občinski svet.

Št.

Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

MIREN-KOSTANJEVICA
5476.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju javne porabe
Občine Miren-Kostanjevica

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Ur.l.
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), in 39. člena Statuta občine Miren-Kostanjevica (Ur.l. RS, št. 58/99) je župan občine
Miren-Kostanjevica dne 22. 12. 2005 sprejel

4. člen
Po preteku začasnega ﬁnanciranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen
Obdobje začasnega ﬁnanciranja lahko traja do 31. 3.
2006. Če proračun za leto 2006 do tega roka ne bo sprejet,
se lahko začasno ﬁnanciranje na predlog župana s sklepom
občinskega sveta podaljša, če je to potrebno za ﬁnanciranje
funkcij občine.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in začne veljati s 1. 1. 2006.
Št. 403.03-1/2005
Miren, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Miren-Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

MIRNA PEČ
5477.

1. člen
Do sprejetja proračuna za leto 2006 se bo ﬁnanciranje
javnih zadev lokalnega pomena v Občini Miren-Kostanjevica
nadaljevalo na podlagi proračuna za leto 2005.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Mirna
Peč za leto 2005

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29.
člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) ter 15. in 70. člena
Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in
40/03) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 27. redni seji
dne 22. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Mirna Peč za leto
2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2005
(Uradni list RS, št. 18/05 in 63/05) se 2. člen spremeni tako,
da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju javne porabe Občine
Miren-Kostanjevica

13943

3. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se lahko nadaljuje
izvajanje in ﬁnanciranje investicij, ki so sprejete v proračunu
za leto 2005.

12. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja v letu 2007, če bo
začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep
župana. Poraba sredstev iz začasnega ﬁnanciranja je sestavni del proračuna.

Št. 403-96/05
Medvode, dne 21. decembra 2005

Stran

2. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju proračuna za leto 2005.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja se od 1. januarja 2006 dalje.

120 / 29. 12. 2005 /

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

Rebalans
proračuna
2005
v SIT

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

354.269.000

Stran

70

71

13944 /
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Skupina/Podskupina kontov

Rebalans
proračuna
2005

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

178.949.000

DAVČNI PRIHODKI

160.374.000

700 Davki na dohodek na dobiček

131.864.000

43

14.396.000

NEDAVČNI PRIHODKI

18.575.000

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

+21.834.000

7.651.000

B.

545.000
1.045.000

9.334.000

75

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

KAPITALSKI PRIHODKI

750 Prejeta vračila danih posojil

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

751 Prodaja kapitalskih deležev

721 Prihodki od prodaje zalog

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

62

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

62

752 Kupnine iz naslova privatizacije

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nemater. premoženja
PREJETE DONACIJE

44

730 Prejete donacije iz domačih
virov

440 Dana posojila in plačila zapadlih
poroštev

731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI

175.320.000

740 transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

175.320.000

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

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

332.435.000

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

TEKOČI ODHODKI

87.561.000

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

23.580.000

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

3.810.000

402 Izdatki za blago in storitve

60.171.000

403 Plačila domačih obresti

C.

TEKOČI TRANSFERI

0
62

-62

RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

409 Rezerve
149.181.000

VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)
55

ODPLAČILA DOLGA

410 Subvencije

11.648.000

550 Odplačila domačega dolga

411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom

95.825.000

412 Transferi neproﬁtnim organizacijam in ustanovam

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

13.139.000

413 Drugi tekoči domači transferi

28.569.000

414 Tekoči transferi v tujino
42

29.391.000
5.250.000

714 Drugi nedavčni prihodki

41

431 Investicijski transferi pravnim in
ﬁz. osebam, ki niso PU

704 Domači davki na blago in
storitve

713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev

40

34.641.000

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

712 Denarne kazni

74

INVESTICIJSKI TRANSFERI

14.114.000

711 Takse in pristojbine

73

Rebalans
proračuna
2005

703 Davki na premoženje

710 Udeležbe na dobičku in dohodki
od premoženja

72

Skupina/Podskupina kontov

INVESTICIJSKI ODHODKI

61.052.000

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

61.052.000

21.772.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

0

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

-21.834.000

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA
LETA

95.584.000

Uradni list Republike Slovenije
Proračunski presežek v znesku 21.834.000 SIT povečuje
sredstva na računih konec leta iz preteklih let.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2005.
Št. 403-02-07/2005(30)
Mirna Peč, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

5478.

Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Mirna
Peč

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02) in 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/02 in 40/03), je Občinski svet Občine
Mirna Peč na 27. redni seji dne 22. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o zakoniti predkupni pravici Občine Mirna Peč
1. člen
S tem odlokom je določeno območje, na katerem Občina
Mirna Peč lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na nepremičninah.
2. člen
Območje predkupne pravice obsega vse nepremičnine na
vseh poselitvenih območjih in na območjih obstoječih oziroma
predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij.
3. člen
Predkupna pravica Občine Mirna Peč na nepremičninah
velja na celotnem območju poselitve v občini ter znotraj območij
obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov
izven poselitvenih območij v občini, če ni v zakonu drugače
določeno.
4. člen
Območja poselitve ter območja infrastrukturnih omrežij in
objektov, na katerih velja predkupna pravica Občine na nepremičninah po tem odloku, so prikazana v prostorskih ureditvenih
pogojih, in sicer tako natančno, da je njihove meje možno določiti v naravi in prikazati v zemljiškem katastru.
5. člen
Poselitvena območja in območja infrastrukturnih omrežij
se lahko spreminjajo s spreminjanjem občinskih prostorskih
aktov, ki veljajo za njihovo pripravo in sprejem.
6. člen
Kartografsko gradivo za območja predkupne pravice je na
vpogled na sedežu Občine Mirna Peč.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 465-01-01/2005(30)
Mirna Peč, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

Št.

5479.
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Pravilnik o merilih za dodelitev ﬁnančnih
sredstev iz sredstev rezervnega sklada Občine
Mirna Peč

Na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine Mirna Peč
(Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) je Občinski svet
Občine Mirna Peč na 27. redni seji dne 22. 12. 2005 sprejel

PRAVILNIK
o merilih za dodelitev ﬁnančnih sredstev iz
sredstev rezervnega sklada Občine Mirna Peč
1. člen
Ta pravilnik določa merila za dodelitev ﬁnančnih sredstev, ki jih lahko prejme ﬁzična ali pravna oseba (lastnik ali
najemnik nepremičnine), ki je na stanovanjskem objektu, na
gospodarskem poslopju, delavnici, hlevu oziroma ostalih nepremičninah, ki služijo kot pridobitvena dejavnost in so locirani na območju Občine Mirna Peč utrpela posledice naravnih
nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz,
visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični
pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, požar in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile, ekološke
in druge nesreče.
2. člen
Oseba iz prvega člena tega pravilnika lahko prejme
ﬁnančna sredstva na osnovi vloge za dodelitev sredstev.
Obravnavajo se samo vloge za nepremičnine, kjer imajo
vlagatelji stalno bivališče oziroma sedež podjetja na območju Občine Mirna Peč. Komisija bo obravnavala vloge,
ki so bile vložene na Občino Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna
Peč, najkasneje v 30 dneh od nastanka naravne nesreče.
3. člen
Višina ﬁnančne pomoči se določi:

Ocenjena škoda iz poročila
(SIT)

Gospodarsko
poslopje in
Stanovanjska
ostalo
hiša
iz 1. člena teh
(delež soﬁnanmeril
ciranja v %)
(delež soﬁnanciranja v %)

do 200.000

0

0

200.000 do 500.000

20

15

500.000 do 1.000.000

15

12

1.000.000 do 3.000.000

10

7,5

3.000.000 do 5.000.000

8

6

Pravilnik se uporablja samo za dodelitev ﬁnančne pomoči (za posamezen primer) do višine, za katero je pooblaščen župan v odloku o proračunu.
V primeru popolnega uničenja nepremičnin iz 1. člena
tega pravilnika oziroma povzročene škode, ki je večja kot
5 mio SIT, lahko komisija na podlagi posebne utemeljitve
vlagatelja predlaga županu oziroma Občinskemu svetu poseben predlog.
V primeru, ko vlagatelj vloge za ﬁnančno pomoč razpolaga s posebno odločbo o socialni ogroženosti, se zgoraj
navedena višina ﬁnančne pomoči lahko poveča največ za
50%.
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4. člen
Ta pravilnik velja z dnem, ko ga sprejme Občinski svet
Občine Mirna Peč, in se uporablja naslednji dan od objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-92/2005(30)
Mirna Peč, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

5480.

Pravilnik o obrazcu, postopku za izdajo
in načinu uporabe službene izkaznice za
inšpektorja

Na podlagi 6. člena Odloka o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št.
102/05), drugega odstavka 18. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02), 50.a člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradno prečiščeno besedilo – Uradni
list RS, št. 100/05) in na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03)
je Občinski svet Občine Mirna Peč na 27. redni seji dne
22. 12. 2005 sprejel

PRAVILNIK
o obrazcu, postopku za izdajo in načinu uporabe
službene izkaznice za inšpektorja
1. člen
Ta pravilnik določa obrazec, postopek za izdajo in način
uporabe službene izkaznice za opravljanje inšpekcijskega
nadzorstva (v nadaljnjem besedilu: službena izkaznica) za
pooblaščene delavce (v nadaljevanju: inšpektorje), ki opravljajo dela in naloge v okviru Medobčinskega inšpektorata in
redarstva skupne občinske uprave Občine Dolenjske Toplice,
Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk (v nadaljevanju
inšpektorat in redarstvo).
2. člen
(1) Službeno izkaznico za inšpektorje izda župan občine, kjer je sedež inšpektorata in redarstva.
(2) V službeni izkaznici se navedejo občine, na območju
katerih inšpektor opravlja svoje naloge.
(3) Službena izkaznica je sestavljena iz:
– usnjenega ovitka iz črnega usnja;
– identiﬁkacije kartice;
– kartončka s pooblastilom imetnika službene izkaznice.
3. člen
Besedilo, izpisano na plastiﬁciranem kartončku s pooblastilom iz prejšnjega člena, se glasi: »Imetnik te izkaznice
izkazuje pooblastilo za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru«.
4. člen
(1) Obrazec identiﬁkacije kartice je velikosti 9 x 6 cm.
Po vpisu podatkov o imetniku se obrazec zaščiti s plastičnim
ovitkom.
(2) Obrazec vsebuje:
– v levem zgornjem kotu prostor za fotograﬁjo velikosti
3 x 3 cm;
– pod fotograﬁjo je prostor za ime in priimek imetnika,
pod tem pa prostor za registrsko številko službene izkaznice;
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– desno od prostora za fotograﬁjo so grbi vseh občin, poleg tega pa napis “OBČINA (ime občine)” – za vse
tri občine;
– pod napisom “OBČINA (ime občine)” je napis
“SLUŽBENA IZKAZNICA”;
– pod napisom “SLUŽBENA IZKAZNICA” je napis
“MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT”;
– v spodnjem desnem kotu je prostor za podpis župana in pečat občine ter datum izdaje.
Službena izkaznica je bele barve, besedilo pa je črne
barve.
(3) Izkaznica ni prenosljiva.
(4) Obrazec službene izkaznice je sestavni del tega
pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
5. člen
(1) Župan vodi register izdanih izkaznic s podatki o:
1. osebnem imenu in priimku imetnika izkaznice;
2. datumu izdaje;
3. registrski številki;
4. datumu prenehanja veljavnosti ali zamenjave izkaznice;
5. razlogu za prenehanje veljavnosti oziroma zamenjavo izkaznice ter
6. o izkaznicah v hranjenju, zaradi težje disciplinske
kršitve inšpektorja.
(2) Župan lahko za vodenje registra izdanih izkaznic
pooblasti uradno osebo na položaju, zaposleno v skupni
občinski upravi Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna
Peč in Občine Žužemberk.

nice,

6. člen
(1) Veljavnost izkaznice preneha z dnem:
1. prenehanja delovnega razmerja imetnika izkaz-

2. razporeditve imetnika izkaznice na delovno mesto,
za katero ni predpisanih inšpektorskih pooblastil,
3. odvzemom pooblastila, izdanega na podlagi 4. člena Odloka o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov Občine
Mirna Peč (Uradni list RS, št. 102/05).
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora imetnik
izkaznico vrniti županu oziroma osebi, pooblaščeni za
vodenje registra izdanih izkaznic.
(3) Izkaznica se glede na tretji odstavek tega člena
inšpektorju odvzameta za čas do dokončnosti odločbe o
disciplinski odgovornosti, ko zaradi težje disciplinske kršitve ne sme opravljati nalog inšpekcijskega nadzora.
7. člen
Izkaznica se zamenja:
1. če jo imetnik izgubi in je preklicana v Uradnem listu
Republike Slovenije,
2. če je poškodovana,
3. če je imetnik spremenil osebno ime.
V primerih iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka se
izkaznica uniči. Komisijo za uničenje izkaznic in način
uničenja določi direktor občinske uprave. O uničenju se
sestavi zapisnik.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-07-05/2005(30)
Mirna Peč, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.
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Priloga: Obrazec službene izkaznice

MEDOB�INSKI INŠPEKTORAT

MEDOB�INSKI INŠPEKTORAT

Imetnik te izkaznice izkazuje pooblastilo za opravljanje
nalog inšpekcijskega nadzora na podlagi Zakona o
inšpekcijskem nadzoru.

3
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Pravilnik o enotni uniformi, označbah in
opremi pooblaščenih delavcev redarstva

Na podlagi drugega odstavka 15. člena Zakon o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo) (ZVCP-1
– UPB1), (Uradni list RS, št. 51/05 in 69/05), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02,
Odločbe ustavnega sodišča Uradni list RS, št. 6/96, 45/94,
20/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99, 108/03) in na podlagi
12. člena Pravilnika o enotni uniformi, označbah in opremi
pooblaščenih delavcev občinskega redarstva (Uradni list
RS, št. 2/99) in na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine
Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 27. redni seji dne 22. 12.
2005 sprejel

PRAVILNIK
o enotni uniformi, označbah in opremi
pooblaščenih delavcev redarstva

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
(1) Uniforma je zimska in letna. Uniformo sestavljajo
tudi dopolnilni deli. Označbe ter simboli po tem pravilniku so
sestavni deli uniforme.
(2) Letna uniforma se nosi v sezoni, ki se začne praviloma 15. 4. in konča 14. 10. istega koledarskega leta.
Zimska uniforma se nosi v sezoni, ki se začne praviloma
15. 10. in konča 14. 4. naslednjega koledarskega leta.
(3) V primeru, da vremenske razmere določenega dne
močno odstopajo od povprečnih vremenskih razmer letne
oziroma zimske sezone, lahko vodja inšpektorata in redarstva za take dneve, odredi katere dele uniforme bodo redarji
nosili.
III. ŠTEVILO IN ČAS UPORABE POSAMEZNIH DELOV
UNIFORME

je:

8. člen
(1) Število in čas uporabe posameznih delov uniforme

Letna uniforma redarja in redarke:
Del uniforme:

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa enotno uniformo, dopolnilne dele
uniforme, opremo, simbole, nazive in označbe nazivov za
pooblaščene delavce redarstva (v nadaljnjem besedilu: redarji), ki opravljajo dela in naloge v okviru Medobčinskega
inšpektorata in redarstva skupne občinske uprave Občine
Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk
(v nadaljevanju inšpektorat in redarstvo).
II. NOŠENJE PREDPISANE UNIFORME
2. člen
Uniformo nosijo redarji, ki opravljajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili oziroma izvršujejo naloge iz občinskih odlokov na območju občine Dolenjske Toplice, Mirne
Peči in Žužemberka.
3. člen
(1) Redarji so dolžni nositi uniformo samo pri opravljanju
dela iz zgornjega člena med delom, oziroma kadar opravljajo
dela in naloge, ki to zahtevajo.
(2) Izven delovnega časa smejo redarji nositi uniformo
samo ob prihodu na delo in ob odhodu z dela.
(3) Redarji morajo imeti uniformo čisto in urejeno in so
jo dolžni redno vzdrževati.
(4) Redarji, ki nosijo uniformo morajo biti urejeni, imeti
morajo zapete gumbe in zadrge, ter kapo s ščitnikom oziroma klobuček na glavi.

Število kosov
ob nastopu

Čas trajanja
poznejše dodelitve:

1. hlače

2

1 vsako drugo leto

2. hlačno krilo

2

1 vsako drugo leto

3. srajca kratki rokav

4

1 vsako leto

4. suknjič

2

1 vsako tretje leto

5. kravata s sponko

2

1 vsako leto

6. kapa s ščitnikom
klobuček

2

1 vsako tretje leto

7. nogavice

5

5 vsako leto

8. čevlji

2

1 vsako leto

9. pas

1

1 vsako drugo leto

Dopolnilni deli uniforme:
Del uniforme:

Število kosov
ob nastopu

Čas trajanja
poznejše dodelitve:

1.

usnjena torbica

1

1 vsako osmo leto

2.

dežni plašč s kapuco

1

1 vsako osmo leto

3.

opasač

1

1 vsako peto leto

4.

delovna kapa

1

1 vsako drugo leto

Zimska uniforma redarja in redarke:
Del uniforme:

Število kosov
ob nastopu

Čas trajanja
poznejše dodelitve:

1.

hlače

2

1 vsako drugo leto

2.

srajca

3

1 vsako leto

4. člen
Uniforma se nosi v predpisanem kompletu skupaj z
opremo, ki je predpisana v 8. členu Pravilnika o enotni uniformi, označbah in opremi pooblaščenih delavcev občinskega
redarstva (Uradni list RS, št. 2/99).

3.

suknjič

2

1 vsako tretje leto

4.

jopica

2

1 vsako tretje leto

5.

kravata s sponko

1

1 vsako leto

6.

kapa s ščitnikom, klobuček

1

5. člen
(1) V zaprtih prostorih uprave se lahko namesto suknjiča nosi pulover ali samo srajca.
(2) V zaprtih prostorih uprave ni potrebno nositi pokrivala, prav tako tudi ne v drugih poslovnih prostorih, službenih
vozilih in sredstvih javnega prevoza.

7.

nogavice

5

5 vsako leto

8.

čevlji

2

1 vsako tretje leto-visoki in nizki

9.

pas

1

1 vsako drugo leto

10. bunda

1

1 vsako četrto leto

11. usnjene rokavice

1

1 vsako četrto leto

12. šal

1

1 vsako četrto leto

6. člen
Uniformo dobijo redarji v brezplačno uporabo.

1 vsako tretje leto
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(2) Hlače, hlačno krilo, kravata, kapa s ščitnikom, klobuček so temno modre barve. Srajca, suknjič, jopica in šal
so bordo rdeče barve. Bunda in dežni plašč s kapuco sta
kombinirano temno modre in bordo rdeče barve. Všitki v posameznih delih uniforme so modre in rdeče barve.
Čevlji, nogavice, pas, torbica, usnjene rokavice in usnjeni ovitek so v črni barvi.
Za opravljanje določenih nalog redar nosi delovni kombinezon v bordo rdeči barvi, delovne rokavice in odsevni
brezrokavnik v rumeni barvi.

33. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99,
79/01), 100. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS,
št. 18/99, 52/01 in 40/03) ter 13. člena Odloka o proračunu
Občine Mirna Peč za leto 2005 (Uradni list RS, št. 18/05) je
župan Občine Mirna Peč dne 1. 12. 2005 sprejel

9. člen
Če je redar iz kakršnih koli razlogov odsoten z dela več
kot 6 mesecev oziroma svojega dela ne opravlja na terenu,
se rok trajanja posameznih delov uniforme podaljša za toliko
časa, kolikor je bil redar odsoten oziroma svojega dela ni
opravljal na terenu.

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Mirna Peč za leto 2006
se ﬁnanciranje funkcij Občine Mirna Peč ter njenih nalog začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2005.

10. člen
Po poteku rokov iz 8. člena in ob nadomestitvi z novim,
postanejo posamezni deli uniforme last redarjev, ki so jih
dobili v uporabo. Ti deli so: čevlji, nogavice, pas, rokavice in
šal. Ostali deli uniforme, dopolnilni deli uniforme in oprema,
se vrnejo.
11. člen
Redarji, ki jim preneha delovno razmerje ali se upokojijo, morajo službeno uniformo, dopolnilne dele in opremo, ki ji
še ni potekel rok, vrniti. Izjema so čevlji in nogavice.
12. člen
Uniforme, dopolnilne dele in opremo, ni dovoljeno odtujiti, niti je spreminjati v nasprotju s tem (predpisom).
13. člen
V primeru poškodovanja, strganja, uničenja, izgube ali
odtujitve, po krivdi redarja, je redar dolžan z lastnimi sredstvi
kupiti uniformo, dopolnilni del, opremo, oziroma tisti del uniforme, ki ji rok uporabe še ni potekel. Ravno tako mora redar
povrniti stroške uniforme, če mu preneha delovno razmerje
na njegovo prošnjo oziroma po njegovi krivdi.
14. člen
Evidenca o izročanju uniforme, dopolnilnih delov in
opreme v uporabo, roku trajanja in vračanja se vodijo v
skupni občinski upravi.
IV. KONČNA DOLOČBA

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju iz proračuna Občine
Mirna Peč v letu 2006

2. člen
Začasno ﬁnanciranje se izvaja na podlagi proračuna za
preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu.
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2005.
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občina Mirna Peč
ne sme povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan
31. 12. 2005.
3. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega ﬁnanciranja bodo sestavni del proračuna občine za leto 2006.
Po preteku začasnega ﬁnanciranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2006.
4. člen
Sklep o začasnem ﬁnanciranju proračunskih potreb v
letu 2006 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet in
nadzorni odbor.
5. člen
Obdobje začasnega ﬁnanciranja iz tega sklepa lahko traja
največ tri mesece. Začasno ﬁnanciranje občinskega proračuna
se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega
sveta, če je to potrebno za ﬁnanciranje funkcij občine.
6. člen
Ta sklep se uporablja od 1. januarja 2006 dalje.
Št. 403-04-05/2005(10)
Mirna Peč, dne 1. decembra 2005
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-07-04/2005(30)
Mirna Peč, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

5482.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju iz proračuna
Občine Mirna Peč v letu 2006

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – obv. r.,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98 in 70/00 ter odl. US RS, št.
6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96 in 12/99), 32. in

MISLINJA
5483.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Mislinja za leto 2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, št. U-I-13/94-95,
45/94 – odl. US RS, št. U-I-144/94-18, 57/94 in 14/95, 20/95
– odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96
– odl. US,44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl.
US, 74/98, 59/99 – odl. US in 70/00), 29. člena Zakona o
javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) in 20. člen Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št.
8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00) je Občinski svet Občine
Mislinje na 26. seji dne 22. 12. 2005 sprejel
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ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Mislinja za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mislinja (Uradni list RS,
št. 142/04 in 69/05) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako,
da se glasi:

I.

Rebalans
proračuna
2005
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

635.351.974

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

368.654.884

DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+
703+704+705+706)

324.573.163

700

Davek na dohodek in dobiček

265.103.000

703

Davki na premoženje

22.945.000

704

Domači davki na blago in storitve

36.525.163

70

71
710

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

44.081.721

Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

28.874.841

711

Takse in pristojbine

712

Denarne kazni

119.000

713

Prihodki prodaje blaga in storitev

300.000

714

Drugi nedavčni prihodki

12.677.880

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

12.847.574

72

720

Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

722

Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

73

2.110.000

74
740

11.191.349

253.849.517
253.849.517

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

725.110.280

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+
403+404+409)

194.328.058

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

33.864.000

401

Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

5.235.000

402

Izdatki za blago in storitve

403

Plačila domačih obresti

409

Sredstva, izločena v rezerve
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+412+414)

410

Subvencije

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Drugi tekoči domači transferi

89.288.777

INVESTICIJSKI ODHODKI

291.275.384

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

291.275.384

43
430
III.

30.199.963

INVESTICIJSKI TRANSFERI

13.250.000

Investicijski transferi

13.250.000

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ
PRIHODKI MINUS ODHODKI)

-89.758.305

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Konto
IV.

Rebalans proračuna2005
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751)

75

250.000

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJI
750

Prejeta vračila danih posojil

250.000

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

250.000

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440
441

VI.

Dana posojila

250.000

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

Konto
VII.
50

Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančni institucij

41

413
42

1.656.225

Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI

Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam

0

C) RAČUN FINANCIRANJA

PREJETE DONACIJE
730

Rebalans
proračuna
2005

412

420

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto

Konto

153.123.693
105.365
2.000.000
226.256.837
6.287.000
100.481.097

500

Rebalans
proračuna
2005
ZADOLŽEVANJE (500+501)

9.422.640

ZADOLŽEVANJE

9.422.640

Domače zadolževanje

9.422.640

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550+551)

400.000

55

ODPLAČILA DOLGA

400.000

550

Odplačilo domačega dolga

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VII.)

XI.

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

400.00
-80.735.665
9.022.640
89.758.305

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40305/0007-2004
Mislinja, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

Uradni list Republike Slovenije
5484.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju potreb iz
proračuna Občine Mislinja v obdobju od 1. 1.
2006 do 31. 3. 2006

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, št. U-I-13/94-95,
45/94 – odl. US RS, št. U-I-144/94-18, 57/94 in 14/95, 20/95
– odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96
– odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl.
US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02), 32. in 33. člena
Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02) in 31. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni
list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00 in 60/02) je
župan Občine Mislinja sprejel

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju potreb iz proračuna
Občine Mislinja v obdobju od 1. 1. 2006 do
31. 3. 2006
1.
Financiranje funkcij občine ter njihovih nalog in drugih s
predpisom določenih namenov se začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2005 za iste programe kot v letu 2005.
2.
V obdobju začasnega ﬁnanciranja, to je od 1. 1. 2006
do 31. 3. 2006, se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu
za leto 2005.
3.
Po preteku začasnega ﬁnanciranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

Št.

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
– uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05),
29. člena zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B in 16. člena
Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99,
2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 23. seji dne 22. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Moravske Toplice za leto
2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Moravske Toplice za leto
2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.

70

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

424.085.000

700 Davki na dohodek in dobiček

236.089.000

706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

KAPITALSKI PRIHODKI

73.636.000
114.360.000
0
158.605.000
13.670.000
4.600.000
100.000
2.700.000
137.535.000
10.000.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
73

1.416.659.000
582.690.000

704 Domači davki na blago in
storitve
71

Proračun leta
2006

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

703 Davki na premoženje

MORAVSKE TOPLICE
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice
za leto 2006

13951

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Št. 40305-04/2005
Mislinja, dne 12. decembra 2005

5485.

Stran

obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja
na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.

Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

120 / 29. 12. 2005 /

10.000.000

PREJETE DONACIJE

4.000.000

730 Prejete donacije iz domačih
virov

4.000.000

731 Prejete donacije iz tujine

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

819.969.000

740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij

819.969.000

II.

SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

1.382.803.000

40

TEKOČI ODHODKI

305.972.000

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti

57.806.000
9.354.000
222.870.000
8.700.000

Stran
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Skupina/Podskupina kontov
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom

42

Uradni list Republike Slovenije
Proračun leta
2006
7.242.000
400.821.000
14.811.000
130.249.000

412 Transferi neproﬁtnim organizacijam in ustanovam

43.958.000

413 Drugi tekoči domači transferi

211.803.000

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

621.199.000

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

621.199.000

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

54.811.000

430 Investicijski transferi

54.811.000

III.

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

33.856.000

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

Proračun leta
2006
4.400.000

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

4.400.000

750 Prejeta vračila danih posojil

4.000.000

V.

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

3.556.000

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

3.556.000

440 Dana posojila

3.556.000

VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

844.000
0

500 Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

34.700.000

55

ODPLAČILA DOLGA

34.700.000

550 Odplačila domačega dolga

34.700.000

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

0

IX.

X.

NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

–34.700.000

XI.

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

–33.856.000

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA
LETA
9009 Splošni sklad za drugo

0

Posebni del proračuna sestavljajo ﬁnančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasiﬁkacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Moravske Toplice.
3. 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 ki se uporabijo za namene,
določene v zakonu o varstvu pred požarom.
2. Okoljska dajatev za obremenjevanje vode, ki se uporabi za namene po uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v skladu z odločbo
ministrstva za okolje in prostor.
3. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za namene po uredbi o
okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v skladu z odločbo ministrstva za okolje in prostor.
4. Prihodki krajevnih skupnosti v občini:
– prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za
katere se zbirajo.
5. Drugi namenski prihodki proračuna.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna med posameznimi proračunskimi postavkami
znotraj institucionalnega sektorja odloča župan na predlog
neposrednega uporabnika z upoštevanjem določil Zakona
o javnih ﬁnancah..
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med proračunskim letom in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in
njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte
iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v
načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2007 največ 70% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
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Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini
3.621.000 SIT.
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske
uprave,o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan, in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet. V primeru, ko se sredstva proračunske rezerve namenjajo za odpravo posledic
naravnih nesreč širših dimenzij, in namenska sredstva presegajo višino oblikovane proračunske rezerve s tem odlokom,
odloča o njihovi porabi Občinski svet s posebnim odlokom.
7. člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prejemkov
splošno proračunsko rezervacijo do maksimalne višine 1,5%
celotnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, in sicer
za ﬁnanciranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob
sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni
bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. Znesek splošne
proračunske rezervacije je določen v posebnem delu proračuna.
8. člen
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan in o tem
obvešča občinski svet v poročilih o realizaciji proračuna in ob
predložitvi Odloka o zaključnem računu.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v ﬁnančni načrt neposrednega uporabnika.
9. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je pooblaščen tudi:
– da odloča o porabi nerazporejenih sredstev na postavkah znotraj posameznih segmentov za namene, ki so
povezani z isto vsebino jih prej ni bilo možno predvideti,
– da odloča o vlogah za sponzoriranje in donacije različnih prireditev do višine 350.000,00 SIT po vlogi znotraj
možnosti, ki jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča
proračunska rezerva,
– da odloča o pridobitvi oziroma odtujitvi premoženja
občine v skladu s statutom občine,
– da daje soglasje k sklenitvi pravnega posla krajevne
skupnosti oziroma krajevnega odbora, ki presega 250.000,00
SIT, sklepa pravne posle zamenjave kmetijskih in stavbnih
zemljišč v lasti občine pod pogojem, da se vrednost občinskega premoženja ne znižuje,
– sklepa poroštvene pogodbe v skladu z aktom, ki ga
sprejema občinski svet.
10. člen
Finančna služba občine je zadolžena za:
– sprotno spremljanje poslovanja in tekoče evidentiranje vseh poslovnih dogodkov,
– pripravo analiz, medletnih ter končnih realizacij proračuna,
– za pripravo odloka o zaključnem računu proračuna
za preteklo leto, premoženjsko bilanco občine ter poročila
za potrebe statistike ﬁnančnih računov v skladu z roki, ki jih
predpisujejo zakoni in podzakonski akti,
– za pomoč KS, zavodom, zvezam in drugim uporabnikom proračuna pri pripravi ﬁnančnih načrtov, sprotno evidentiranje poslovnih dogodkov in pravočasno pripravo zaključnih
poročil,
– za izvajanje nadzora nad porabo sredstev vseh proračunskih porabnikov v skladu s sprejetim planom in opredeljenimi nameni,
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Stran
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– za izvrševanje nakazil in izplačil iz proračun v skladu
z veljavno zakonodajo.
11. člen
Občinska uprava občine je zadolžena za upravljanje
z občinskim premoženjem v duhu dobrega gospodarja, ter
spremlja in nadzira upravljanje s premoženjem KS.
Občinska uprava, zadolžena za investicije katerih investitor je občina oziroma KS je dolžna spoštovati določila
zakona o javnih naročilih in le te izvajati v skladu s tem zakonom.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
12. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 50.000,00 SIT odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu ﬁnanciranja se občina za proračun leta 2006 lahko
dolgoročno zadolžuje za namene izkazane v proračunu na
podlagi predhodno prejetega soglasja pristojnega Ministrstva
za ﬁnance in pod pogoji, ki jih določa Zakon o ﬁnanciranju
občin..
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, javnih podjetij in javnih skladov, katerih ustanoviteljica je Občina Moravske Toplice, v letu 2006 ne sme preseči
skupne višine glavnic 25.000.000 SIT.
14. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi, javna podjetja in javni skladi, katerih ustanoviteljica
je občina) se lahko v letu 2006 zadolžijo le ob pogoju, da
pridobijo soglasje občine v skladu z določili Zakona o ﬁnanciranju občin.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Uporabniki proračuna morajo pri oddaji izvajalskih del
in nabavi blaga spoštovati zakon o javnih naročilih s podzakonskimi predpisi in zakon o izvrševanju proračuna.
Amortizacijska sredstva se pri proračunskih porabnikih formirajo in trošijo v skladu s proračunskimi izhodišči Občine Moravske Toplice za posamezno proračunsko
leto.
Za začetek izvajanja vseh investicij v občini in v KS morajo predhodno biti zagotovljena ﬁnančna sredstva oziroma
zaprta ﬁnančna konstrukcija, ki je potrjena s strani župana
občine. Za pogodbe in druga naročila proračunskih uporabnikov, ki nimajo tega soglasja, občina ne prevzema nobenih
obveznosti.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. Krajevne
skupnosti naročajo blago in storitve le ob sopodpisu naročila
s strani ﬁnančne službe občinske uprave, ﬁnančna služba pa
vodi evidenco naročil KS. Za izvrševanje ﬁnančnega načrta
KS so odgovorni predsedniki svetov KS, oziroma predsedniki
krajevnih odborov.
Knjigovodska opravila za KS in administrativno-tehnična opravila za organe KS opravlja Občinska uprava, v okviru
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katere se izvaja tudi knjigovodstvo za zavode, javna podjetja
in javne sklade, katerih ustanovitelj je občina.
16. člen
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z
vsem svojim premoženjem. Občina odgovarja za obveznosti
KS subsidiarno, vendar ima pri tem prednostno pravico pobota s premoženjem KS.
Občina ne odgovarja za obveznosti društev in zvez na
območju občine.
17. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Moravske
Toplice v letu 2007, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno,
se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine).
Št. 40302/05-8
Moravske Toplice, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.
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3. člen
V poglavju III. Merila za določitev višine nadomestila, se
v drugem odstavku 9. člena črta beseda »5. in«. V celoti se
črta tretji odstavek 9. člena.
4. člen
V poglavju IV. Odmera in plačilo nadomestila se v tretjem odstavku 10. člena črta besedilo »enkratnem znesku« in
se nadomesti z besedilom »dveh obrokih, pri čemer znaša
vsak obrok 50% od celotne vrednosti letne odmere«.
5. člen
Naslov poglavja »VI. Kazenska določba« se spremeni
tako, da glasi »VI. Globe«.
V prvem odstavku 15. člena se besedilo »Z denarno
kaznijo do 200.000 SIT« spremeni tako da glasi: »Z globo
200.000 SIT«, besedilo »z denarno kaznijo do 150.000 SIT«
pa se spremeni tako da glasi: »z globo 150.000 SIT«.
V drugem odstavku 15. člena se besedilo »Z denarno
kaznijo do 60.000 SIT« spremeni tako da glasi: »Z globo
60.000 SIT«.
V tretjem odstavku 15. člena se besedilo: »Z denarno
kaznijo do 60.000 SIT« spremeni tako da glasi: »Z globo
60.000 SIT«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006.
Št. 42306-0092/2005
Murska Sobota, dne 22. decembra 2005

MURSKA SOBOTA
5486.

Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Mestni občini Murska Sobota

Na podlagi 218.–218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 in 47/04), prve alinee
56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97) v povezavi 58.–63. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 ter Uradni list RS, št.
24/92), 17. člena Zakona o prekrških – ZP-1-UPB2 (Uradni
list RS, št. 55/05) ter na podlagi 7. in 17. člena Statuta Mestne občine Murske Sobote (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in
76/02) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji
dne 22. decembra 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Mestni občini Murska Sobota
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št.
56/00, 52/01 in 3/04) se v poglavju III. Merila za določitev
višine nadomestila v celoti črtajo drugi, tretji in četrti odstavek
7. člena.
2. člen
V poglavju III. Merila za določitev višine nadomestila,
se v celoti črta besedilo 8. člena, in se nadomesti z novim,
ki sedaj glasi:
»Za nezazidana stavbna zemljišča se pri izračunu nadomestila upoštevajo površine zemljišč, ugotovljene v skladu
s 3. členom odloka, ki se ovrednotijo glede na lego in namembnosti rabe stavbnega zemljišča iz 6. člena odloka ter
upošteva korekcijski faktor 0,5.«

5487.

Sklep o določitvi cene programov predšolske
vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno
varstvenem zavodu »VRTEC« Murska Sobota
za leto 2006

Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 100/05, ZVrt-UPB2), 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03), 3. člena in drugega
odstavka 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v
vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odl. US, 1/98, 84/98,
44/00 – odl. US, 102/00, 111/00 in 92/02, 120/03, 110/05) ter
17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet Mestne občine
Murska Sobota na 26. seji dne 22. decembra 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi cene programov predšolske vzgoje
in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem
zavodu »VRTEC« Murska Sobota za leto 2006
1. člen
Cena dnevnega programa (6–9 ur) za otroka v oddelkih
1. in 2. starostnega obdobja od 1. do 6. leta starosti znaša
79.220,00 SIT na otroka mesečno, cena poldnevnega programa (4–6 ur) pa 55.454,00 SIT.
2. člen
Kot osnova za izračun plačila staršev za vse otroke
v javnem vrtcu Murska Sobota, ki imajo stalno bivališče v
Mestni občini Murska Sobota, se v skladu s Pravilnikom o
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plačilih staršev določi cena 64.885,00 SIT na otroka mesečno. Razliko do dejanske cene dnevnega programa iz
1. člena v višini 14.335,00 SIT (subvencija) bo varstvo za
otroke, ki imajo stalno bivališče v Mestni občini Murska Sobota, pokrivala Mestna občina Murska Sobota iz sredstev
občinskega proračuna za otroško varstvo.
3. člen
V skladu s 1. in 2. odstavkom 17. člena Zakona o
vrtcih, Mestna občina Murska Sobota, glede na razmere
in položaj oziroma zatečeno stanje pri izvajanju dnevnih
programov v Vrtcu Murska Sobota, določa kot maksimalni
normativ v oddelkih 1. starostnega obdobja 14 otrok na
oddelek in v oddelkih 2. starostnega obdobja 24 otrok na
oddelek.
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (v nadaljevanju Pravilnik o metodologiji),
bo Mestna občina Murska Sobota Vrtcu Murska Sobota v
odobrenih oddelkih zagotavljala ﬁnančna sredstva v višini
cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja
razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in maksimalnim normativnim številom.
4. člen
V skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji bo
Mestna občina Murska Sobota kot ustanoviteljica zavoda
zagotavljala ﬁnančna sredstva izven cene programov za
zaposlene delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se
presegajo predpisani normativi ter druge nujne stroške, navedene v tem členu pravilnika.
V skladu z drugim odstavkom 11. člena Pravilnika o
metodologiji bo Mestna občina Murska Sobota v primeru
potreb, zagotavljala tudi sredstva za spremljevalce gibalno
oviranih otrok.
5. člen
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se staršem od plačila odšteje sorazmerni del (glede na plačilni razred) vrednosti živil; ta mesečno znašajo
4.237,00 SIT.
6. člen
Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za
vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek
dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek,
morajo odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred
nastopom. Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času
odsotnosti otrok zagotavlja Mestna občina Murska Sobota
na podlagi izdanih računov Vrtca, v obračunu se obvezno
zniža cena za stroške neporabljenih živil.
7. člen
Cena za otroke s posebnimi potrebami v razvojnem oddelku znaša 229.186,00 SIT, za otroke z motnjami v razvoju v
integriranem oddelku pa znaša cena 154.203,00 SIT.
Ceni iz prvega odstavka tega člena sta določeni na
podlagi predpisane kadrovske zasedbe v teh oddelkih in
normativov glede maksimalnega števila otrok v razvojnem
oziroma integriranem oddelku. Osnova za plačilo staršev
otrok je, v skladu s 30. členom Zakona o vrtcih, cena za
druge enako stare otroke. Razliko med ceno programa
in plačilom staršev je dolžna plačevati domicilna občina
otroka.
8. člen
Cena dnevnega programa vzgojno-varstvenih storitev
za otroke, ki so jih deležni v bolnišničnih oddelkih med
zdravljenjem v bolnišnici Rakičan, znaša 3.580,00 SIT/dan.
Račune po obračunu izstavlja Vrtec Murska Sobota domicilni občini otroka.
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9. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev
v »Vrtcu« Murska Sobota (Uradni list RS, št. 4 /05).
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 15204-0708/2005/10
Murska Sobota, dne 22. decembra 2005
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

5488.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Mestne občine Murska Sobota za
leto 2006

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Mestni občini Murska Sobota (Uradni
list RS, št. 56/00, 52/01 in 3/04) ter 17. člena Statuta Mestne
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in
76/02) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji
dne 22. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Mestne občine Murska Sobota za leto
2006
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2006 znaša 0,126 SIT/m2.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. januarja 2006.
Št. 42306-0094/2005
Murska Sobota, dne 22. decembra 2005
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

NOVA GORICA
5489.

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica
za leto 2006

Na podlagi 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Ur. objave št. 6/02 in 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05),
Zakona o ﬁnanciranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, Odločbe US 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99 in 89/99 ter
Uradni list RS, št. 90/05) in Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 22. 12. 2005 sprejel
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ODLOK
o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto
2006
1. člen
S tem odlokom se določa obseg in struktura sredstev za
ﬁnanciranje javne porabe v Mestni občini Nova Gorica v letu
2006, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine ter način in roki poročanja.
Struktura proračuna
2. člen
Proračun sestavljata splošni in posebni del proračuna.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun ﬁnančnih terjatev in naložb ter račun ﬁnanciranja.
– A. Bilanca prihodkov in dohodkov:
I. Prihodki

7.947.670.000 SIT

70 Davčni prihodki

4.593.300.000 SIT

71 Nedavčni
prihodki

2.492.000.000 SIT

72 Kapitalski
prihodki

572.000.000 SIT

73 Prejete donacije
74 Transferni
prihodki

Zadolževanje

0 SIT

Prenos namenskih sredstev iz preteklega leta (ocena)

144.275.190 SIT

Posebni del proračuna sestavljajo ﬁnančni načrti neposrednih uporabnikov.
Sestavni del proračuna je Načrt razvojnih programov.
3. člen
Proračunska rezerva je organizirana kot proračunski
sklad. Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini
35,000.000 SIT.
Proračunska rezerva se uporablja za namene določene
v 48. členu Zakona o javnih ﬁnancah.
Župan lahko na predlog oddelka za ﬁnance samostojno
odloča o porabi do 20% letno zbranih razpoložljivih sredstev
proračunske rezerve za posamezni namen. O tem pismeno
obvesti Mestni svet.
V primerih porabe sredstev, ki presega višino določeno v
prejšnjem odstavku, odloča Mestni svet s posebnim odlokom.
4. člen
Del predvidenih prihodkov proračuna se zadrži kot
splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva ali niso zagotovljena v zadostni meri,
ker jih ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan in poroča Mestnemu svetu šestmesečno. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v ﬁnančni načrt neposrednega uporabnika.

0 SIT
290.370.000 SIT

II. Odhodki

– C. Račun ﬁnanciranja:

8.116.646.190 SIT

40 Tekoči odhodki

1.917.415.210 SIT

41 Tekoči
transferi

2.759.588.980 SIT

42 Investicijski
odhodki

5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov iz
43. člena ZJF tudi prihodki od požarne takse, prihodki od
takse za obremenjevanje vode in takse za obremenjevanje
okolja. Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem
letu se prenesejo v proračun naslednjega leta.

1.713.400.000 SIT

Izvrševanje proračuna

43 Investicijski
transferi

1.726.242.000 SIT

III. Razlika med prihodki in odhodki

-168.976.190 SIT

– B. Račun ﬁnančnih terjatev in naložb:
IV. 75. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev
Prejeta vračila danih posojil

29.701.000 SIT

Prodaja kapitalskih deležev

5.000.000 SIT

Kupnine iz naslova privatizacije

20.000.000 SIT

V. 44. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

5.000.000 SIT

Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih

25.000.000 SIT

VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kap.deležev

24.701.000 SIT

6. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma delijo med
letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih
prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti v skladu z
likvidnostnim položajem.
7. člen
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so mestni svet, nadzorni odbor, župan, oddelki občinske uprave in
krajevne skupnosti. Posredni uporabniki sredstev občinskega
proračuna so javni zavodi in javni skladi, katerih ustanovitelj
oziroma soustanovitelj je občina.
Uporabniki občinskega proračuna so dolžni uporabljati
sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v bilanci prihodkov in odhodkov, računu ﬁnančnih
terjatev in naložb ter področjih proračunske porabe v skladu
s Programsko klasiﬁkacijo izdatkov občinskih proračunov.
Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati
na račun proračuna obveznosti, ki presegajo s proračunom
določena sredstva za posamezne namene.
8. člen
Župan lahko s pismenimi sklepi prerazporedi sredstva
med posameznimi proračunskimi postavkami praviloma znotraj istega področja porabe po Programski klasiﬁkaciji občinskih proračunov.
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Sprememba pri postavki, ki se zmanjšuje ne sme
preseči 20% vrednosti celotne postavke in ne zneska
3.000.000 SIT.
Izvrševanje proračuna po ekonomski klasiﬁkaciji je
odraz strukture nastalih stroškov posameznih postavk po
področjih in se evidenčno primerja s planiranimi stroški.
Župan mora o izvršeni prerazporeditvi takoj poročati
predsedniku nadzornega odbora, na prvi naslednji seji pa
tudi mestnemu svetu.
9. člen
Pogodbe za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo
gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene
samo v skladu s predpisi o javnem naročanju in navodili
župana.
Sredstva subvencij, posojil in drugih oblik pomoči neproračunskim porabnikom se dodelijo na podlagi predhodno
izvedenega javnega razpisa v sredstvih javnega obveščanja.
Način dodelitve in višina dodeljenih sredstev mora biti usklajena s predpisi o državnih pomočeh.
Pred dodeljevanjem sredstev dotacij, subvencij, posojil in drugih oblik pomoči je potrebno skleniti pogodbo med
občino ter proračunskim porabnikom ali neproračunskim porabnikom sredstev.
10. člen
Razpolaganje s ﬁnančnim in stvarnim premoženjem
občine se opravi v skladu z vladno uredbo in na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa (javna ponudba, javno
vabilo k dajanju ponudb, javna dražba), razen za zasedena
stanovanja, nepremičnine v solastništvu, zamenjave nepremičnin v javnem interesu, oddajanje stanovanj zaposlenim pri
neposrednem uporabniku. Kupnina od prodaje nepremičnin
se uporabi samo za nakup nepremičnin.
11. člen
Proračunski porabniki lahko prevzemajo obveznosti za
tekoče leto le v višini sprejetih proračunskih postavk. Proračunski porabniki lahko prevzemajo obveznosti s pogodbami,
ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih le, če so za ta namen že
planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere lahko doseže največ
40% investicijske porabe posameznega podprograma kamor
sodi proračunska postavka.
Obseg prevzetih obveznosti za tekočo porabo neposrednih proračunskih porabnikov lahko znaša največ 25%
tekoče porabe posameznega podprograma kamor sodi proračunska postavka.
Skupni obseg prevzetih obveznosti posrednega porabnika, ki bodo zapadle v prihodnjih letih ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem proračunu znotraj posameznega
podprograma za tekočo oziroma investicijsko porabo.
Neposredni porabniki občinskega proračuna krajevne
skupnosti morajo za vse pravne posle, ki imajo za posledico
prevzem obveznosti ali odtujitev sredstev v vrednosti nad
1.000.000 SIT predhodno pridobiti pisno soglasje župana.
12. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolžuje le na podlagi v
proračunu izkazane namere, predhodnega mnenja ministrstva pristojnega za ﬁnance in pod pogoji, ki jih določa Zakon
o ﬁnanciranju občin in Zakon o javnih ﬁnancah.
Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine
5% sprejetega proračuna, če zaradi neenakomernega pritekanja prejemnikov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora biti poravnan najkasneje do
31. 12. 2006, o zadolžitvi pa odloča župan.
Vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo na zahtevo Oddelka za ﬁnance prosta denarna sredstva
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najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotovitev
likvidnosti oziroma za izvrševanje proračuna.
13. člen
Občina lahko na osnovi sklepa mestnega sveta izdaja poroštva za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih
skladov in javnih podjetij, če obseg že sprejetih obveznosti
to omogoča glede na javnoﬁnančne prihodke.
14. člen
Iz proračuna se izplačujejo sredstva le za predhodno
opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del.
Dogovarjanje o predplačilih je možno le izjemoma ob
primernem zavarovanju predplačil ter na podlagi predhodnega soglasja župana.
Predplačila se zavaruje v skladu s predpisi, ki jih je izdal
Minister za ﬁnance.
15. člen
Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo
v skladu z določili Zakona o javnih ﬁnancah in Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije:
– za plačilo obveznosti iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja, ki se plačujejo
po posameznih situacijah, znaša rok plačila najmanj
šestdeset dni
– za plačilo vseh ostalih obveznosti znaša rok plačila
najmanj trideset dni.
Plačilni roki ne smejo presegati devetdesetih dni.
Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni uporabnik
proračuna (uprava mestne občine, krajevne skupnosti) prejme listino, ki je podlaga za izplačilo. Plačilni roki določeni v
tem členu se ne uporabljajo za plačila:
– dotacij
– donacij, če donator tako zahteva
– pravnomočnih sodnih ali dokončnih upravnih odločb
in poravnav
– subvencije in transfere posameznikom
– storitev, ki se izvajajo v pogojih javnih služb in za
ﬁnanciranje programov javnih služb
– v drugih primerih, če je potrebno zaradi zagotovitve
gospodarnega in učinkovitega razpolaganja s proračunskimi
sredstvi in jih določi predstojnik Oddelka za ﬁnance.
Obveznosti na podlagi pravnomočnih sodnih ali dokončnih upravnih odločb in poravnav se plačujejo v breme
ustrezne proračunske postavke. Ko sredstva za plačilo teh
obveznosti niso planirana, se poravnajo v breme proračuna.
S to spremembo je potrebno uskladiti proračun ob rebalansu.
16. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
je pooblaščen za:
1. Odločanje o porabi proračunske rezerve in splošne
proračunske rezervacije v skladu z določili tega odloka
2. Odločanje o prerazporeditvah proračunskih sredstev
v skladu z določili tega odloka
3. Odločanje o najetju posojila za začasno kritje odhodkov (drugi odstavek 12. člena Odloka),
4. Usklajevanje potrebnih sredstev za plače in druge
osebne prejemke vseh proračunskih porabnikov v skladu z
veljavno zakonodajo
5. Upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi občinskega
proračuna,
6. Odpis oziroma delni odpis dolga, če bi bili stroški postopka izterjave nesorazmerni z višino terjatve, vendar le v
primeru, če odpisani dolg ne presega 100.000 SIT
7. Odločanje o brezplačni oddaji poslovnih prostorov
proračunskim porabnikom s soglasjem mestnega sveta.
Župan lahko pooblasti predstojnika Oddelka za ﬁnance
za izvajanje pete alinee tega člena.
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Poročanje
17. člen
Vsi uporabniki občinskega proračuna so dolžni Oddelku za ﬁnance dostaviti medletno poročilo o poslovanju do
15. 7. tekočega leta, letno poročilo za preteklo leto skupaj z
bilancami in obrazložitvami do 28. 2. tekočega leta ter premoženjsko bilanco do 31. 3. tekočega leta za predhodno leto
ter tromesečna poročila o stanju zadolženosti.
Krajevne skupnosti pripravijo ﬁnančne načrte, ki bodo
usklajeni s sprejetim proračunom Mestne občine Nova Gorica za leto 2006 v 30 dneh po sprejetju proračuna in jih
dostavijo Oddelku za ﬁnance v 15 dneh po uskladitvi s
proračunom.
Tako usklajene ﬁnančne načrte potrdi Mestni svet.
Javna podjetja, javni gospodarski zavodi, javni skladi in
podjetja, kjer je Mestna občina Nova Gorica ustanoviteljica
so dolžni predložiti letno poročilo z bilančnimi podatki do 31.
3. tekočega leta za preteklo leto ter trimesečna poročila o
stanju zadolženosti.
18. člen
Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15% delež
v kapitalu, morajo najkasneje v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred objavo sklica seje skupščine predložiti Oddelku za ﬁnance gradivo za sejo skupščine
in vsa revizijska poročila in poročila nadzornih organov za
preteklo leto, če jih gradivo za sejo ne vsebuje.
19. člen
Proračunski porabniki lahko porabijo lastne prihodke za
razvoj svoje dejavnosti.
O višini in porabi lastnih prihodkov proračunski porabniki poročajo Mestni občini Nova Gorica ob oddaji letnega poročila z bilancami do 28. 2. tekočega leta za preteklo leto.
20. člen
Župan Mestne občine Nova Gorica v juliju poroča
Mestnemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju
tekočega leta, do 30. 3. pa predloži Mestnemu svetu tudi
zaključni račun proračuna za preteklo leto z ustreznimi obrazložitvami.
21. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.

712

Denarne kazni

713

Prihodki od prodaje blaga in
storitev

714

Drugi nedavčni prihodki

361,500.000

72

KAPITALSKI PRIHODKI

572,000.000

720

Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

115,000.000

722

Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

457,000.000

74

TRANSFERNI PRIHODKI

290,370.000

740

Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih institucij

290,370.000
8.116,646.190

40

TEKOČI ODHODKI

1.917,415.210

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

401

Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

402

Izdatki za blago in storitve

409

Rezerve

41

TEKOČI TRANSFERI

410

Subvencije

140,000.000

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

964,270.000

412

Transferi neproﬁtnim organizacijam in ustanovam

363,420.000

413

Drugi tekoči domači transferi

475,788.660
78,053.550
1.311,173.000
52,400.000
2.759,588.980

1.291,898.980

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.713,400.000

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.713,400.000

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.726,242.000

431

Investicijski transferi pravnim in
ﬁzičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

746,542.000

Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

979,700.000

432

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

Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Andrej Miška l.r.
B.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI

2,500.000

II. SKUPAJ ODHODKI

Št. 403-02-4/2005
Nova Gorica, dne 22. decembra 2005

A.

14,000.000

7.947,670.000

–168,976.190

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

54,701.000

Prejeta vračila danih posojil

29,701.000
5,000.000

70

DAVČNI PRIHODKI

4.593,300.000

750

700

Davki na dohodek in dobiček

3.370,000.000

751

Prodaja kapitalskih deležev

703

Davki na premoženje

861,300.000

752

Kupnine iz naslova privatizacije

20,000.000

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

30,000.000

704

Domači davki na blago in storitve

71

NEDAVČNI PRIHODKI

2.492,000.000

362,000.000

710

Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

2.095,000.000

711

Takse in pristojbine

19,000.000

441

Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih

5,000.000
25,000.000
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VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
C.

Št.

24,701.000

RAČUN FINANCIRANJA
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2005

144,275.190

NOVO MESTO
5490.

Odlok o lokacijskem načrtu za vodovod
Grčevje

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03-popravek) in 16. člena Statuta
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02
in 72/05) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na
24. seji dne 1. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o lokacijskem načrtu za vodovod Grčevje
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– Pregledna situacija s prikazom
trase vodovoda
M1:5000
– Ureditvena situacija s prikazom
območja lokacijskega načrta in
trase vodovoda
M1:2880
– Digitalni katastrski načrt s prikazom
območja lokacijskega načrta
in trase vodovoda
M1:2880
– Vzdolžni prerezi vodovoda
M1:2500/250
– Tloris in prerez črpališča Paha
M1:25
– Situacija vodohrana Sveti Jurij
M1:250
– Prerez – vodohran Sveti Jurij
M1:100/100
– Situacija vodohrana Pri turnu
M1:250
– Prerez – vodohran Pri turnu
M1:100/100
– Zbirna situacija obstoječih
in predvidenih komunalnih vodov
M1:2880
– Načrt parcelacije s tehničnimi
elementi za zakoličbo
M1:2880
Priloge lokacijskega načrta so naslednje:
– povzetek za javnost,
– prikaz iz prostorskega akta,
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– strokovne podlage,
– smernice nosilcev urejanja prostora,
– mnenja nosilcev urejanja prostora,
– seznam aktov in predpisov,
– ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

II. OPIS OBMOČJA LOKACIJSKEGA NAČRTA

1. člen
(Podlaga za lokacijski načrt)
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine
Novo mesto sprejme Lokacijski načrt za vodovod Grčevje (v
nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt), ki ga je izdelalo podjetje GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o., pod
številko projekta LN-34/2004.

3. člen
Območje lokacijskega načrta zajema zemljišča in dele
zemljišč v katastrskih občinah (KO) Črešnjice in Herinja vas
z naslednjimi parcelnimi številkami:
– V1 – primarni cevovod Grčevje: KO Črešnjice – parc.
št. 2764, 2763/1, 2768, 2023, 1634/5, 2795/2 in KO Herinja
vas – parc.št. 576/2, 779/1, 1237, 1240, 198/1, 1196, 568/1,
1238, *35;
– V2 – sekundarni cevovod Jamnik: KO Črešnjice
– parc. št. 1239, 2802, 2798, 1274/1, 1278/1, 1281, 1280,
2799, 1283, 1261/2, 1260/1,1266/1, 1271/2, 1271/1, 1274/3,
1279/2, 1260/2, 1254/1, 1252/2, 2798;
– V3 – sekundarni odcep Jamnik: KO Črešnjice – parc.
št. 2799;
– V4 – sekundarni cevovod Hmeljniška zidanica: KO
Črešnjice – parc. št. 2798, 2786, 2768 in KO Herinja vas
– parc. št. 1196;
– V5 – sekundarni odcep: KO Črešnjice – parc. št.
2798;
– V6 – sekundarni odcep proti strelišču: KO Herinja
vas – parc. št. 1196, 523/1, 1216, 1212, 522/2, 521/1, 521/2,
1214, 1213, 564/2;
– V7 – sekundarni odcep do zidanic: KO Črešnjice
– parc. št. 1571/1, 1571/2, 1571/5, 1571/4, 1571/3, 2768,
1576/1 in KO Herinja vas – parc. št. 1196;
– V8 – sekundarni odcep Novak: KO Črešnjice – parc.
št. 2795/1, 2768 in KO Herinja vas – parc. št. 1196;
– V9 – sekundarni cevovod Sela pri Štravberku: KO
Herinja vas – parc.št. 1196, 1183, 261/2, 418, 400, 397, 396,
327/1, 350/1, 327/2, 325, 315, 206, 207/1, 314/2, 314/1,
1201,309,*84, 261/1, 313;
– V10 – sekundarni cevovod Koti: KO Črešnjice – parc. št.
1925, 1924, 1919, 2788, 2023, 2091, 2059, 2012, 2030, 2013,
2063, 2098, 2053/1, 2010/1, 2118, 2062/3, 2033/5, 2094/1,
2033/4, 2094/2, 2789, 2849, 2768, 2786, 2156, 2167;
– V11 – sekundarni odcep Rifelj: KO Črešnjice – parc.
št. 2787, 2213/1, 2786, *388;
– V12 – sekundarni cevovod Gorenje Grčevje: KO Črešnjice – parc. št. 2489, 2490/1, 2767, 2666, 2786, 2658, 2665,
2664, 2848, 2182/1, 2788, 2785, 2505/2, 2167;

2. člen
(Sestava lokacijskega načrta)
Lokacijski načrt besedilo, kartografski del in priloge.
Besedilo lokacijskega načrta vsebuje:
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z lokacijskim
načrtom,
– ureditveno območje lokacijskega načrta,
– umestitev načrtovane ureditve v prostor,
– zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznost
priključevanja objektov nanjo,
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih
dobrin,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve ter druge pogoje
in zahteve za izvajanje lokacijskega načrta.
Kartografski del lokacijskega načrta vsebuje naslednje
graﬁčne načrte:
– Izsek iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
Občine Novo mesto za območje Mestne
občine Novo mesto, dopolnjenega
od 1990 do 2004
M1:5000
– Pregledna situacija s prikazom
območja lokacijskega načrta
M1:50000
– Pregledna situacija s prikazom območja lokacijskega
načrta in trase vodovoda
M1:5000
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– V13 – sekundarni odcep zidanice: KO Črešnjice –
parc. št. 2671/1, 2677, 2785, 2678, 2671/2;
– V14 – sekundarni cevovod Nova Gora: KO Črešnjice
– parc. št. 2880, 2769, 2763/1, 2768, 1196;
– V15 – sekundarni cevovod Štravberk: KO Herinja vas
– parc. št. 1186, 1175, 153/2, 198/1, 1190, 109, 149/2, 154/3,
149/1, 154/4, 155, 152/1, 154/2;
– V16 – sekundarni odcep Robek: KO Herinja vas
– parc. št. 45/6, 45/1, 45/3, 49/3, 49/1, 49/2, 28/1, 471/28,
1180/1.
III. POGOJI ZA REALIZACIJO PROSTORSKIH UREDITEV
4. člen
Lokacijski načrt obravnava izgradnjo vodovoda na južnem pobočju Grčevskega hriba nad širšim območjem Otočca. Obravnavano območje na vzhodu meji na vas Paha, na
severu na Občino Trebnje, na jugu je omejeno s potokom
Lešnica ter na zahodu Golušnikom in Kamenjem.
Področje zajema več manjših zaselkov: Srednje in Gorenje Grčevje, Štravberk, Sela pri Štravberku in Koti. Območje predvidenega posega je vinogradniško, delno tudi
stanovanjsko. Teren je gričevnat do hribovit.
Oskrba vodovoda Grčevje je predvidena iz obstoječega
vodovoda Herinja vas – Paha, ki je sestavni del centralnega
vodovoda Novo mesto.
5. člen
Urbanizem in pozidava
Na obravnavanem območju je 67 gospodinjstev ter 128
zidanic oziroma vikendov s skupno 126 prebivalci. Področje
je geografsko zelo razgibano, saj sega od 328 do 605 m. Naselja so razdrobljena v manjše zaselke. So izrazito vaškega
značaja, značilnega ruralnega tipa, brez industrije.
6. člen
Opis trase vodovoda
Predlagani posegi se načrtujejo tako, da se predviden
vodovodni sistem navezuje na obstoječi vodovodni sistem,
ki se napaja iz Novega mesta preko sistemov črpališč in
vodohranov Črešnjice, Herinja vas in Vrh pri Pahi. Slednji
se nahaja na koti cca 405 m in težnostno oskrbuje večji del
naselja Vrh pri Pahi in Paho. V skladu z lokacijskim načrtom
se predvideva, da se bo preostali del Pahe in manjši del
Srednjega Grčevja z izgradnjo ustreznega povezovalnega
cevovoda napajal iz obstoječega vodohrana Vrh pri Pahi. Za
pokritje preostalega dela obravnavanega področja se načrtuje izgradnja črpališč za prečrpavanje vode in vodohran nad
Sv. Jurijem in vodohran Pri turnu nad Novo Goro.
7. člen
Tlačna cona I
Tlačna cona I, ki se sega od kote 370,00 m do kote
513,00 m se bo vzdrževala z novim vodohranom pri Sv. Juriju. Z lokacijskim načrtom je predvidena povezava obstoječega vodovodnega sistema Paha s predvidenim vodovodom
Grčevje preko novega črpališča Paha. Preko obravnavane
tlačne cone bo oskrba z vodo zajela večji del Srednjega Grčevja, Gorenje Grčevje, Sela pri Štravberku in vas Koti.
Tlačno cono I poleg tlačnega cevovoda sestavljajo še
naslednji cevovodi: sekundarni cevovod Hmeljniška zidanica, sekundarni odcep proti Strelišču, sekundarni odcep
Novak, sekundarni cevovod Koti, odcep Rifelj, sekundarni
cevovod Gorenje Grčevje ter trije manjši sekundarni odcepi
za zidanice.
Z lokacijskim načrtom predviden vodohran Sveti Jurij je na
koti 515,40 m, v katerega se bo prečrpavala voda preko predvidenega črpališča Paha, ki bo locirano na koti 385,11 m.
Predvidene so tudi redukcije tlaka za objekte pod koto
430,00 m in pod koto 379,00 m.
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8. člen
Navezava na obstoječi cevovod
Z lokacijskim načrtom predviden vodovod se bo navezal na vodovod Paha, in sicer na obstoječi cevovod. Tlačno
črto te cone vzdržuje obstoječi vodohran Vrh pri Pahi, ki je
lociran na koti cca 405 m. Ta tlačna cona bo oskrbovala z
vodo področje Jamnika v začetku Srednjega Grčevja, kjer
je prisotno eno gospodinjstvo in večje število vikendov
oziroma zidanic.
9. člen
Tlačna cona II
Tlačna cona II bo oskrbovala objekte od kote 513,20 m
do kote 590,00 m V okviru te cone bodo oskrbljena s pitno
vodo višje ležeča gospodinjstva Srednjega Grčevja, ki se
nahajajo na Novi Gori ter v naselju Štravberk. Tlačna cona
II bo sestavljena iz črpališča v okviru vodohrana Sv. Jurij,
vodohrana Pri turnu, tlačnega cevovoda od sekundarnega
cevovoda Nova Gora ter sekundarnega cevovoda Štravberk
z odcepom za kmetijo Robek.
Z lokacijskim načrtom predviden Vodohran Pri turnu je
na koti 598.50 m. Vode v vodohran se bodo prečrpavale s
črpalko, vgrajeno v vodohranu Sv. Jurij.
10. člen
Redukcije tlaka
V tlačni coni II je predvidena redukcije tlaka za objekte
pod koto 532,00 m, in sicer za objekte na sekundarnem
cevovodu Štravberk.
11. člen
Tehnični opis cevovodov
Za izgradnjo vodovoda se predvidijo cevi iz nodularne
litine premera DN 100 mm in DN 80 mm, tlačnega razreda ″K9″. Na cevovodih se predvidijo protipožarni hidranti,
zračniki in sektorski zasuni. V najnižjih točkah cevovoda
so v funkciji blatnih izpustov hidranti. Požarni hidranti so
nadzemne izvedbe, kjer je to možno, v ostalih primerih pa
podzemne.
12. člen
Črpališče Paha
Kjer se vodovod Grčevje naveže na obstoječi vodovod
Paha, se na delu zemljišča s parcelno št. 779/1 KO Herinja
vas na koti 385,10 m zgradi AB črpalni jašek, v katerega se
vgradi vertikalna črpalka.
Predvidena je priključitev objekta na električni vod
nizke napetosti – na obstoječi NN drog na parceli št. 35,
KO Herinja vas. Potek voda tangira parcele. št. 790/1,
cesta – 1237, 1238 in 779/1, vse KO Herinja vas, v skupni
dolžini 180 m.
Z lokacijskim načrtom je predvidena povezava črpališča z optičnim signalnim kablom z novim VH Sv. Jurij in VH
Pri turnu ter s centrom vodenja na Cikavi.
13. člen
Vodohran Sv. Jurij
Vodohran Sveti Jurij je predviden na delu zemljišča
parc. št. 2023 KO Črešnjice, na koti 515,40 m. Kota dna
vodohrana oziroma iztoka je na 513,20 m, kota osi vtoka
pa je 516,40 m n.v. Vodohran je klasične armirano betonske
izvedbe, prostornine 100 m3.
V armaturni komori je predvidena vgradnja tudi črpalke
za prečrpavanje vode v VH Pri turnu.
Vodohran pri Turnu
Vodohran Pri turnu je predviden na delu zemljišča
parc. št. 198/1 KO Herinja vas na koti 598,50 m. Vodohran je klasične armirano betonske izvedbe prostornine
100 m3.
Kota dna vodohrana oziroma iztoka je na 596,50 m,
kota osi vtoka pa je 599,70 m.
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14. člen
Tehnični opis vodohrana
Vodohran je klasično armirano betonske izvedbe, in
sicer iz betona MB 30.
Vodohran je sestavljen iz dveh vodnih celic in armaturne komore. Vodna celica je valjaste oblike, katere zunanji
garibati so: premer 7,2 m in višina 3,9 m. Zunanji gabariti
pravokotne armaturne komore, ki je dograjena vodni celici,
so: tloris 3,4 x 3,0 m, višina 5,70 m. Višina vidnega dela
fasade je 3,0 cm.
Po osi je vodna celica razdeljena z vodotesno predelno
steno. Ta deli vodohran na dve ločeni enoti. Vstop v vodni
celici je iz zgornjega armaturnega prostora.
15. člen
Elektroenergetski priključek in elektro inštalacije
V lokacijskem načrtu je predvidena priključitev vodohranov na nizkonapetostno električno omrežje.
VH Sveti Jurij je po internem NN električnem kablu dolžine 60 m priključen na električno omrežje nizke napetosti.
Odjemno mesto je obstoječi NN drog na parceli št. 1963. Vod
poteka preko ceste s parcelno številko 2789 do lokacije prostostoječe omarice na parceli številka 2023, vse KO Črešnjice.
Vodohran Sveti Jurij bo z optičnim signalnim kablom
povezan s črpališčem na Pahi in z vodohranom Pri Turnu, od
tam pa po radijski zvezi s centrom vodenja na Cikavi.
Vodohran Pri turnu bo po internem NN električnem kablu priključen na električno omrežje nizke napetosti. Odjemno
mesto je projektirana TP Nova Gora na parceli št. 2753, KO
Črešnjice. Od lokacije prostostoječe omarice, ki je predvidena na robu parcele s številko 198/1, KO Herinja vas, poteka
nizkonapetostni priključni vod ob projektiranem vodovodu po
javnih poteh do TP, ki je na parceli št. 2753, KO Črešnjice,.
Vodohran Pri turnu bo z optičnim signalnim kablom povezan s črpališčem na Pahi in z vodohranom Sveti Jurij, od
tam pa po radijski zvezi s centrom vodenja na Cikavi.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE
16. člen
Celoten objekt vodohrana je prekrit z zemeljskim nasipom debeline cca 1,0 m. Viden del fasade je obložen z
naravnim kamnom, venec krovne plošče armaturne komore
je beton, pokrit z bakreno pločevino. Vhodna vrata v objekt
so kovinska (eloksirana). Okolico vodohrana se po končanih
delih zatravi, posadi se avtohtono okrasno grmičevje. Celoten objekt je ograjen z AL pletivom, višine 2,0 m. Stebrički
ograje so iz aluminija.
Od ograje do vhoda v objekt se izdela pot širine 1,2 m,
ki je tlakovana z betonskimi tlakovci in obrobljena z robniki.
Pred vhodnim podestom se predvidi AB stopnice.
V. POGOJI GLEDE PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN
ENERGETSKEGA UREJANJA OBMOČJA
17. člen
Križanje in tangence prometnega omrežja
Cevovod poteka pretežno ob asfaltiranih vaških in vinogradniških poteh, kjer je to možno, z odmikom od 1,0 do 2,0
m od roba vozišča.
Prečkanje ceste je povsod, kjer to dopušča kategorija
zemljine, predvideno s prebojem, sicer pa s prekopom. Globina cevovoda v cesti mora biti izvedeno v skladu z vzdolžnim
proﬁlom iz projekta, vendar ne manj kot 120 cm.
Prebivalcem vplivnega območja bo potrebno zagotoviti
nemoten dostop do objektov in zemljišč in v ta namen urediti
začasne dovoze.
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Križanje in tangence z električnem omrežjem
Predlagana izgradnja vodovoda bo tangirala obstoječe
podzemno električno omrežje. Pred začetkom zemeljskih in
gradbenih del je potrebno ugotoviti položaj in globino električnih naprav, ki jo izvedejo pooblaščene službe upravljavca
komunalne infrastrukture.
Zemeljska dela v pasu širine 2m levo in desno od
električnih vodov je dovoljeno izvajati le ročno v dogovoru in
prisotnosti pooblaščenega predstavnika upravljalca električnega omrežja, pri izvajanju del pa je treba upoštevati njegove
eventualne dodatne zahteve.
Telekomunikacijsko omrežje
Predlagana izgradnja vodovodnega omrežja ne bo tangirala obstoječega TK omrežja. Na obravnavanem območju
je namreč samo nadzemno omrežje.
VI. DRUGI POGOJI, POMEMBNI ZA IZVEDBO
PREDVIDENIH UREDITEV
18. člen
Varovanje pred prekomernim hrupom
Obratovanje vodovoda ne bo povzročalo nobenega
hrupa. Črpalka v črpališču na Pahi bo vgrajena v AB jašku,
ki je skoraj v celoti prekrit z zemljo, prav tako tudi črpalka,
ki bo vgrajena v VH Sv. Jurij, ki je lociran v gozdu daleč od
najbližjega stanovanjskega objekta.
Glede na lokacijo objektov tudi gradnja ne bo presegla
ravni hrupa, določena z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).
Varovanje pred onesnaženjem zraka
Pri obratovanju vodovoda ne bo povečano onesnaženje
zraka z emisijami.
Med gradnjo (zemeljska dela, rušitve) je treba zagotoviti ukrepe za varstvo zraka, predvsem pa ukrepe proti
prašenju. Izvajalec gradbenih del mora z ukrepi zagotoviti,
da na območjih v okolici gradbišč ne bodo presežene mejne
koncentracije prašnih usedlin v zraku (preprečevanje nekontroliranega raznosa prašnih delcev v času rušitve, raznosa
gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi
sredstvi).
Po izgradnji posebni ukrepi niso potrebni.
Varovanje pred onesnaženjem voda
Na obravnavanem območju predvidenega vodovoda ne
posegamo v vodotoke, vendar mora v času gradnje investitor zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizirati
gradbišče tako, da bo preprečeno onesnaževanje okolja in
voda zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv
ter drugih škodljivih snovi. V primeru nezgode je potrebno zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
Varovanje plodne zemlje in tal
Odstranjena plast plodne zemlje naj se začasno deponira in v celoti porabi za humusiranje brežin. Preostanek izkopanega materiala se deponira na zemljišču izven območja
lokacijskega načrta v dogovoru z občino.
Ohranjanje narave
Na lokaciji načrtovanih objektov ni naravnih vrednot,
ekološko pomembnega območja ali območja Natura 2000.
Teren se mora po končanih delih sanirati, kar je pogoj na
celotni trasi.
Varovanje kulturne dediščine
Načrtovana izgradnja vodovoda neposredno ne ogroža
do sedaj evidentiranih arheoloških struktur, zato s stališča
Zavoda za varstvo kulturne dediščine ni sporna. Zaradi lege
same pa obstaja možnost prisotnosti arheoloških ostankov.
Potrebno bo izvajati predhodni sistematični arheološki pregled po celotni trasi. V primeru odkritja arheoloških ostalin oziroma najdišč med terenskim pregledom bo potrebno
prestaviti določene odseke trase. Med gradnjo vodovoda
znotraj naselij, še posebej tam, kjer podpovršinski pregled
ni izvedljiv, bo potrebno izvajati arheološki nadzor. V primeru
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odkritja arheoloških ostalin bo potrebno omogočiti arheološko izkopavanje.
Varstvo krajinskih značilnosti
(vplivi na arhitekturo, urbanizem in krajino)
Vodovod poteka v največji možni meri po javnih površinah, ki se po izgradnji uredijo v prvotno stanje. Pri
trasiranju vodovoda smo se izogibali kmetijskih površin
oziroma nezazidanih vrzeli, da ni onemogočena nadaljnja
stanovanjska gradnja. Izgradnja vodovoda ne bo imela
nobenega negativnega vpliva na arhitekturo, urbanizem in
krajino. Oba vodohrana sta locirana v gozdu in prekrita z
zemeljskim nasipom debeline cca 1,0 m. Viden del fasade
je obložen z naravnim kamnom. Okolica bo zasajena z
avtohtonim rastlinjem.
Zagotoviti je treba varnost prebivalcev v stanovanjskih objektih, ki se jim trasa izgradnje vodovoda približa in
kakovostno urediti dostope do objektov v času gradnje.
Potrebno je informirati prebivalce, predvsem tiste,
ki jih poseg neposredno zadeva, o končni rešitvi in ureditvi vodovoda, o časovnih terminih in cestnih zaporah
ter drugih motnjah v času gradnje in hkrati doseči z njimi
dogovor.
– Varovanje gozdov
Trasa vodovoda na svoji poti poteka tudi po gozdnih
površinah ob gozdni poti, v gozdu ob robu ceste pa se bosta nahajala tudi oba vodohrana. Pred posekom je potrebno drevesa na trasi označiti s strani pooblaščene osebe
Zavoda za gozdove. Ohranjati je potrebno tudi gozdni rob.
Po zaključku del je potrebno vzpostaviti popolni gozdni
red in odstraniti ves material, ki v gozd ne sodi, morebitni
rampni prostori pa morajo biti sanirani v prvotno stanje.
Varovanje pred požarom
Za varovanje pred požarom je potrebno zgraditi hidrantno omrežje, ki mora zagotavljati zadosten vir oskrbe
z vodo za gašenje požara, skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov
(Uradni list SFRJ, št. 30/1991).
Potresna varnost
Pri načrtovanju vodovoda je potrebno upoštevati določila Odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63) za
območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli
– Cancan – Seiberg.
VII. ETAPE IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
19. člen
Izvedba, predvidena po lokacijskem načrtu, se bo
izvajala fazno, in sicer:
I.
faza: Primarni cevovod Grčevje – tlačna cona I
I-a faza: Sekundarni cevovod Jamnik (navezava na
obstoječi vodovod Paha PE 75), Sekundarni
cevovod Jamnik
I-b faza: Sekundarni cevovod Hmeljniška zidanica
I-c faza: Sekundarni odcep
I-d faza: Sekundarni odcep proti Strelišču
I-e faza: Sekundarni odcep zidanice
I-f faza: Sekundarni odcep Novak
I-g faza: Sekundarni cevovod Koti, sekundarni odcep
Rifelj
I-h faza: Sekundarni cevovod Gorenje Grčevje, sekundarni odcep zidanice G. Grčevje
I-i
faza: Sekundarni cevovod Sela pri Štravberku
II.
faza: Črpališče Paha
III. faza: VH Sveti Jurij (VH 510)
IV. faza: Primarni cevovod Grčevje – tlačna cona II
IV-a faza: Sekundarni cevovod Nova Gora
IV-b faza: Sekundarni cevovod Štravberk, sekundarni
odcep Robek
V.
faza: VH Pri turnu (VH 600)
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VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
20. člen
V času gradnje morajo investitor in izvajalci:
– zagotoviti nemotene dovoze in dostope do vseh
objektov in zemljišč ter nemoteno komunalno oskrbo objektov v času izvajanja del;
– preveriti trase podzemnih in nadzemnih infrastrukturnih naprav v območju ureditve vodovoda in jih v primeru
poškodb zaradi gradnje ustrezno sanirati;
– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju
v takem obsegu, da se prometna varnost zaradi gradnje
vodovoda ne bo poslabšala;
– pred začetkom izgradnje vodovoda obvestiti vse
upravljalce komunalnih vodov in naprav zaradi odkaza in
nadzora;
– uporabljati delovne naprave in gradbene stroje, ki
so izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev in za preprečitev emisij v zrak;
– zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizirati gradbišče tako, da bo preprečeno onesnaženje
okolja in voda zaradi transporta, skladiščenja in uporabe
tekočih goriv ter drugih škodljivih snovi; v primeru nezgode
je potrebno zagotoviti takojšnje ukrepe za to usposobljenih
delavcev;
– nadomestiti komunalne objekte in naprave, ki v
lokacijskem načrtu niso evidentirani, pa se pri gradnji ugotovi, da so tangirani s predmetnimi ureditvami;
– po končani gradnji sanirati ali obnoviti infrastrukturne objekte in naprave, ki bodo poškodovane v času
gradnje;
– vse poti in ceste, ki bodo zaradi izgradnje vodovodnega omrežja kakorkoli poškodovane, je potrebno sanirati
oziroma povrniti v prvotno stanje.
Takoj po končani gradnji se mora zemljišča oziroma
njihove dele, ki bodo s predvidenimi posegi in ureditvami
tangirana le v času gradenj, povrniti v prvotno rabo.
IX. TOLERANCE
21. člen
Pri realizaciji tega projekta so dopustna manjša odstopanja, če se na podlagi tehnoloških, okoljevarstvenih,
geotehničnih in drugih ugotovitev poiščejo ekonomsko in
tehnično utemeljene rešitve.
Tolerance so dopustne: pri spremembi nivelete dna
jarka ± 30 cm, v tlorisnih gabaritih vseh objektov, in sicer ±
10%, v vertikalnih gabaritih vseh objektov, in sicer ± 10%
in če bi se s tem zagotovila boljša rešitev.
V primeru odkritja arheoloških ostalin oziroma najdišč
med terenskim pregledom se lahko prestavi določene odseke trase tudi izven mej lokacijskega načrta.
Sprememba se upošteva v PGD projektu.
Pri realizaciji načrtovane gradnje so izjemoma dopustna večja odstopanja od zgoraj navedenih, in sicer v
primerih, ko se zaradi razmer na terenu (predvsem geološke, geomehanske, hidrološke, arheološke) ugotovi, da so
možne ekonomske, tehnične in prostorske boljše rešitve.
Za vsa večja odstopanja je potrebno pri pristojnem
upravnem organu za urejanje prostora predložiti kopijo
katastrskega načrta za območje sprememb, situacijo nove
rešitve s prikazom reševanja vseh posledično tangiranih
objektov in naprav, prikaz posega glede na veljavne planske dokumente ter odstopne izjave lastnikov zemljišč. Ta
odstopanja morajo biti usklajena s smenicami, ki so jih nosilci urejanja prostora podali k temu lokacijskemu načrtu.
V primeru večjih odstopanj je potrebno pridobiti ponovno
mnenje pristojnih nosilcev urejanja prostora, da so njihovi
pogoji upoštevani.
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X. PREHODNE DOLOČBE
22. člen
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja
ohranja sedanja raba prostora.
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Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

24. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled na Oddelku za
prostor Mestne občine Novo mesto.

Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

5491.

OPLOTNICA
5492.

SKLEP
o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v
Mestni občini Novo mesto
1.
Vrednost točke za izračun komunalnih taks za leto 2006
znaša 10.10 SIT.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Oplotnica

Na podlagi 218., 218.a, 218.b, 218c, 218.č, 218.d, člena
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1) (uradno prečiščeno
besedilo, Uradni list RS, št. 102/04) in 16. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99 in 01/02, 38/03) je
Občinski svet Občine Oplotnica na 14. redni seji dne 22. 12.
2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Oplotnica

Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih
taks v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi Odloka o komunalnih taksah v občini Novo
mesto (Uradni list RS, št 44/02, 87/04) in 16. člena Statuta
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02
in 72/05) je župan Mestne občine Novo mesto dne 13. 12.
2005 sprejel naslednji
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Št. 423-04-36/2005-1806
Novo mesto, dne 13. decembra 2005

23. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo v območju
urejanja tega lokacijskega načrta veljati določila Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 98/03, 49/05).

Št. 015-05-26/2005
Novo mesto, dne 1. decembra 2005

Stran

2.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2006 dalje.

XI. KONČNE DOLOČBE

25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

120 / 29. 12. 2005 /

1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Oplotnica (Uradni list RS, št. 142/04), se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
Območja na katerih se plačuje nadomestilo so določena
po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske in druge prednosti posameznih stavbnih zemljišč, in sicer:
– gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
– dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi,
– splošno opremljenost z infrastrukturo,
– ustrezno namensko rabo po prostorskem dokumentu.
Območja iz prvega odstavka se razvrstijo v štiri kakovostne skupine območij:

KAKOVOSTNO OBMOČJE

NASELJA (ZASELKI, ULICE)

I. OBMOČJE

Oplotnica (Razen ulice Fošt)

II. OBMOČJE

Malahorna, Čadram

III. OBMOČJE

Dobriška vas, Dobrova pri Prihovi, Markečica, Pobrež, Prihova, Ugovec, Straža pri Oplotnici,

IV. OBMOČJE

Božje, Brezje pri Oplotnici, Gorica pri Oplotnici, Koritno, Kovaški vrh, Lačna Gora, Okoška
Gora, Zgornje Grušovje, Zlogona Gora, Zlogona Vas, Raskovec, Oplotnica – ulica Fošt
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Graﬁčni prikaz območij v Občini Oplotnica, na katerih
se plačuje nadomestilo
2. člen
Šesti člen se spremeni v celoti, tako da se glasi:
»Območja iz prejšnjega člena tega odloka, na katerih
je obvezno plačilo nadomestila, so vnesena v Geografsko
informacijski sistem Občine Oplotnica in so na vpogled pri
občinski upravi Občine Oplotnica.«.
3. člen
V 16. členu v prvi (1). točki drugega stolpca tabele se
za besedo »stanovanjski« črta beseda »objekti« in se nadomesti z besedo »namen«.
4. člen
V 16. členu v prvi (1). točki tretjega stolpca tabele se za
besedo »počitniški« črta beseda »objekti« in se nadomesti
z besedo »namen«.
5. člen
Druga točka 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Določila 3. točke 16. člena veljajo za odmero nadomestila
v letu 2006«.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Oplotnica začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020.14/2005
Oplotnica, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l.r.
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5493.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju Občine
Oplotnica za obdobje od 1. 1. 2006 do 31. 3.
2006

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB1 Uradni list RS, št.
100/05), 33. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 96. člena Statuta Občine
Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02, 38/03) je župan
Občine Oplotnica dne 14. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju Občine Oplotnica za
obdobje od 1. 1. 2006 do 31. 3. 2006
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Oplotnica za leto 2006
oziroma najkasneje do 31. 3. 2006 se javna poraba Občine
Oplotnica začasno ﬁnancira po proračunu za leto 2005.
2. člen
Financiranje funkcij, nalog in drugih s predpisi določenih
namenov se v navedenem obdobju nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2005 in za iste programe kot v letu 2005.
3. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2005.
4. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se lahko nadaljuje
ﬁnanciranje samo tistih investicij, ki so bile opredeljene v pro-
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Št.

računu za leto 2005. Za ta namen se lahko zagotovijo ﬁnančna sredstva, če so bile v letu 2005 že sklenjene izvajalske
pogodbe in njihovo poplačilo omogoča obseg razpoložljivih
sredstev, opredeljenih za obdobje začasnega ﬁnanciranja.

71

5. člen
Po preteku začasnega ﬁnanciranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2006.
6. člen
Sklep o začasnem ﬁnanciranju javne porabe Občine
Oplotnica sprejme župan in o tem obvesti občinski svet.
7. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006.
Št. 031-01-1/2005-213
Oplotnica, dne 14. decembra 2005

73

Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l.r.

PIVKA
5494.

72

Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona 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, 79/01,
30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) je Občinski
svet Občine Pivka na 25. seji dne 21. 12. 2005 sprejel
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II.
40

41

ODLOK
o proračunu Občine Pivka za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Pivka za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

42

43
III.

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.

I.

70

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje

v tisoč
tolarjev
Proračun
leta 2006
1.359.892
649.870
545.492
363.225
108.541

120 / 29. 12. 2005 /

704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopred. dolg. sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

IV.
75

V.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

Stran
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73.726
0
104.378
31.547
3.475
153
2.998
66.205
153.000
30.000
0
123.000
0
0
0
557.022
507.022
50.000
1.459.892
320.116
72.158
11.897
228.526
3.000
4.535
359.620
28.600
131.298
38.459
161.263
0
690.256
690.256
89.900
89.900
–100.000

Proračun
leta 2006
0
0
0
0
0
0

Stran
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VI.
C.

VII.
50
VIII.
55
IX.
X.
XI.
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DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
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0
0
0
0

videti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe
posamezne naloge. Nov konto se odpre v okviru že odprte
proračunske postavke in v okviru ﬁnančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika.
6. člen
Postavke v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se ne bodo
deloma ali v celoti realizirale v proračunu za leto 2005 se
lahko prenesejo v proračun za leto 2006.

0

7. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte
iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v
načrt razvojnih programov.

Proračun
leta 2006
100.000
100.000
100.000
0
0
0

8. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini
4.535.000 tolarjev.
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
3.000.000,00 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

0

0
100.000
100.000
0
0

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Pivka.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Pivka Robert Smrdelj. Odredbodajalec proračuna je župan,
oziroma od njega pooblaščena oseba.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
5. člen
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe v posebnem delu proračuna, če nastanejo zato utemeljeni razlogi, če je na določenih postavkah
manjša realizacija, na drugih pa nastane potreba po dodatnih
sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in
realizacija.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
ed izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto
oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke na
postavki, kjer pri planiranju proračuna ni bilo mogoče pred-

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 150.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se
lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
a) sredstva rezerv občine
b) najame kratkoročno posojilo do 5% sprejetega proračuna. O kratkoročnem zadolževanju odloča župan.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu ﬁnanciranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine 100.000.000,00 tolarjev, in sicer za naslednjo
investicijo: Telovadnica pri OŠ Pivka.
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko občina zadolžuje
za ﬁnanciranje investicij na področju osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in javne infrastrukture za
ravnanje z odpadno vodo ter investicij, ki so soﬁnancirane iz
sredstev skladov Evropske unije, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne preseže dodatnih 3% realiziranih
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov sprejetega proračuna, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke
iz državnega proračuna za investicije in če doba odplačevanja ni daljša od ekonomske življenjske dobe investicije.
O zadolžitvi odloča Občinski svet Občine Pivka. Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega
proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega
za ﬁnance.
V primeru, da občina ugotovi, da so obveznosti za odplačilo glavnice in obresti iz naslova obstoječega zadolževanja neugodne, lahko obstoječe zadolževanje nadomesti
z novim ugodnejšim zadolževanjem. Nadomestitev izvede
komisija, ki jo imenuje župan.
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Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Pivka, v letu 2006 ne sme preseči skupne višine 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna
leta pred letom, v katerem se daje poroštvo.
11. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
lahko v letu 2006 zadolžijo le s soglasjem ustanovitelja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Pivka v letu
2007, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-25/05
Pivka, dne 21. decembra 2005
Župan
Občina Pivka
Robert Smrdelj l.r.

5495.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2006

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list
RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) in 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št.
24/99, 24/01, 3/02 in 59/03) je Občinski svet Občine Pivka
na svoji 25. seji dne 21. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2006
1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za stanovanjske in poslovne prostore
na območju občine Pivka za leto 2006 znaša mesečno 0,019
SIT.
2.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
gradbene parcele in vrednost točke za izračun nadomestila
za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča na območju
občine Pivka za leto 2006 znaša mesečno 0,00038 SIT.
3.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in se uporablja od 1. 1. 2006.
Št. 03201-25/05
Pivka, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

Št.
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Stran
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POSTOJNA
5496.

Odlok o proračunu Občine Postojna za leto
2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00,
51/02), 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 16. člena
Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97,
31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet Občine Postojna na
27. seji dne 21. decembra 2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Postojna za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Postojna za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2006
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
2.732.807
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.039.535
70
DAVČNI PRIHODKI
1.522.111
700 Davki na dohodek in dobiček
1.119.556
703 Davki na premoženje
277.267
704 Domači davki na blago in storitve
125.288
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
517.424
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
331.602
711 Takse in pristojbine
3.860
712 Denarne kazni
832
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
3.000
714 Drugi nedavčni prihodki
178.130
72
KAPITALSKI PRIHODKI
248.764
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
70.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopr. dolg. sredstev
178.764
73
PREJETE DONACIJE
700
730 Prejete donacije iz domačih virov
700
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
443.808
740 Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih institucij
443.808

Stran
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41

42

43

III.

13968 /

Št.

120 / 29. 12. 2005

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim in
ﬁzičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
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3.289.024
653.542
168.899
26.851
436.047
18.849
2.896
835.380
35.626
386.367
161.831
251.556
1.645.929
1.645.929
154.173
3.100

IX.
X.
XI.

ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

47.000
47.000
0
553.000
556.217
0
0

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

89.550

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

61.523

3. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki
so določeni s proračunom. V imenu Občine Postojna se
prevzemajo obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu
predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna iz naslova tekočih transferov se
proračunskim uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo
mesečno na podlagi zahtevkov, sredstva iz naslova investicijskih transferov pa na podlagi zahtevkov, katerim je priložena
ﬁnančna dokumentacija o izvršenih investicijah. Pri tem se
upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno
stanje proračuna.
Uporabniki morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati plačilne roke, in sicer:
– za poravnavo obveznosti iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja, ki se plačujejo po posameznih
situacijah, so plačilni roki 60 dni,
– za poravnavo vseh ostalih obveznosti po izstavljenih
računih pa so plačilni roki 30 dni.
Proračunski uporabniki so dolžni pri porabi proračunskih
sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o
enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila
investicijskega značaja. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi navodilo za
oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga je izdal župan.

-556.217

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2006
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
3.217
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
3.217
750 Prejeta vračila danih posojil
3.217
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v
svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
3.217
C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

55

Proračun leta 2006
600.000
600.000
600.000
47.000

4. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost
za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo preveriti in pisno potrditi skrbniki proračunskih postavk,
ki jih s sklepom določi župan.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu;
2. prihodki krajevnih skupnosti;
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3. izvirni del prihodkov iz nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča;
4. prihodki turistične takse;
5. prihodki koncesijske dajatve od posebnih iger na
srečo;
6. prihodki komunalnega prispevka za urejanje stavbnih zemljišč;
7. prihodki pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest;
8. prihodki takse za obremenjevanje vode;
9. prihodki drugih ekoloških taks;
10. prihodki iz naslova poslovanja stanovanjskega področja.
6. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Med izvrševanjem proračuna Občine Postojna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na
kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče
predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projekta. Nov konto se odpre v okviru že obstoječe
proračunske postavke. Odpre ga ﬁnančno-računovodska
služba Oddelka za proračun in gospodarstvo.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za 1. polletje in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi
realizaciji.
7. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom
prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je
vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu
neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2007 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati
25% pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami
in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona,
vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za
operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini
2.896 tisoč tolarjev.
Na predlog Oddelka za proračun in gospodarstvo odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1.000 tisoč
tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski
svet.
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4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200 tisoč tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, o čemer poroča
občinskemu svetu.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu ﬁnanciranja se občina za proračun leta 2006 lahko
zadolži do višine 600.000 tisoč tolarjev, in sicer za naslednje investicije: telovadnica OŠ A. Globočnika in komunalna
infrastruktura.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan
odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar do višine 5%
sprejetega proračuna, kar pa mora biti odplačano do konca
proračunskega leta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Postojna v
letu 2007, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40301-13/2005
Postojna, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

RAVNE NA KOROŠKEM
5497.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ravne
na Koroškem

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 149. člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 49/99)
je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 25. seji dne
21. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi
s pitno vodo na območju Občine Ravne na
Koroškem
1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Ravne na Koroškem spreminja in dopolnjuje Odlok o oskrbi s pitno vodo na
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območju Občine Ravne – Prevalje (Uradni list RS, št. 54/98,
v nadaljevanju: odlok).
2. člen
Spremeni se 4. člena odloka, ki se po novem glasi:
»Z objekti in napravami vodovodnega omrežja za oskrbo s pitno vodo v Občini Ravne na Koroškem upravlja in
gospodari upravljavec, ki izvaja gospodarsko javno službo
oskrbe s pitno vodo.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Občina sklene z upravljavcem pogodbo o upravljanju
in gospodarjenju z objekti in napravami javne kanalizacije.
Objekti in naprave vodovodnega omrežja so lahko v
upravljanju in gospodarjenju različnih upravljavcev oziroma
izvajalcev gospodarske javne službe pod pogoji in na način,
določenim s posebnim odlokom oziroma odloki.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek 4. člena postaneta peti
in šesti odstavek 4. člena odloka.
3. člen
V ostalih določbah ostane odlok nespremenjen.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 062-02-0011/2005-107
Ravne na Koroškem, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko l.r.

5498.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih
odpadnih in padavinskih voda v Občini Ravne
na Koroškem

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 149. člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), 3. člena Zakona
o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 44/05) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 49/99)
je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 25. seji dne
21. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in
padavinskih voda v Občini Ravne na Koroškem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda je obvezna lokalna gospodarska javna služba. Ta
odlok opredeljuje izvajanje javne službe, javno kanalizacijo,
njeno graditev, določa naloge upravljavcev javne kanalizacije, pogoje za priklop in plačevanje storitev, ureja medsebojna
razmerja med upravljavcem in občino, med upravljavcem in
uporabniki ter inšpekcijsko nadzorstvo.
2. člen
Objekti in naprave javne kanalizacije so last občine.
3. člen
Z objekti in napravami javne kanalizacije upravlja in gospodari upravljavec javne kanalizacije, ki izvaja gospodarsko
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javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih
vod (upravljavec).
Občina sklene z upravljavcem pogodbo o upravljanju
in gospodarjenju z objekti in napravami javne kanalizacije.
Objekti in naprave javne kanalizacije so lahko v upravljanju in gospodarjenju različnih upravljavcev oziroma izvajalcev gospodarske javne službe pod pogoji in na način,
določenim s posebnim odlokom oziroma odloki.
4. člen
Kanalizacijske naprave javnega značaja so objekti in
naprave, ki služijo odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih vod več uporabnikov.
Javna kanalizacija je tudi kanalizacija za odvajanje
padavinskih vod iz naselij, kjer je zasnovan in zgrajen ločen
sistem za odvajanje padavinskih vod.
5. člen
Za javno kanalizacijo po tem odloku se štejejo:
– zbirni kanali z revizijskimi jaški,
– razbremenilniki visokih vod,
– črpališča odpadnih in padavinskih vod,
– čistilne naprave za čiščenje odpadnih vod in
– drugi objekti in naprave, ki so potrebni za normalno
obratovanje javne kanalizacije.
6. člen
Uporabnik javne kanalizacije je lastnik ali upravljavec
objekta, ki je s hišnim priključkom priključen na javno kanalizacijo.
7. člen
Hišna kanalizacija in hišni priključek so kanal od
zgradbe do javne kanalizacije ter naprave za zbiranje in
čiščenje odpadnih voda, ki služijo enemu uporabniku (notranja kanalizacija). Hišna kanalizacija in hišni priključki
so v upravljanju lastnikov oziroma upravljavcev zgradb in
nimajo značaja javne kanalizacije. Ti upravljavci so dolžni
vzdrževati kanalizacijo tako, da je omogočeno normalno
odvajanje odpadnih vod ob stalno izpolnjenih predpisanih
pogojih za izliv komunalnih odpadnih in padavinskih vod v
javno kanalizacijo.
8. člen
Upravljavec javne kanalizacije ima pri upravljanju in
gospodarjenju z javno kanalizacijo predvsem naslednje naloge:
– vzdržuje in čisti javno kanalizacijo na način, da je
zagotovljeno njeno nemoteno delovanje,
– skupaj z občino skrbi za razvoj javne kanalizacije,
– vodi kataster javne kanalizacije, izdaja pogoje in
soglasja skladno z veljavno zakonodajo, ustanovitvenim
aktom in tem odlokom,
– spremlja kvaliteto in stopnjo onesnaženosti odpadnih
vod,
– izvaja priključke na javno kanalizacijo,
– vodi evidenco o greznicah,
– opravlja druge dejavnosti in opravila, ki pomenijo izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih vod, skladno s veljavnimi predpisi.
II. GRADITEV KANALIZACIJE
9. člen
Kdor namerava graditi kanalizacijo, si mora pridobiti za
načrtovanje pogoje oziroma smernice upravljavca javne kanalizacije, za priključitev na javno kanalizacijo pa soglasje.
Osem dni pred začetkom gradnje mora o tem obvestiti
upravljavca javne kanalizacije.
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10. 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 upravljavec kanalizacije.
11. člen
Kdor zgradi javno kanalizacijo, mora pred pridobitvijo
uporabnega dovoljenja upravljavcu javne kanalizacije predložiti izvedbeni načrt in elaborat katastra kanalizacije.
Po pridobitvi uporabnega dovoljenja in po naročilu
investitorja mora upravljavec javne kanalizacije prevzeti
zgrajeno javno kanalizacijo v upravljanje in jo na stroške
investitorja vnesti v kataster javne kanalizacije, v skladu z
veljavnimi predpisi.
12. člen
Zaradi varovanja javne kanalizacije in njeno nemoteno
vzdrževanje se določi minimalni varovalni pas 1,5 m levo in
desno od njene osi.
Kdor namerava graditi v varovalnem pasu javne kanalizacije, si mora pridobiti pogoje oziroma soglasje upravljavca javne kanalizacije.
Na javno kanalizacijo ni dovoljeno brez soglasja upravljavca postavljati ali na njej graditi objektov, zasajati dreves
in grmovnic, ki bi lahko povzročili škodo na kanalizaciji ali
ovirali normalno vzdrževanje kanalizacije, ter nasipavati ali
odkopavati zemeljski in drugi material.
13. člen
Kdor gradi objekte, opravlja vzdrževalna, rekonstrukcijska ali druga dela na objektih ali na površinah ob javni
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
upravljavca javne kanalizacije, poskrbeti za prilagoditev
javne kanalizacije novemu stanju terena.
Gradbena dela, pri katerih se poseže na javno kanalizacijo, lahko izvaja le upravljavec javne kanalizacije oziroma
drugi izvajalec pod neposrednim nadzorstvom upravljavca
javne kanalizacije.
14. člen
Kdor vloži svoja denarna ali materialna sredstva za
zgraditev javne kanalizacije, mora skleniti z občino pisni
dogovor o medsebojnih pravicah in obveznostih.
III. PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
15. člen
Investitor objekta si mora k lokaciji objekta na območju, kjer je načrtovana javna kanalizacija, pridobiti projektne
pogoje oziroma soglasje upravljavca javne kanalizacije o
možnostih in pogojih priključitve objekta na javno kanalizacijo.
Za priključitev na javno kanalizacijo si mora investitor,
lastnik ali upravljavec objekta pridobiti soglasje upravljavca
javne kanalizacije.
Upravljavec javne kanalizacije mora izdati soglasje za
priključitev v roku 30 dni po prejemu vloge.
Upravljavec javne kanalizacije ne da soglasja za priključitev na javno kanalizacijo k lokaciji, kadar objekt iz tehničnih razlogov ni možno priključiti na javno kanalizacijo.
Če investitor priključi oziroma izvede priključek na
javno kanalizacijo brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem
upravljavca, se lahko priključek ukine, dokler priključek ni
izveden skladno s pogoji iz tega odloka.
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16. člen
Lastniki in upravljavci 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 začetku gradnje kolektorskega sistema za odvajanje
odpadnih vod in čistilne naprave se lahko na podlagi investicijskega elaborata uvede plačilo enkratnega prispevka, ki
ga plačajo vsi uporabniki javne kanalizacije. Sklep o uvedbi,
višini in pogojih prispevka sprejme občinski svet.
18. člen
Neposredno priključitev hišnega priključka na javno kanalizacijo izvede upravljavec javne kanalizacije na stroške
investitorja ali drugi izvajalec pod neposrednim nadzorstvom
predstavnika upravljavca javne kanalizacije.
Praviloma ima vsaka zgradba en hišni priključek oziroma en priključek na javno kanalizacijo.
Upravljavec oziroma lastnik notranje kanalizacije ne
sme dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov oziroma
upravljavcev po svoji notranji kanalizaciji na javno kanalizacijo, razen v izjemnih primerih in z izrecnim soglasjem
upravljavca javne kanalizacije.
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
vod in kontrolni jašek, v katerem je mogoče meriti količino
odpadnih vod in odvzemati vzorce odpadne vode.
Velikost, opremo in rok zgraditve kontrolnega jaška
določi upravljavec javne kanalizacije v skladu s tehničnim
pravilnikom o javni kanalizaciji.
20. člen
V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati odpadnih
vod, ki ne izpolnjujejo meril o pogojih in mejnih vrednostih,
določenih s tehničnim pravilnikom o odvajanju in čiščenju
komunalnih odpadnih in padavinskih vod (v nadaljevanju:
tehnični pravilnik).
Tehnični pravilnik pripravi upravljavec kanalizacije v
roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka za kanalizacijsko omrežje in naprave, s katerim upravlja, in ga da v sprejem 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, ter vseh vrst nevarnih odpadkov.
23. člen
Na kanalizacijo za odvajanje samih padavinskih vod
ni dovoljeno priključiti kanalizacije za odvajanje komunalnih
odpadnih vod.
24. člen
Na območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija in je nanjo možno priključiti objekt, ni dovoljeno graditi greznic.
25. člen
Upravljavec javne kanalizacije lahko zavrne izdajo soglasja za priključitev in sámo priključitev hišnega priključka
na javno kanalizacijo v naslednjih primerih:
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– v primerih iz 15. in 20. člena tega odloka,
– če proﬁl kanalizacije ne ustreza tehničnim pogojem,
– 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.
O pritožbi zoper zavrnitev soglasja odloča župan občine.
26. člen
Industrijski in drugi večji onesnaževalci so dolžni redno
kontrolirati sestavo odpadnih vod (monitoring). Monitoring
lahko opravlja le s strani ministrstva, pristojnega za okolje
in prostor pooblaščeni izvajalec, ki mora rezultate meritev
posredovati upravljavcu.
IV. PRIKLJUČITEV NA GREZNICE
27. člen
Na območjih, kjer še ni zgrajena javna kanalizacija, se
morajo komunalne 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 izpraznjene 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
oziroma uporabnika.
29. člen
Praznjenje greznic izvaja upravljavec javne kanalizacije
na stroške lastnika oziroma upravljavca zgradbe.
30. člen
Upravljavec mora voditi o greznicah posebno evidenco,
iz katere je razvidno:
– lastništvo,
– lokacija greznice,
– velikost greznice,
– datum praznjenja.
V. PLAČEVANJE STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA
ODPADNIH VODA
31. člen
Uporabniki javne kanalizacije in uporabniki individualnih
greznic so dolžni plačevati storitve odvajanja odpadnih vod.
Ceno za odvajanje odpadnih vod (kanalščino) določi
občinski svet na podlagi utemeljenega predloga upravljavca
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.
Lastniki oziroma uporabniki greznic krijejo stroške za
praznjenje greznice, prevoz do čistilne naprave in čiščenje
odplak.
Kdor po lastni krivdi poškoduje, zamaši ali na drug način povzroči motnje v sistemu javne kanalizacije, nosi vse
stroške za odprave napake in škodo.
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32. člen
Uporabniki javne kanalizacije in lastniki oziroma uporabniki individualnih greznic so dolžni plačevati tudi storitve
čiščenja odpadnih vod, če je zgrajena čistilna naprava oziroma se odpadne vode čistijo.
Delež stroškov vsakega posameznega uporabnika
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 upravljavca javne kanalizacije, z upoštevanjem kriterijev iz 31. člena tega odloka, če z
zakonom ali uredbo vlade ni določeno drugače.
Uporabniki 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 uporabniki javne kanalizacije in individualnih greznic.
VI. NADZORSTVO
33. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni občinski organ za komunalne zadeve.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
34. člen
Z globo 300.000 tolarjev se kaznuje pravno osebo –
upravljavca javne kanalizacije, če krši določila 8. člena odloka, drugi odstavek 11. člena odloka, 25. in 29. člen odloka.
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje
z globo v višini 60.000 tolarjev tudi odgovorno osebo upravljavca javne kanalizacije.
35. člen
Z globo 300.000 tolarjev se kaznuje gospodarsko družbo oziroma drugo pravno osebo ali podjetnika posameznika,
če krši določila 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16. člena odloka,
tretji odstavek 18. člena odloka, prvi odstavek 19. člena odloka, 20., 21., 22., 23., 24., 27., 28., 29. člen odloka in peti
odstavek 31. člena odloka.
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z
globo 80.000 SIT tudi odgovorno osebo gospodarske družbe
oziroma druge pravne osebe.
Če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena ﬁzična
oseba, se kaznuje z globo 60.000 SIT.
36. člen
Kdor stori prekršek iz 35. člena, je dolžan poravnati
materialne stroške, ki nastanejo zaradi kršenja navedenih
določil.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Občinski svet sprejme tehnični pravilnik najpozneje v
šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Tehnični pravilnik določa:
– smernice za projektiranje in graditev kanalizacije,
– tehnične normative za priključitev na javno kanalizacijo,
– normative o sestavi odpadnih vod, ki se smejo odvajati v javno kanalizacijo,
– način ugotavljanja stopnje onesnaženosti odpadne
vode,
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– način zaračunavanja storitev odvajanja in čiščenja
odpadnih vod,
– način zagotavljanja obratovanja in vzdrževanja javne
kanalizacije in notranje kanalizacije,
– način pridobitve pogojev in soglasij za gradnjo javne
kanalizacije in za priključitev nanjo.

2. člen
Višina plačila staršev se določa na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS,
št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 92/02 in 120/03). Staršem, ki
ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca, vrtec izstavi račun v
višini 80% cene programa, v katerega je otrok vključen.

39. člen
Lastniki kanalizacije, ki ima javni značaj, le-to brezplačno prenesejo na lokalno skupnost v šestih mesecih od
uveljavitve tega odloka.
Fizične ali pravne osebe, ki bodo zgradile kanalizacijo,
ki ima javni značaj, le-to brezplačno prenesejo na lokalno
skupnost najkasneje v roku šestih mesecev po zaključku
gradnje. Lokalna skupnost jo preda v upravljanje upravljavcu
javne kanalizacije.

3. člen
Cena za otroke s posebnimi potrebami, integrirane v
redne oddelke, je sestavljena iz cene programa, v katerega
je otrok vključen, ter dodatnih stroškov, ki izhajajo iz odločbe
o usmeritvi. Ti stroški so stroški dodatne strokovne pomoči,
stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok
in strošek spremljevalca, ki jih krije občina.

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 Ravne na Koroškem odlok o splošnih pogojih
za uporabo kanalizacije in o opravljanju kanalizacijskih storitev (MUV, št. 13/79).
Št. 062-02-0011/2005-107
Ravne na Koroškem, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko l.r.

5499.

Sklep o določitvi ekonomske cene programa v
vrtcu Ravne na Koroškem

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 in 74/98) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01 in 65/03) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 25. redni seji dne
21. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomske cene programa v vrtcu
Ravne na Koroškem
1. člen
Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po
posameznih programih predšolske vzgoje:
1. prvo starostno obdobje (otroci do 3 let)
dnevni program (6 – 9 ur)
98.485,00 SIT
2. drugo starostno obdobje (3 – 6 let)
dnevni program (6 – 9 ur)
76.631,00 SIT
3. drugo starostno obdobje (3 – 6 let)
poldnevni program (4 – 6 ur)
68.105,00 SIT

4. člen
Dnevni strošek prehrane za otroke, upoštevan v cenah
programov, znaša 381,00 SIT na otroka.
5. člen
Starši otrok, za katere je Občina Ravne na Koroškem po
veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno.
Rezervacijo lahko uveljavijo kadarkoli med letom, za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca.
Če je odsotnost razporejena v dveh zaporednih mesecih, se
za odsotnost šteje 22 delovnih dni. Starši so jo dolžni vrtcu
pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 25%
zneska, določenega s sklepom oziroma odločbo o plačilu
staršev za program, v katerega je otrok vpisan. Podlaga za
plačilo razlike v ceni občine zavezanke je razlika v ceni med
veljavno ceno, zmanjšano za neporabljena živila in plačilom
staršev. Staršem, ki po otroke ne prihajajo pravočasno, se k
ceni programa prišteje dodatno plačilo v višini 1.000,00 SIT
za vsako uro nad 9 urami bivanja otroka v vrtcu.
6. člen
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Ravne
na Koroškem po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene
programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po
predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med ceno programa
in rezervacijo.
7. člen
Zaradi izpisa otrok iz vrtca v času od 1. julija do
31. avgusta, ki gredo s 1. septembrom v osnovno šolo, Občina Ravne na Koroškem vrtcem, katerih je ustanoviteljica,
krije ceno programa za vsakega izpisanega otroka.
8. člen
Račune za plačilo razlike med ceno programa in plačilom
staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, izstavlja
tem občinam na podlagi obračuna Vrtec Ravne na Koroškem.
9. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Ravne na
Koroškem štev. 640-01-0001/2005-500 z dne 22. 12. 2004
(Uradni list RS, št. 4, z dne 14. 1. 2005).
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 062-02-0011/2005-107
Ravne na Koroškem, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko l.r.
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Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Ravne na Koroškem

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,…, 51/02), 50. člena Zakona o ﬁnanciranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94,…, 40/03), 7. in 16. člena
Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99,
61/01 in 65/03) in 19. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list
RS, št. 122/00 in 119/03) je Občinski svet Občine Ravne na
Koroškem na 25. redni seji dne 21. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne
na Koroškem
1. člen
Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ravne na
Koroškem v letu 2006 znaša 0,0748 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2006.
Št. 062-02-0011/2005-107
Ravne na Koroškem, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko l.r.
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Odstotki za posamezna območja znašajo:
– za I. območje 2% povprečne gradbene cene, to je:
3.109,28 za m²,
– za II. območje 1,2% povprečne gradbene cene, to je:
1.865,60 za m²,
– za III. območje 0,9% povprečne gradbene cene, to je:
1.399,17 za m².
3. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnega
zemljišča na m² gradbene parcele na dan 1. 12. 2005 znašajo 7.209,00 SIT.
4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč se letno valorizirajo v skladu z indeksi podražitve
ki jih mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije
– Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča
in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2005 (Uradni list RS, št. 1/05).
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0100/2005
Rogatec, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

ROGATEC
5501.

Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj,
ceni za stavbna zemljišča in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč v Občini Rogatec v letu 2006

Na podlagi 143., 144., 146. člena in v povezavi s
179. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02) ter 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS,
35/99 in 55/01) je Občinski svet Občine Rogatec na 21. redni
seji dne 21. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni
za stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v
Občini Rogatec v letu 2006
1. člen
Povprečna gradbena cena za m² neto tlorisne stanovanjske površine, ki se izračuna po SIST-ISO 9836, zmanjšana za povprečne stroške urejanja stavbnega zemljišča in
za vrednost zemljišča na dan 1. 12. 2005 za območje Občine
Rogatec znaša 155.464,00 SIT.
2. člen
Cena za stavbno zemljišče se oblikuje po območjih
urejanja in odstotkih od povprečne gradbene cene, določene
v prejšnjem členu.
Stavbna zemljišča so razdeljena v tri skupine – območja
v skladu z odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča.

5502.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju potreb iz
proračuna Občine Rogatec za leto 2006

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02) in
103. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99
in 55/01) je župan Občine Rogatec dne 21. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju potreb iz proračuna
Občine Rogatec za leto 2006
1. člen
Potrebe neposrednih in posrednih uporabnikov sredstev
proračuna Občine Rogatec se do sprejetja odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2006 ﬁnancirajo po tem sklepu,
vendar najdlje do 31. marca 2006.
2. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranje se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju leta 2005.
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se ﬁnanciranje nalog
iz proračuna začasno nadaljuje za iste programe, ki so bili
potrjeni v proračunu za leto 2005. V tem obdobju uporabniki
proračunskih sredstev ne smejo začeti izvajati novih programov in nalog in ne smejo povečati števila zaposlenih glede
na stanje na dan 31. 12. 2005.
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3. člen
Vse obveznosti, ki so plačane v obdobju začasnega
ﬁnanciranja, se vključijo v proračun za leto 2006.

SKLEP
o uskladitvi vrednosti točke za izračun
komunalnih taks v Občini Rogatec v letu 2006

4. člen
Ta sklep začne veljati z naslednjim dnem objave v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2006 dalje.

1.
Vrednost točke za izračun komunalnih taks v Občini
Rogatec v letu 2006 znaša 142,00 SIT.

Št. 40204-0001/2005
Rogatec, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

5503.

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Rogatec za leto 2006

Na podlagi 15. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 133/03) in 16. člena
statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99 in 55/01) je
občinski svet občine Rogatec na 21. redni seji, dne 21. 12.
2005, sprejel

2.
Vrednost točke določena s tem sklepom se uporablja
od dne 1. 1. 2006 dalje.
3.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o
vrednosti točke za izračun višine komunalnih taks v Občini
Rogatec v letu 2005, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 1/05.
4.
Ta sklep začne veljati osmi dan po dnevu objave v
Uradnem listu RS.
Št. 06202-0103/2005
Rogatec, dne 21. decembra 2005
Župan
Občina Rogatec
Martin Mikolič l. r.

SKLEP
o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Rogatec za leto 2006
1. člen
Usklajena mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Rogatec v letu 2006 znaša 0,162 SIT.
2. člen
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. januarja
2006 dalje.
3. člen
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v letu 2005, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 141/04.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0101/2005
Rogatec, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

5504.

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
komunalnih taks v Občini Rogatec v letu 2006

Na podlagi 16. člena statuta Občine Rogatec (Uradni
list RS, št. 35/99 in 55/01) in določil odloka o komunalnih
taksah (Uradni list RS, št. 72/95, 9/96, 110/00 in 133/03) je
Občinski svet občine Rogatec na 21. redni seji dne 21. 12.
2005 sprejel

SEVNICA
5505.

Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto
2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
– uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05),
29. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je
Občinski svet Občine Sevnica na 25. redni seji dne 21. 12.
2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Sevnica za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Sevnica za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Proračun Občine Sevnica za leto 2006 je določen v
naslednjem obsegu:
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupine kontov
I.
70

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.484.666

DAVČNI PRIHODKI

1.105.957

700 Davki na dohodek in dobiček

888.047

703 Davki na premoženje

108.752

704 Domači davki na blago in storitve

109.158

NEDAVČNI PRIHODKI

102.084

712 Denarne kazni

1.350
50.220

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (v tisočih tolarjev)

IV.

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

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

0

44.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

75

440 Dana posojila

0

KAPITALSKI PRIHODKI

140.516

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

0

13.020
0

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

310.000

ZADOLŽEVANJE

310.000

1.295.358

500 Domače zadolževanje

310.000

3.208.682

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

24.358

55

ODPLAČILA DOLGA

24.358

550 Odplačila domačega dolga

24.358

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

774.046
177.011

IX.

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

482.839

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

285.642

10.700

XI.

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

288.142

23.496

80.000
1.066.551
64.000

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

561.556

412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam

55.323

413 Drugi tekoči domači transferi

RAČUN FINANCIRANJA

50

740 Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih institucij

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

C)

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

1.295.358

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

VI.

127.496

TRANSFERNI PRIHODKI

43

B)

-288.142

221.055

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

42

PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

714 Drugi nedavčni prihodki

721 Prihodki od prodaje zalog

41

53.499

III.

378.709

4.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

74

432 Investicijski transferi proračunskim
upor.

0

711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

73

proračun
leta 2006
2.920.540

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

72

(v tisočih
tolarjev)

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

706 Drugi davki
71

Uradni list Republike Slovenije

385.672

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.158.482

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.158.482

INVESTICIJSKI TRANSFERI

209.603

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

156.104

-2.500

Posebni del proračuna sestavljajo ﬁnančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasiﬁkacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
in podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Sevnica.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
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Št.

120 / 29. 12. 2005 /

Stran

13977

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
2. prihodki krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Tržišče in
3. prihodki ožjih delov lokalne skupnosti.

ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu ﬁnanciranja se občina v proračunu za leto 2006 lahko zadolži do
višine 310.000.000 tolarjev. O vsebini namena zadolžitve odloči
Občinski svet s sklepom.

4. člen
Na predlog predlagateljev ﬁnančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe
med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju
in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o
uresničevanju veljavnega proračuna za leto 2006.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji proračun, spremembe proračuna in rebalans proračuna.

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz
načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja
obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega
1. v letu 2007 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v
sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega
člena se načrtujejo v ﬁnančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

10. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Sevnica v letu
2007, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0004/05
Sevnica, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

5506.

Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo), prve alinee
56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97)
in na podlagi 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine
Sevnica na 25. redni seji dne 21. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Sevnica

6. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan
po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini
40.000.000 tolarjev.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine oblikovanih sredstev odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

1. člen
Spremeni se 12. člen Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 37/00,
23/01, 24/01 in 133/03), tako da se glasi:
»Vrednost točke za leto 2006 znaša 0,181 SIT.«

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati s 1. 1. 2006.

7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 100.000 SIT odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga.

Št. 42306-0005/2005
Sevnica, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

8. člen
Ožji deli občine morajo pred sklenitvijo pravnega posla
za namene izvedbe investicije ali investicijskega vzdrževanja
iz ﬁnančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2006, pridobiti
predhodno soglasje župana, sicer so ti pravni posli nični. Predhodno soglasje je pogoj za sklenitev poslov v skupni vrednosti
nad 1.000.000 SIT.

SLOVENSKE KONJICE
5507.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu

Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice
za leto 2006

Na podlagi 29. 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 – obv. razl., 9/96 – odl.
US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 59/99
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– odl. US, 70/02, 51/02, 108/03 – odl. US, 77/04 – odl. US,
72/05), 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 94. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01 in
100/02) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 28.
redni seji dne 22. 12. 2005 sprejel

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

89.030

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

14.710

403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Slovenske Konjice za leto
2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja
na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

25.090

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

416.980

412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam

67.364

413 Drugi tekoči domači transferi

420 Nakup in gradnja osnovih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v tisočih
tolarjev

Skupina/Podskupina kontov

Plan leta
2006

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

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

1.927.200

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.204.967

(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)

792.702

703 Davki na premoženje

132.810

704 Domači davki na blago in storitve

132.423

706 Drugi davki
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711

Takse in pristojbine

712 Denarne kazni

–
147.032
55.786
7.121
1.680

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

45.620

714 Drugi nedavčni prihodki

36.825

72 KAPITALSKIPRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE

84.000
82.000

389.545
389.545
378.076

187.346
190.730
2.600

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA

Plan leta
2006
1.800

KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
75 PREJATA VRAČILA DANIH POSOJIL

1.800

750 Prejeta vračila danih posojil

1.800

751 Prodaja kapitalskih deležev

–

752 Kupnine iz naslova privatizacije

–

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)

–

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

–
–

441 Povečanje kapitalskih deležev i
naložb

–

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

–

638.233

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

-

638.233

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE

1.800

2.000
–
–

731 Prejete donacije iz tujine

–

740 Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih institucij

-

440 Dana posojila

–

730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI

290.055

1.057.935

700 Davki na dohodek in dobiček

71 NEDAVČNI PRIHODKI

14.000
799.489

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

70 DAVČNI PRIHODKI

800

410 Subvencije

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2. člen
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:

238.950

41 TEKOČI TRANSFERI

414 Tekoči transferi v tujino
II. VIŠINA PRORAČUNA

357.490

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

402 Izdatki za blago in storitve

ODLOK
o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto
2006

1.924.600

Uradni list Republike Slovenije

Št.

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
B. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

Plan leta
2006

VII. ZADOLŽEVANJE (50)

–

50 ZADOLŽEVANJE

–

500 Domačev zadolževanje

–

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)

4.400

55 ODPLAČILA DOLGA

4.400

550 Odplačila domačega dolga

4.400

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

- 4.400

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
XII. Stanje sredstev na računih 31.12. pret.
leta

2.600
0

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po področjih funkcionalne klasiﬁkacije javnoﬁnančnih izdatkov, in posebni del ter načrt razvojnih programov 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:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01)
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v skladu z odločbo pristojnega ministrstva
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v skladu z odločbo pristojnega ministrstva
– krajevni samoprispevek.
V proračunu se po proračunskih uporabnikih odpro namenske postavke za zagotavljanje namenskih sredstev za
odpravo nesorazmerij v plačah v skladu s 50.b členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.
24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 53/05).
4. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2006 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
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Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati
25% pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena
ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski sklad je:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini
6,000.000 tolarjev.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
700.000 tolarjev in o tem s pisnimi poročili obvešča Občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
7. člen
Župan je pooblaščen:
– da dolžniku do višine 70.000 tolarjev odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve,
– da odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki
je namenjena za pokrivanje nepredvidenih proračunskih
odhodkov,
– da odloča o začasnem razporejanju tekočih likvidnostnih sredstev proračuna,
– da v primeru neenakomernega priliva sredstev začasno zadrži ali zmanjša uporabo sredstev za posamezne
namene odobrene v proračunu,
– da odloča o pravnih poslih pridobitve, odprodaje
in najema občinskega premoženja v vrednosti 0,5% od
skupnih prihodkov in prejemkov občinskega proračuna. V
primeru, ko nepremičnina ni zajeta v programu prodaje,
odloča o odprodaji občinski svet.
O ukrepu iz četrte alinee mora župan poročati Občinskemu svetu in po potrebi predlagati spremembo občinskega proračuna.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
8. člen
Občina se sme zadolževati in izdajati poroštva v skladu s 15. do 19. členom ZFO.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Slovenske
Konjice v letu 2007, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno,
se uporablja ta odlok in sklep župana.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-0002/2005-950
Slovenske Konjice, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
zazidalnega načrta Industrijska cona
Slovenske Konjice Baumuller, Banex

Na podlagi 23. člena ter v povezavi s 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03
– popr.) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni
list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) na 28. redni seji dne
22. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
zazidalnega načrta Industrijska cona Slovenske
Konjice Baumuller, Banex
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana Občine Slovenske sprejmejo tekstualne spremembe in dopolnitve odloka o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta industrijska cona Slovenske Konjice Baumuller, Banex, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
61/02.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območje Banex, ki je opredeljen v graﬁčnem delu Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta industrijska cona Slovenske Konjice
Baumuller, Banex, izdelal: Razvojni center Planiranje, št.
proj. 523/2001.
3. člen
Dopolni se 11. člen odloka, dodata se dva nova odstavka, ki glasita:
»Znotraj območja kompleksa Banex (opredeljen v ZN
iz prejšnjega člena) so možne izgradnje objektov za športne
dejavnosti v celoti ali v kombinaciji s poslovno dejavnostjo
tega območja.
Dimenzije objektov so lahko tudi manjše – 4 m kot je
opredeljeno v zazidalnem načrtu.«
4. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
dodeljevanju ﬁnančnih sredstev iz občinskega
proračuna za spodbujanje zaposlovanja v Občini
Slovenske Konjice
1. člen
V 3. členu se spremeni besedilo tako, da se glasi:
»Upravičenci do sredstev za pospeševanje zaposlovanja so:
– podjetja: majhne gospodarske družbe in samostojni
podjetniki, s sedežem in dejavnostjo na območju Občine
Slovenske Konjice, ki so v obdobju, določenem z razpisom,
zaposlili osebo iz 5. člena tega pravilnika.
– brezposelne osebe, ki v obdobju, določenem z razpisom uresničijo samozaposlitev na območju Občine Slovenske Konjice.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja
iz 6. člena Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje
državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS,
št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno
upoštevajo.
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja
v težavah.«
2. člen
V drugi alineji 5. člena se črta »Urad za delo Celje«.
3. člen
V 6. členu se črta zadnji stavek in se nadomesti z besedilom:
»Skupna višina dodeljenih sredstev za zaposlovanje
posameznemu upravičencu ne sme preseči 50% upravičenih
stroškov ne glede na to, iz katerih virov so sredstva dodeljena. Upravičeni stroški zaposlovanja so stroški bruto plač za
obdobje dveh let.«
4. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
1. 1. 2006
Št. 414-10-0002/2003-700
Slovenske Konjice, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.

5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03901-18/01-9204
Slovenske Konjice, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.

5509.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o dodeljevanju ﬁnančnih sredstev
iz občinskega proračuna za spodbujanje
zaposlovanja v Občini Slovenske Konjice

Na podlagi 89. člena Statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 31/99, 19/01, 100/02) je Občinski svet
Občine Slovenske Konjice na 28. redni seji dne 22. 12. 2005
sprejel

5510.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) in na podlagi 2. in 82. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 29/97)
je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 28. redni seji
dne 22. 12. 2005 sprejel naslednji

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra parc.
št. 1347/3 pot v izmeri 84 m2, parc.št. 1347/4 pot v izmeri
206 m2, parc. št. 1347/5 pot v izmeri 41 m2 in parc. št. 1347/7
pot v izmeri 146 m2, vse vpisane v vložni številki 1363 k.o.
Konjice. Te parcele postanejo lastnina Občine Slovenske

Uradni list Republike Slovenije
Konjice in se odpišejo od dosedanje vložne številke 1363 k.o.
Konjice in se pri tej katastrski občini odpre nova vložna številka _____ k.o. Konjice, kjer naj se vpiše lastninska pravica za
Občino Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slov. Konjice.
2. člen
Pristojno Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah po
uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico
Občine Slovenske Konjice na zemljišču,ki je navedeno v
1. členu tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 465-03-0025/2005-300
Slovenske Konjice, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.

5511.

Program priprave Lokacijskega načrta »IBIKO«

Na podlagi 12., 27. in 173. člena Zakona o urejanju
prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.,
58/03 – ZZK-1, v nadaljevanju: ZureP-1) ter 27. člena Statuta
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01
in 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel dne
20. 12. 2005

PROGRAM PRIPRAVE
Lokacijskega načrta »IBIKO«
Ta program določa postopek priprave Lokacijskega načrta »IBIKO«, s predvideno gradnjo STANOVANJSKO POSLOVNEGA OBJEKTA »IBIKO« na mestu obstoječega objekta DPO na parc. št. *166 in delu parc. št. 441/12 in 441/5
vse k.o. Slovenske Konjice.
1. člen
Lokacijsko načrt se bo pripravljal in sprejemal po običajnem postopku sprejemanja plana (plan je vsak plan, program, načrt, prostorski ali drugi akt).
Predvidena je rušitev obstoječega objekta DPO in na
njegovem mestu, z delnim posegom na parceli 441/12 in
441/5, gradnja novega STANOVANJSKO POSLOVNEGA
OBJEKTA »IBIKO«.
2. člen
Predmet, razlogi, ocena stanja in pravna podlaga za
pripravo Lokacijskega načrta
Območje Lokacijskega načrta obsega območje objekta
DPO na parc. št.
*166 in deloma sosednji parc. št. 441/2 in 441/5 k.o.
Slovenske Konjice.
Pobudnik izdelave odloka je »IBIKO« d.o.o. Slovenske
Konjice.
Pravna podlaga za izdelavo Lokacijskega načrta je
27. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02,
popravek 8/03 in 58/03 – ZZK-1) in Pravilnik o vsebini, obliki
in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter
vrste njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 84/04) ter
Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Z Lokacijskim načrtom bodo določeni prostorski pogoji
in rešitve za učinkovito in usklajeno organizacijo dejavnosti
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na območju obravnave in za učinkovito delovanje kompleksa ter bo osnova za dovoljevanje in izvajanje posegov v
prostor.
3. člen
Območje Lokacijskega načrta za stanovanjsko poslovni
objekt »IBIKO«.
Območje Lokacijskega načrta zajema območje parc.
št. *166 v celoti in parc. št. 441/12 in 441/5 po delih, vse
k.o. Slovenske Konjice. Parcela *166 je objekt DPO s svojim
funkcionalnim zemljiščem, 441/2 in 441/5 sta sosednji zahodna in vzhodna parcela, ki sta v naravi zelenici in nezazidani
stavbni zemljišči.
4. člen
Nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo
sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta:
Financer, naročnik Lokacijskega načrta je IBIKO d.o.o.
Slovenske Konjice.
Pripravljavec Lokacijskega načrta je Občina Slovenske
Konjice. Prostorske konference vodi pripravljavec.
Načrtovalca Lokacijskega načrta je izbral investitor in
sicer Biro 2001 Maksimiljana Ozimič Zorič s.p. iz Sl. Bistrice.
Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora dajejo smernice za načrtovanje
predvidenih prostorskih ureditev pred pripravo predloga Lokacijskega načrta za stanovanjsko poslovni objekt »IBIKO«
in mnenja k Odloku.
V postopek priprave Odloka bodo vključeni naslednji
nosilci urejanja prostora:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,
– RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat
RS območna enota Celje,
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine OE Celje
– kulturno varstvene smernice in mnenje
– Občina Slovenske Konjice, Oddelek za okolje in prostor ter promet,
– Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje
– Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije,d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
– Javno Komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice,
– Javni stanovanjski sklad Občine Slovenske Konjice.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v
30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic,
pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki
jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo
veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Zgoraj navedeni organi bodo zaprošeni tudi za izdajo
mnenja k dopolnjenemu predlogu Lokacijskega načrta.
V primeru, če kdo od navedenih organov ali organizacij
v 30. dneh po prejemu zahteve o izdaji mnenja ne bi podal
mnenja, se bo štelo, da se z dopolnjenim predlogom Odloka
za stanovanjsko poslovni objekt »IBIKO« strinja.
5. člen
Seznam potrebnih strokovnih podlag
Idejno zasnovo predvidenega stanovanjsko poslovnega
objekta z opredeljeno namembnostjo po etažah, izdela oziroma pridobi investitor.
Idejno zasnovo ureditve okolja s potrebno komunalno,
energetsko in prometno ureditvijo, izdela investitor.
6. člen
Geodetske podlage
Izdelajo se nove geodetske podlage s posnetkom obstoječega objekta in k njemu pripadajočega funkcionalnega
zemljišča z območjem bodočih prometnic in komunalno opremo. Geodetske podlage zagotovi naročnik.
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7. člen
Financiranje Sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta
Stroške izdelave Lokacijskega načrta bo v celoti nosil naročnik.
8. člen

Roki za izdelavo Lokacijskega načrta

izdelava gradiva za pridobitev smernic

7 dni po sprejemu programa priprave

pridobivanje smernic za načrtovanje

30 dni

izdelava strokovnih podlag

v času pridobivanja smernic

izdelava predloga lokacijskega načrta

15 dni od pridobitve smernic in strokovnih podlag

2. prostorska konferenca

15 dni pred javno razgrnitvijo predloga sprememb in dopolnitev ZN

javna razgrnitev predloga lokacijskega načrta

prične naslednji dan po objavi javne razgrnitve in traja 30 dni

javna obravnava

v času javne razgrnitve

predaja pripomb in predlogov načrtovalcu

2 dni po zaključeni javni razgrnitvi

opredelitev načrtovalca do pripomb in predlogov

7 dni od predaje pripomb

stališča do pripomb in predlogov

2 dni od opredelitve načrtovalca

izdelava dopolnjenega predloga

15 dni

pridobitev mnenj na dopolnjeni predlog

30 dni

sprejem predloga lokacijskega načrta

na seji občinskega sveta po pridobitvi mnenj

izdelava končnega elaborata

15 dni po objavi odloka v uradnem glasilu

9. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-05-0008/2005-200
Slovenske Konjice, dne 20. decembra 2005
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.

ŠKOFJA LOKA
5512.

Proračunskim uporabnikom se sredstva zagotavljajo v
odvisnosti od njihovih dejansko ugotovljenih potreb in ﬁnančnih možnosti.
Investicije se ﬁnancirajo skladno z že sprejetimi obveznostmi.
3. člen
Po preteku začasnega ﬁnanciranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2006.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 401-1/06
Škofja Loka, dne 12. decembra 2005
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju Občine Škofja
Loka v letu 2006

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 13. člena Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2005 (Uradni list
RS, št. 18/05) župan Občine Škofja Loka sprejema

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju Občine Škofja Loka
v letu 2006
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Škofja Loka se ﬁnanciranje potreb proračunskih uporabnikov nadaljuje na podlagi
proračuna Občine Škofja Loka za leto 2005. Obdobje začasnega ﬁnanciranja traja do 31. 3. 2006.
2. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2005.

5513.

Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih
taks

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB1) (Uradni list RS,
št. 100/05), 5. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini
Škofja Loka (Uradni list RS, št. 34/00) in 18. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 15. redni seji dne 22. 12.
2005 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun komunalnih taks
1. člen
Vrednost točke za izračun komunalnih taks znaša
135,00 SIT (0,54 EUR).

Uradni list Republike Slovenije
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Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.
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ODLOK
o proračunu Občine Škoﬂjica za leto 2006

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 42307-2/2005
Škofja Loka, dne 22. decembra 2005

120 / 29. 12. 2005 /

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Škoﬂjica za leto
2006 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo: višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA

5514.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 112/03) je Občinski
svet Občine Škofja Loka na 15. redni seji, dne 22. 12. 2005
sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
S tem Sklepom Občinski svet občine Škofja Loka določa vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Škofja
Loka za leto 2006.

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A)

Skupina/Podskupina kontov

I.

70

2. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za zazidano
stavbno zemljišče za leto 2006 znaša 0,052 SIT.
3. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za nezazidano
stavbno zemljišče za leto 2006 znaša 0,0495 SIT.

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.495.790

DAVČNI PRIHODKI

830.533

700 Davki na dohodek in dobiček

647.372

703 Davki na premoženje

116.111

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

Št. 464-1/2005
Škofja Loka, dne 22. decembra 2005

5515.

73

Odlok o proračunu Občine Škoﬂjica za leto
2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 70/97, 10/98,
74/98, 70/00, 51/02 – spremembe in dopolnitve, upoštevane
so odločbe ustavnega sodišča 6/94, 45/94, 20/95, 73/95,
9/96, 39/96, 44/96, 68/98, 59/99, 16/02, 108/03), 29. člena
Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU IN 110/02 – ZDT-B) in 16. člena
Statuta Občine Škoﬂjica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in
76/02) je Občinski svet Občine Škoﬂjica na svoji 25. redni seji
dne 21. 12. 2005 sprejel

74

0
1.665.257
31.650

711 Takse in pristojbine

4.770
1.570

713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev

6.500

KAPITALSKI PRIHODKI

1.620.767
3.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja

ŠKOFLJICA

67.050

712 Denarne kazni

714 Drugi nedavčni prihodki
72

Proračun
za leto
2006
2.826.241

706 Drugi davki
71

V tisoč
tolarjev

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

704 Domači davki na blago in storitve

4. člen
Ta Sklep se objavi v Uradnem listu RS. Sklep začne
veljati 1. januarja 2006.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

3.000

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij

327.451
13.350

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

314.101

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3.507.537

40

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

366.876
65.095
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401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom

42

43

Uradni list Republike Slovenije
9.142
272.139
2.500
18.000
404.140
6.300
271.750

412 Transferi neproﬁtnim organizacijam in ustanovam

27.300

413 Drugi tekoči domači transferi

98.790

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.664.456

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

2.664.456

INVESTICIJSKI TRANSFERI

72.065

431 Investicijski transferi pravnim in
ﬁzičnim osebam

46.215

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

25.850

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

– 681.296

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

IV.

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

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

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

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

C)

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

ODPLAČILA DOLGA (550)

55

ODPLAČILA DOLGA

7.200

550 Odplačila domačega dolga
IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

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

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. 2005

-640.496

40.800
681.296
640.496

9009 Splošni sklad za drugo
Proračunski primanjkljaj se krije iz prenesenih sredstev iz leta 2005 in z zadolževanjem pri poslovni banki.
Posebni del proračuna sestavljajo ﬁnančni načrti
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe, glavne
programe in podprograme, predpisane s programsko klasiﬁkacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je
razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine
kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na na oglasni deski
Občine Škoﬂjica ali na drug krajevno običajen način (npr:
na spletni strani Občine Škoﬂjica).
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov,
določenih v prvem stavku 43. člena ZJF tudi:
– prihodki od požarnih taks,
– prihodki občanov za soﬁnanciranje komunalne infrastrukture,
– komunalni prispevki za POC,
– okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov in
– okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih vod.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna med glavnimi programi v okviru posameznega
področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega proračunskega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika oziroma župan.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o izvrševanju veljavnega proračuna, prerazporeditvah ter njegovi realizaciji.

440 Dana posojila

VI.

VIII.

0

48.000

5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu
neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2007 – 60%
– v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.

Uradni list Republike Slovenije
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati
25% pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami
in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona,
vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za
operativno delovanje neposrednih uporabnikov..
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka
tega člena se načrtujejo v ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini
2.000.000,00 tolarjev.
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
1.000.000,00 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej
izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljene sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan, ki o tem polletno poroča občinskemu svetu.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije
se razporedijo v ﬁnančni načrt uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA
8. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 30.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
9. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolga v računu ﬁnanciranja, se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine 48 mio SIT in sicer za nakup gradu Lisičje.
Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja in pod pogoji, ki
jih določa ZJF.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Škoﬂjica v
letu 2007, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega ﬁnanciranja.
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11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-30/2005
Škoﬂjica, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Škoﬂjica
dr. Jože Jurkovič l.r.

5516.

Sklep o sprejetju programa komunalnega
opremljanja zemljišča v območju opremljanja
ŠSE 12/9, 12/10-1, 12/10-2 Vrh nad Želimljami

Na podlagi 141. člena ZUREP (Uradni list RS, št. 110/02,
08/03, 55/03 in 58/03) in na podlagi 1. in 17. člena Navodila
o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list
RS, št. 4/99) ter skladno s 16. členom Statuta Občine Škoﬂjica
(Uradni list RS, št. 47/99 in naslednji) je Občinski svet Občine
Škoﬂjica na 25. redni seji dne 21. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o sprejetju programa komunalnega opremljanja
zemljišča v območju opremljanja ŠSE 12/9,
12/10-1, 12/10-2 Vrh nad Želimljami
1. člen
Sprejme se program opremljanja za obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo za območje ŠSE 12/9, 12/10-1,
12/10-2 Vrh nad Želimljami, ki ga je izdelalo podjetje GEAS
d.o.o., Kotnikova 34, Ljubljana, z datumom oktober 2005.
2. člen
Komunalni prispevek na dan 30. 9. 2005, znaša:
2.589,71 SIT/m2 gradbene parcele, za prizidave, nadzidave
oziroma dograditve obstoječih objektov pa 5.077,86 SIT/m2
neto površine.
3. člen
Izhodiščna cena se revalorizira z indeksom rasti cen
življenjskih potrebščin, ki ga vsak mesec objavi Statistični
urad Republike Slovenije.
4. člen
Program opremljanja zemljišč je na vpogled v prostorih občinske uprave Občine Škoﬂjica, Šmarska cesta 3,
Škoﬂjica.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
osmi dan po objavi.
Št. 00207-19/2005
Škoﬂjica, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Škoﬂjica
dr. Jože Jurkovič l.r.

5517.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 4/4
(RS 5) Lavrica

Na podlagi 34. in 77. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, 110/02, 8/03), Programa priprave sprememb
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in dopolnitev zazidalnega načrta za območje VS 4/4 (RS 5)
Lavrica (Uradni list RS, št. 91/05) in 16. člena Statuta Občine Škoﬂjica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00, 76/02) je
Občinski svet Občine Škoﬂjica na 25. redni seji dne 21. 12.
2005 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za
območje urejanja VS 4/4 (RS 5) Lavrica
1. člen
Javno se razgrne osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja
VS 4/4 (RS 5) Lavrica (Uradni list SRS, št. 15/86, 28/86, in
RS, št. 77/98).

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. januarja
2006 dalje.
3. člen
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
iz 1. odstavka 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 73/03).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-70/05
Šmarje pri Jelšah, dne 19. decembra 2005

2. člen
Osnutek odloka se javno razgrne za 15 dni, to je od
11. 1. 2006 do 25. 1. 2006.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava
dne 18. 1. 2006 ob 17. uri v kulturni dvorani na Lavrici, Dolenjska cesta 327.
4. člen
V času javne razgrnitve se lahko podajajo pisne pripombe in predlogi k osnutku razgrnjenih dokumentov, na mestu
javne razgrnitve ali po pošti na naslov: Občina Škoﬂjica,
Šmarska cesta 3, Škoﬂjica.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Občane se o javni razgrnitvi obvesti na krajevno običajen način.
Št. 00207-18/2005
Škoﬂjica, dne 27. decembra 2005
Župan
Občine Škoﬂjica
dr. Jože Jurkovič l.r.

ŠMARJE PRI JELŠAH
5518.

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2006

Na podlagi 22. člena Zakona o ﬁnanciranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99 – odločba US, 61/99-odločba US, 89/99 – odločba US, 90/05) in na podlagi 20. člena
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 73/03) in 66. člena Poslovnika občinskega sveta
(Uradni list RS, št. 43/99, 118/04) je Občinski svet Občine
Šmarje pri Jelšah na seji dne 15. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2006
1. člen
Usklajena vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na dan 1. 10. 2005 znaša
0,213 SIT.

ŠTORE
5519.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o povprečni gradbeni ceni stanovanjske
površine, povprečnih stroškov komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti m2
stavbnega zemljišča v Občini Štore

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list
RS, št. 66/99, 112/00 in 17/03) je Občinski svet Občine Štore
na 16. redni seji dne 21. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine,
povprečnih stroškov komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč in vrednosti m2 stavbnega
zemljišča v Občini Štore
1. člen
S tem odlokom se določajo spremembe in dopolnitve
Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine,
povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
in vrednosti m2 stavbnega zemljišča v Občini Štore (Uradni
list RS, št. 25/97 in Uradni list RS, št. 35/03)
2. člen
Spremeni se besedilo 2. člena odloka, tako da se znesek 123.648,00 SIT nadomesti z zneskom 148.946,00 SIT.
3. člen
Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35101-0001/2003-002
Štore, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l.r.

Uradni list Republike Slovenije
5520.

Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list
RS, št. 66/99, 112/00 in 5/03) in 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Štore (Uradni list
RS, št. 135/03) je Občinski svet Občine Štore na 16. redni
seji dne 21. 12. 2005 sprejel naslednji

SKLEP
o povečanju vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
1. člen
Poveča se vrednost točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Štore in znaša 0,2212
SIT na mesec oziroma 2,65 SIT na leto.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS. Nova vrednost točke se uporablja od 1. 1. 2006.
Št. 42008-0001/2003-003
Štore, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l.r.

5521.

Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero
komunalnih taks

Na podlagi 2. člena Odloka o komunalnih taksah (Uradni
list RS, št. 15/96) je Občinski svet Občine Štore na 16. redni
seji dne 21. 12. 2005 sprejel naslednji

SKLEP
o povečanju vrednosti točke za odmero
komunalnih taks
1. člen
Poveča se vrednost točke za odmero komunalnih taks
in znaša 9,820 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS. Nova vrednost točke se uporablja od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 42304-0001/2003-004
Štore, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l.r.

TABOR
5522.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Tabor za leti 2005 in 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 79/99 in dopolnitve), 29. člena Zakona
o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
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in 7. ter 16. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS,
št. 44/99 in dopolnitve) je Občinski svet Občine Tabor na
23. redni seji, dne 2. 11. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Tabor za leti 2005 in 2006
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 2. člena Odloka o proračunu
Občine Tabor za leti 2005 in 2006 (Uradni list RS, št. 30/04)
in se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

Proračun
leta 2005
314.281
98.943
81.514
56.682
9.276
15.556
17.429
3.647
380
2
2.000
11.400
11.500
10.000
/
1.500

203.838
203.838
311.095
65.364
19.600
3.279
39.864
1.400
1.220
72.818
200
50.470
10.196
11.952
/
168.083
168.083
4.830
4.830
3.186
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B. PRORAČUN FINANČNIH NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

/
Proračun
leta 2005

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

/
/

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

/

44 DANA POSOJILA IN POVERČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

/
/
/
/

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

1. člen
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 24/99) se dopolni.
2. člen
Za drugim členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Upravne naloge so vse naloge, ki jih v skladu z zakonom za občino izvaja občinska uprava kot izvirne ali s strani
države prenesene naloge za zadovoljevanje potreb prebivalcev občine. Upravne naloge občine so:
– operativne: občinska uprava izdaja individualne in
konkretne upravne akte ter opravlja materialna dejanja
– kontrolne – nadzorne: občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s
katerimi občinska uprava ureja zadeve iz svoje pristojnosti
– represivne: občinska uprava opravlja represivne naloge
v primerih kršitve občinskih predpisov v skladu z zakoni.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

ODLOK
o dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine Trebnje

Proračun
leta 2005

Št. 352-01-5/2003
Trebnje, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.

VII. ZADOLŽEVANJE
50 ZADOLŽEVANJE (500)
500 Domače zadolževanje

1.094
1.094

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

4.280

55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

4.280
4.280

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

0

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

- 3.186

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

- 3.186

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02/2005
Tabor, dne 2. novembra 2005
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

TREBNJE
5523.

Odlok o dopolnitvah Odloka o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave Občine
Trebnje

Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB), 45. člena
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in 86/04) in
19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in
80/98) je Občinski svet Občine Trebnje na 21. redni seji dne
21. 12. 2005 sprejel

TRZIN
5524.

Odlok o ustanovitvi Medobčinskega
inšpektorata – organa skupne občinske uprave

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00, 51/02) so:
Občinski svet Občine Trzin na 35. redni seji dne 12. 12.
2005,
Občinski svet Občine Komenda na 28. redni seji dne
22. 12. 2005,
Občinski svet Občine Lukovica na 23. redni seji dne
19. 12. 2005,
Občinski svet Občine Mengeš na 28. redni seji dne
22. 12. 2005,
Občinski svet Občine Moravče na 30. redni seji dne
21. 12. 2005, in
Občinski svet Občine Vodice na 22. redni seji dne 8. 12.
2005,
sprejeli

ODLOK
o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata
– organa skupne občinske uprave
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja »Medobčinski inšpektorat« (v nadaljevanju: inšpektorat) kot organ skupne ob-
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činske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju
inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva za območja občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče
in Vodice (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice).
2. člen
Inšpektorat ima status samostojnega skupnega upravnega organa občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš,
Moravče in Vodice.
Sedež inšpektorata je: Trzin, Mengeška cesta 9.
Inšpektorat ima pečat okrogle oblike, ob zgornjem robu
je napis »Medobčinski inšpektorat«, na notranjem delu spodnjega roba »Trzin, Komenda, Lukovica«, na zunanjem delu
spodnjega roba pa »Mengeš, Moravče, Vodice«.
3. člen
Občinski inšpektorji in občinski redarji so javni uslužbenci.
Pooblastilo za opravljanje nadzorstva izkazujejo s službeno izkaznico, ki jo izda župan občine, v kateri je sedež
inšpektorata.
Občinski redarji nosijo predpisano uniformo skladno
s Pravilnikom o enotni uniformi, označbah in opremi pooblaščenih delavcev občinskega redarstva (Uradni list RS,
št. 2/99).
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
4. člen
Inšpektorat opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva ter odločanja
o prekrških nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih
aktov na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic
skladno z zakonom.
Obseg inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva v posamezni občini ustanoviteljici se določi v dogovoru
iz 19. člena tega odloka.
Inšpekcijsko nadzorstvo in občinsko redarstvo se opravljata kot redni inšpekcijski oziroma redarski pregled ter kot
izredni inšpekcijski oziroma redarski pregled na podlagi obvestila pristojne občinske uprave kadarkoli v tednu.
5. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa inšpektorat kot
organ tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva spada.
Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe, imajo
v glavi naziv inšpektorata, izdajajo pa se v imenu krajevno
pristojne občine ustanoviteljice.
Inšpektor se pri izvrševanju upravnih nalog ravna po
predpisih in zakonih, po usmeritvah župana in direktorja
oziroma druge s strani župana pooblaščene osebe občinske
uprave krajevno pristojne občine ustanoviteljice in skladno s
predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja inšpektorata pa po skupnih
usmeritvah večine županov občin ustanoviteljic.
6. člen
Inšpektorat vodi vodja medobčinskega inšpektorata,
ki ga z večino vseh imenujejo in razrešujejo župani občin
ustanoviteljic.
7. člen
Vodja medobčinskega inšpektorata zastopa in predstavlja inšpektorat, organizira opravljanje nalog inšpektorata,
skrbi za izdelavo in uresničevanje programa dela, opravlja
naloge nadzorstva ter opravlja vse druge organizacijske naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in
učinkovito delo inšpektorata.
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8. člen
Vodja medobčinskega inšpektorata po predhodnem soglasju večine vseh županov občin ustanoviteljic odloča o
sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenega v
inšpektoratu.
9. člen
O izločitvi iz upravnega postopka zaposlenega v inšpektoratu odloča direktor občinske uprave krajevno pristojne
občine ustanoviteljice, ki v primeru izločitve zaposlenega iz
upravnega postopka o zadevi tudi odloči.
III. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
10. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem predpisov iz
4. člena tega odloka opravljajo neposredno občinski inšpektorji.
Občinski inšpektorji lahko, skladno s pridobljenimi pooblastili, opravljajajo tudi nadzorstvo nad izvajanjem posameznih določb zakonov.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva imajo občinski inšpektorji pravico pregledovati objekte in naprave ter dokumentacijo, zaslišati stranke in priče v upravnem postopku,
pridobiti podatke, s katerimi lahko ugotovijo istovetnost oseb,
ter opraviti druga dejanja, ki so skladna z namenom inšpekcijskega nadzorstva.
Občinski inšpekorji imajo enaka pooblastila, dolžnosti
in odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po zakonu o javni
upravi.
11. člen
Občinski inšpektor mora izpolniti posebne pogoje iz
sistemizacije v roku šestih mesecev od dneva imenovanja
za inšpektorja. Prvo zaposleni občinski inšpektor mora ob
imenovanju že izpolnjevati posebne pogoje iz sistemizacije.
Občinski inšpektor, ki ne izpolnjuje posebnih pogojev
iz sistemizacije, ne sme izdajati odločb, lahko pa opravlja
dejanja v postopku pred izdajo odločbe.
12. člen
Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski
inšpektor ugotovi, da je kršen občinski predpis, ima pravico
in dolžnost:
– opozoriti kršitelja;
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem
nadzora;
– odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi;
– voditi postopek zaradi prekrška;
– izreči globo;
– predlagati pristojnemu občinskemu organu sprejem
ukrepov; in
– odrediti druge ukrepe in dejanja, za katere je pooblaščen.
Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski
inšpektor ugotovi, da je kršen republiški predpis, ima pravico
in dolžnost:
– opozoriti kršitelja;
– pridobiti razpoložljive podatke o kršitvi in kršitelju;
– podati prijavo kršitve pristojnemu državnemu organu; in
– o tem poročati županu.
13. člen
Pravne in ﬁzične osebe, pri katerih se opravlja inšpekcijsko nadzorstvo, so dolžne občinskemu inšpektorju:
– omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva;

Stran

13990 /

Št.

120 / 29. 12. 2005

– vstop v objekte in prostore oziroma dostop do naprav,
ki jih nadzira občinski inšpektor; in
– posredovati vse potrebne podatke, dokumentacijo in
pojasnila v zvezi inšpekcijskim nadzorstvom.
14. člen
Občinski inšpektor lahko zaprosi za pomoč policijo, kadar je to potrebno zaradi opravljanja njegovega dela oziroma
zaradi lastne varnosti.
IV. OBČINSKO REDARSTVO
15. člen
Občinski redar nadzoruje izvajanje občinskih predpisov,
ki se nanašajo na ustavljanje in parkiranje vozil (v nadaljevanju: mirujoči promet) ter na terenu ugotavlja nepravilnosti,
zlasti na področju varstva okolja, javnega reda, komunalne
urejenosti in zunanjega videza občine.
Občinski redar lahko opravlja tudi nadzorstvo nad izvajanjem posameznih določb zakonov, ki se nanašajo na
mirujoči promet, če je za to pooblaščen z zakonom.
16. člen
Občinski redar mora izpolniti posebne pogoje iz sistemizacije v roku šestih mesecev od razporeditve na delovno
mesto občinskega redarja.
17. člen
Če pri opravljanju nadzorstva mirujočega prometa redar
ugotovi, da je kršen predpis, ima pravico in dolžnost:
– opozoriti voznika kršitelja;
– na vozilo namestiti obvestilo o kršitvi;
– izreči globo na kraju samem;
– izdati obvestilo o prekršku in plačilni nalog;
– voditi postopek o prekršku;
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem
nadzora; in
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni
ukrepi, za katere ni pristojen.
Če občinski redar na terenu ugotovi nepravilnosti na
področju varstva okolja, javnega reda, komunalne urejenosti
ali zunanjega videza občine, ima pravico in dolžnost:
– opozoriti kršitelja;
– natančno zapisati podatke o nepravilnostih in jih po
potrebi fotograﬁrati;
– posredovati podatke o nepravilnostih občinskemu inšpektorju; in
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni
dodatni ukrepi.
V. SREDSTVA ZA DELO
18. člen
Sredstva za delo inšpektorata občine ustanoviteljice
zagotavljajo v svojih proračunih skladno z obsegom dela za
posamezno občino ustanoviteljico, določeno v dogovoru iz
19. člena tega odloka.
Za škodo, povzročeno z delom zaposlenega v inšpektoratu, odgovarja vsaka občina ustanoviteljica za svoje območje.
VI. DOGOVOR O MEDSEBOJNIH PRAVICAH,
OBVEZNOSTIH IN ODGOVORNOSTIH
19. člen
Župani občin ustanoviteljic sklenejo dogovor, s katerim
podrobneje določijo pravice in obveznosti do inšpektorata,
načrtovanje in način dela, način poročanja, način ﬁnanci-
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ranja, opravljanje administrativnih, strokovnih, pomožnih in
drugih del za inšpektorat ter druge, za nemoteno delo inšpektorata, pomembne zadeve.
Ustanoviteljske pravice v imenu občin ustanoviteljic izvršujejo njihovi župani.
20. člen
Občine ustanoviteljice zagotovijo prostor in opremo za
delo inšpektorata.
Podrobnejše obveznosti občin ustanoviteljic iz naslova
zagotavljanja prostora, opreme ter uporabe premoženja dogovorijo župani občin ustanoviteljic v dogovoru iz 19. člena
tega odloka.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Inšpektorat začne z delom 1. aprila 2006.
Inšpektorat prevzame od občin ustanoviteljic upravne
naloge in pristojnosti na področjih iz 4. člena tega odloka.
22. člen
Župani občin ustanoviteljic z večino vseh sprejmejo
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Medobčinskem inšpektoratu.
Župani občin ustanoviteljic z večino vseh izpeljejo celoten postopek in odločijo o prvi zasedbi sistemiziranih delovnih mest v Medobčinskem inšpektoratu.
23. člen
Kolikor druge občine izrazijo interes, lahko pristopijo
k ustanovitvi inšpektorata, če sklep o tem sprejme pristojni
organ občine in se s pristopom strinjajo vse občine ustanoviteljice oziroma njihovi pristojni organi.
Inšpektorat opravi preračun zagotavljanja sredstev za
delo inšpektorata po deležih iz drugega odstavka 4. člena
tega odloka.
24. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz
inšpektorata tako, da svojo namero pisno poda inšpektoratu
najmanj 12 mesecev pred nameravanim izstopom.
Občina izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do inšpektorata, ostale občine ustanoviteljice pa so
dolžne v roku iz predhodnega odstavka sprejeti spremembo
ustanovitvenega akta.
25. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo občinski sveti vseh
občin ustanoviteljic.
V Uradnem listu Republike Slovenije ga objavi Občina
Trzin.
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Občine ustanoviteljice objavijo ta odlok v uradnih glasilih občin ustanoviteljic.
Št. 01600-3/2004
Trzin, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Trzin
Anton Peršak l.r.
Št. 33202-0001/2005
Komenda, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l.r.
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Št. 4/23/2005
Lukovica, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Lukovica
Matej Kotnik l.r.
Št. 107-01-1/2005
Mengeš, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Mengeš
Tomaž Štebe l.r.
Št. 01503-00005/2005
Moravče, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Moravče
Martin Rebolj l.r.
Št. 030-03-002/05-012
Vodice, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Vodice
Brane Podboršek l.r.

TRŽIČ
5525.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
komunalnih taksah v Občini Tržič

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/2005 – uradno prečiščeno besedilo;
ZLS-UPB1), Zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS,
št. 29/65, 5/68, 1/69, 7/70, 51/71, 7/72, Uradni list RS-stari,
št. 18/91, in Uradni list RS, št. 57/99), 3. in 17. člena Zakona
o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03), 10. in 18. člena Statuta
Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) ter
30. člena Odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v
Občini Tržič (Uradni list RS, št. 6/01, 49/01, 6/02 in 91/02)
je Občinski svet Občine Tržič na 20. redni seji dne 21. 12.
2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
komunalnih taksah v Občini Tržič
1. člen
Besedilo 13. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini
Tržič (Uradni list RS, št. 69/02, 11/03 in 89/04, v nadaljevanju:
Odlok) se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Z globo 200.000,00 SIT se kaznuje pravna oseba,
z globo 60.000,00 SIT odgovorna oseba pravne osebe, z globo 150.000 SIT samostojni podjetnik posameznik ter z globo
60.000,00 SIT posameznik, ki:
– uporablja taksni predmet brez dovoljenja pristojnega
urada občinske uprave (2. člen);
– ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku
(6. in 15. člen);
– ne prijavi nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala na
spremembo obračuna komunalne takse (6. člen);
– v prijavi taksne obveznosti navede neresnične
podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti (6. in
7. člen).«
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2. člen
V odloku se besedna zveza »denarna kazen« v različnih sklonih nadomesti z besedo »globa« v ustreznem
sklonu.
3. člen
V tariﬁ komunalnih taks k Odloku se v tarifni številki 4
(Uporaba javnega prostora za začasne namene) za točko
4.12 tarifne številke 4 dodajo nove točke 4.13, 4.14, 4.15,
4.16 in 4.17, ki se glasijo:
»Za uporabo javnih parkirnih mest znaša komunalna
taksa:
Tarifna
št.

Opis taksnega predmeta

4.13

1 ura parkirnine

4.14

vsaka nadaljnja ura
parkirnine

4.15

dnevna parkirnina

4.16

mesečna dovolilnica

4.17

letna dovolilnica

Število točk/časovno
enoto

1,5/uro
1/uro
4,5/dan
40/mesec
150/leto
.«

4. člen
V Obrazložitvi tarifne številke 4 se doda nova 4. točka,
ki se glasi:
»Parkirnino pobira neposredno na kraju samem oseba,
ki je pooblaščena za pobiranje parkirnin s strani župana Občine Tržič.«
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-07/02-07
Tržič, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

5526.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo)
in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99,
20/01, 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 20. redni seji
dne 21. 12. 2005 sprejel naslednji

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc.
št. 604/4, pot v izmeri 180 m2, ki je vpisana v seznam št. I
k.o. Križe.
2.
Pooblasti se Občino Tržič za izdajo odločbe o ukinitvi
statusa javnega dobra ter za izbris javnega dobra v zemljiški
knjigi in vpis lastninske pravice na Občino Tržič, Trg svobode
18, Tržič, matična številka 5883547.
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3.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Št. 466-25/01-33
Tržič, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l.r.

VERŽEJ
5527.

Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2006

Na podlagi 29. in 57. 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, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl.
US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02), 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01)
je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 27. decembra
2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Veržej za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Veržej za leto
2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prodaja zemljišč in nematerialnega
premoženja
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih institucij

V tisoč
tolarjih
242.683
89.276
60.500
8.709
20.067
12.961
3.561
700
150
8.550
2.530
530
2.000
137.916
137.916

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnih organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
C) RAČUN FINANCIRANJA
50 Domače zadolževanje
55 Odplačila domačega dolga
NETO ZADOLŽEVANJE
D) SREDSTVA PRORAČUNA

327.705
43.884
18.900
2.879
20.205
1.100
800
78.800
4.018
44.438
9.342
21.002
185.481
185.481
19.540
19.540
– 85.022

50
50
50
30.000
5.200
24.800
– 60.222

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, ter načrt razvojnih programov so priloga k temu
odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
Sredstva občinskega proračuna se razporejajo med
letom enakomerno med vse uporabnike na podlagi programov in javnih razpisov v okviru doseženih prihodkov in
zapadlih obveznosti, ob upoštevanju likvidnosti občinskega
proračuna.
5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni
uporabljati sredstva občinskega proračuna le za tiste namene, ki so opredeljeni v bilanci prihodkov in dohodkov.
6. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov
vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska
rezervacija.

Uradni list Republike Slovenije
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske rezervacije so v letu 2006 oblikovane
v višini 500.000,00 SIT.
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo
in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun, ter v
skladu z zakonom o javnih naročilih. Poraba sredstev za te
namene mora biti po virih in dinamiki usklajena s planiranimi
ﬁnančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za
državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.
8. člen
Župan lahko odobri ﬁnanciranje sprejetih programov
občinskega proračuna iz sredstev splošne proračunske rezervacije, če zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni
mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s sprejeto
dinamiko. Ko zaradi objektivnih razlogov ni mogoče izvajati
sprejetih programov in uporabiti planiranih sredstev, lahko
župan predlaga rebalans občinskega proračuna v sprejem
Občinskemu svetu Občine Veržej.
9. člen
Župan lahko v okviru zakonskih določil izda soglasje za izplačilo povečanega obsega delovne uspešnosti
javnim zavodom oziroma pravnim osebam, katerih ustanoviteljica je občina, in imajo med prihodki poleg javnih
sredstev od prispevkov in dotacij tudi sredstva od prodaje
storitev na trgu, v breme katerih se pokrivajo tako nastali
višji stroški.
10. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih
sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev
opravlja Nadzorni odbor Občine Veržej v skladu z zakonom
in statutom.
11. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko
rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za ﬁnanciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, množičnih pojavov nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih
bolezni ter odpravo drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne
sile in ekološke nesreče.
V sredstva proračunske rezerve se v letu 2006 izloči
300.000,00 SIT.
12. člen
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva
splošne proračunske rezervacije ali najame likvidnostno posojilo do višine 5% vseh prihodkov sprejetega proračuna za
tekoče obračunsko obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega leta. O najetju posojila iz tega člena
odloča župan.
13. člen
Župan Občine Veržej lahko začasno zmanjša višino
sredstev, določenih v občinskem proračunu za posamezne
namene in zadrži uporabo sredstev, če prihodki občinskega
proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini. O
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ukrepu obvesti župan Občinski svet Občine Veržej ter predlaga spremembo proračuna.
14. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine,
ki prav tako skrbi za gospodarjenje z likvidnostnimi sredstvi
proračuna zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
Do višine 1.000.000,00 SIT proračunskih sredstev za
posamezen namen odloča po sklepu župan občine.
15. člen
Občina se sme zadolževati v obsegu, ki ne presega
20% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz
državnega proračuna za investicije in če odplačilo glavnic in
obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna
v letu in pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete
donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za
investicije.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži
za ﬁnanciranje investicij na področju osnovnega šolstva,
stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in javne infrastrukture
za ravnanje z opdadno vodo ter investicij, ki so soﬁnancirane iz sredstev skladov Evropske unije, če odplačilo
glavnice in obresti v posameznem letu ne preseže dodatnih
3% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov
sprejetega proračuna, zmanjšanih za prejete donacije in
transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije
in če doba odplačevanja ni daljša od ekonomske življenjske
dobe investicije.
O zadolžitvi odloča Občinski svet Občine Veržej. Pogodbo o zadolževanju podpiše župan le ob predhodnem soglasju Ministrstva za ﬁnance RS in je sestavni del pogodbe.
16. člen
Javno podjetje ali javni zavod, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
soglasju odloča občinski svet.
17. člen
O dajanju poroštev, določenih v 19. členu Zakona o
ﬁnanciranju občin odloča občinski svet.
18. člen
Občina pripravi do konca marca tekočega leta zaključni
račun proračuna za preteklo leto in premoženjsko bilanco
občine na podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov
občinskega proračuna.
19. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 900-155/05-skl
Veržej, dne 27. decembra 2005
Župan
Občine Veržej
Drago Legen l.r.

5528.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Veržej za leto 2006

Na podlagi 16. člena in 120. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) in 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
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Ljutomer (Uradni list RS, št. 49/95 in 95/03) je Občinski svet
Občine Veržej na seji dne 27. decembra 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Veržej za leto 2006
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2006 znaša
1,70.
2. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po tem
sklepu izterjuje Ministrstvo za ﬁnance, Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Murska Sobota.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2005 (Uradni list
RS, št. 142/04).
Št. 900-156/05-skl
Veržej, dne 27. decembra 2005
Župan
Občine Veržej
Drago Legen l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje naslednje
sestavine:
A. TEKSTUALNI DEL
B. POGOJI, SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV
UREJANJA PROSTORA
C. GRAFIČNE PRILOGE
Podrobnejši seznam prilog se nahaja v gradivu zazidalnega načrta iz prvega člena tega odloka.
II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Območje zazidalnega načrta vključuje parcele v k.o.
Gorica in k.o. Levec. Izhodiščna točka obodne parcelacije
se nahaja v severovzhodnem vogalu parcele št. 1448/59
k.o. Levec. Od tu se meja nadaljuje proti zahodu po meji
med obema katastrskima občinama Levec in Gorica do
zahodne meje parc. št. 1448/63. Meja obodne parcelacije
se tu obrne proti jugu in teče po zahodnem robu parc. št.
1448/63 v razdalji ca. 127.00 m. tu se obrne proti vzhodu, preko parc. št. 1448/63, 1448/147, 1448/148, 1448/56,
1448/55, 1448/54, 1448/52, 1448/51, 1448/50, in 1448/49.
V oddaljenosti cca 75.00 m od jugovzhodnega vogala parc.
št. 1448/49 se meja nadaljuje proti severu po vzhodni
parcelni meji parc. št. 1448/49 do meje katastrskih občin
k.o. Levec in k.o. Gorica. Tu se obrne proti zahodu in preide v k.o. Gorica ter poteka po vzhodni parcelni meji parc.
št. 215/2, nato se obrne proti zahodu in teče po severnem
robu parc. št. 215/2, 216/1, 217/4 in preko parc. št. 217/2.
V podaljšku vzhodne parcelne meje parc. št. 222/3 se
obrne proti jugu in se po robu parc. št. 222/3 nadaljuje do
izhodiščne točke.
Ureditveno območje meri 5,82 ha.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA

ŽALEC
5529.

Odlok o zazidalnem načrtu za mlekarno Celeia

Na podlagi 23., 31., 77. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in
58/03-ZZK-1) ter 16. in 24. člena Statuta Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03,
134/04 in 16/05) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne
19. decembra 2005 sprejel

ODLOK
o zazidalnem načrtu za mlekarno Celeia
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za Mlekarno
Celeia (v nadaljevanju: ZN), ki ga je izdelal Razvojni center
Inštitut za urejanje prostora d.o.o. Celje pod št. 078/02 v
septembru 2005. ZN je skladen s prostorskimi sestavinami
dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec (Uradni list RS, št.
21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96,
35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99 in 28/99) in spremembami
in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana
občine Žalec – za območje občine Žalec (Uradni list RS, št.
37/99, 98/00 in 94/02).

4. člen
Celotno območje je skladno s planskimi usmeritvami
mlekarne.
Predvidene dejavnosti po posameznih objektih so:
– objekt št. 1:
vratarnica
– objekt št. 2:
kolesarnica
– objekt št. 3:
trgovska dejavnost
– objekt št. 4:
laboratorij – raziskovalna
dejavnost
– objekt št. 5.1, 52., 5.3: proizvodno – skladiščna
dejavnost
– objekt št. 6:
servisna dejavnost
– objekt št. 7:
poslovna dejavnost
– objekt št. 8:
servisna dejavnost
– objekt št. 9:
proizvodna dejavnost
– objekt št. 10:
objekt za predčiščenje tehnoloških odpadnih vod
– objekt št. 11:
kompresor, dozirna postaja
– objekt št. 12:
zbiranje odpadkov
– objekt št. 13:
dezinfekcija vozil
– objekt št. 14:
rezervoar plina
Natančne dejavnosti v objektih bodo določene skladno
s tolerancami ZN na osnovi ustrezne prostorske preveritve.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE, TOLERANCE
5. člen
Na območju ZN so predvideni naslednji posegi:
1. Ohranitev obstoječih objektov z možnostjo izvedbe
naslednjih posegov:

Uradni list Republike Slovenije
– rekonstrukcije,
– sprememba namembnosti,
– gradnja manjših prizidkov, ki pomenijo funkcionalno
dopolnitev obstoječih objektov,
– nadomestna gradnja.
2. Rušitev obstoječih objektov in naprav:
– odstranitev in prevezava obstoječih komunalnih,
energetskih vodov in omrežja zvez na lokaciji predvidenih
objektov,
– rušitev nadstrešnic.
3. Predvidene prostorske ureditve:
– izgradnja nove servisne ceste s parkirišči za tovornjake in priklopnike,
– razširitev parkirišča za osebna vozila,
– prestavitev zapornice ob vhodu na kompleks mlekarne ter ureditev dezinfekcijskega bazena,
– ureditev manipulacijskih površin,
– gradnja nove vratarnice,
– postavitev kolesarnice,
– gradnja prizidka k obstoječi trgovini,
– gradnja laboratorija,
– gradnja prizidkov k obstoječemu proizvodno-skladiščnemu objektu na zahodni, južni in vzhodni strani,
– gradnja avtopralnice,
– gradnja nove upravne zgradbe,
– pozidava obstoječe nadstrešnice ob objektu za
vzdrževanje in energetiko,
– dozidava proizvodne hale vzhodno od objekta za
vzdrževanje in energetiko,
– gradnja objekta za predčiščenje odpadnih voda,
– postavitev kontejnerjev za smeti,
– postavitev plinskega rezervoarja,
– postavitev silosov,
– postavitev varovalne ograje,
– ureditev zelenih površin,
– prestavitev in dograditev komunalnih in energetskih
vodov ter omrežja zvez.
6. člen
Pogoji za urbanistično oblikovanje območja so:
– ohranitev obstoječih objektov,
– ohranitev obstoječe prometne infrastrukture in zgrajene komunalne in energetske infrastrukture, razen tiste na
lokaciji predvidenih objektov,
– gradnja predvidenih objektov,
– potek servisne ceste od uvoza na južnem delu, nato
ob južnem in vzhodnem robu funkcionalnega zemljišča do
nove čistilne naprave,
– ureditev parkirišč za osebna in tovorna vozila;
7. člen
Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
objektov so:
– dovoljena je klasična ali montažna gradnja,
– upoštevati je treba odmik gradbenih linij od obstoječih objektov in prometnic,
– dovoljena je členitev fasade do maksimalne gradbene linije,
– višinski gabariti so določeni z etažnostjo objektov,
venci novih objektov ne smejo znatno presegati višine obstoječih objektov,
– novi objekti na zahodnem in južnem robu morajo biti
zaradi izpostavljene lokacije ob glavni cesti I. reda Arja vas
Velenje, skrbno, sodobno in izvirno oblikovani,
– pridobiti geotehnične pogoje gradnje za vse predvidene objekte.
Okvirni tlorisni in višinski gabariti objektov:
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Oznaka

Tlorisne dimenzije

Etažnost,
višina

objekt 1

10.00 x 6.00 m

P

objekt 2

10.00 x 5.00 m

P

objekt 3

8.00 x 15.00 m + 5.00 x 14.00 m P

objekt 4

20.00 x 14.00 m

P+2

objekt 5.1

105.00 x 24.00 m

P+2

objekt 5.2

84.50 x 47.50 m

P

objekt 5.3

105.00 x 24.00 m

P

objekt 6

20.00 x 20.00 m

P

objekt 7

21.00 x 14.00 m

P+2

objekt 8

30.50 x 21.00 m

P

objekt 9

8.20 x 19.00 m

objekt 10

temeljna plošča 236 m
2 bioreaktorja R =11.30 m

P
2

havarijski rezervoar R=6.00m
objekt 11

temeljna plošča 67m2

objekt 13

3.00 x 8.00 m

objekt 14

6.00 x 2.50 m

h = 10.50 m
V = 1000 m3
h = 8.00 m
V = 200 m3

8. člen
Za zunanjo ureditev veljajo naslednji pogoji:
– izvedba skladno z namembnostjo območja,
– funkcionalno zemljišče je določeno v graﬁčnih prilogah ZN,
– ureditev funkcionalnega zemljišča kot parkirne in manipulacijske površine, servisne ceste, ter zelenice,
– izvedba utrjenih površin v asfaltu,
– obveznost ureditve parkirnih mest za zaposlene in
obiskovalce,
– postavitev transparentne varovalne ograje višine
2.0 m;
Za ureditev zelenih površin veljajo naslednji pogoji:
– skrbno načrtovanje zelenih površin (upoštevanje
higienske in oblikovalske funkcije, izbor drevesnih in grmovnih vrst, ki so avtohtone, odporne na klimatske in
speciﬁčne rastiščne razmere in ki zadovoljujejo potrebe
– zadrževanje prahu, habitus, zmanjšanje hrupa, višina
krošnje),
– obveznost zasaditve drevoredov ob servisni cesti,
– obveznost zasaditve drevja ob parkirnih površinah,
– obveznost zasaditve zelenega tampona na meji med
območjem mlekarne in kmetijskimi površinami,
– obvezna dodatna zasaditev zelenega tampona na
vzhodnem in jugovzhodnem delu;
9. člen
Tolerance
ZN določa okvirne namembnosti objektov, tlorisne in
višinske gabarite. V graﬁčnih prilogah so določeni okvirni
tlorisni gabariti, ki upoštevajo odmike od prometnic in med
objekti oziroma gradbene linije.
Kot tolerance so dovoljene:
– spremembe parcelnih mej ob soglasju mejašev,
– spremembe dimenzij tlorisnih in višinskih gabaritov
objektov v skladu s tehnološkimi potrebami in ob upoštevanju
ostalih pogojev ZN,
– spremembe namembnosti posameznih delov objektov
ali objektov v celoti v okviru dejavnosti mlekarne; za vsako
spremembo je treba izdelati prostorsko preveritev,
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– preureditev internih parkirnih površin skladno s potrebami investitorja in ob upoštevanju ostalih pogojev ZN,
– na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije so dopustne tolerance pri prometnem, komunalnem in
energetskem urejanju, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, bolj ekonomična investicijska vlaganja in v
kolikor te spremembe oziroma prestavitve ne spreminjajo
vsebinskega koncepta ZN;
Spremembe, dovoljene s tolerancami, ne smejo ovirati
realizacije ZN in morajo biti v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor in na
varovanje okolja.
Tolerance se lahko izvajajo le na podlagi predhodne
prostorske preveritve, tiste tolerance, kjer se spreminjajo
gabariti objektov, pa izključno na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja – prostorski del.
V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN
ENERGETSKEGA UREJANJA
10. člen
Za upravljanje z vodami veljajo naslednji pogoji:
– območje po zasnovah ureditev visokovodnega režima
v Sp. Savinjski dolini ni predvideno za razlivanje visokih voda
Savinje s pritoki, zato gradnja predvidenih objektov ne bo
imela škodljivih vplivov na vodni režim;
– meteorne vode s strešin objektov je treba odvajati v
meteorno kanalizacijo preko peskolovov, meteorne vode s
parkirišč in ostalih voznih ter manipulacijskih površin pa v
meteorno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj, obcestnih požiralnikov, rešetk in jaškov, meteorne
vode se preko meteorne kanalizacije vodijo v odvodni jarek;
zadrževanje meteornih vod je urejeno v obstoječem zadrževalniku na jugozahodnem delu kompleksa;
– sanitarne odplake iz predvidenih objektov in celotnega
obravnavanega območja je treba odvajati preko fekalne kanalizacije in predhodnega čiščenja na čistilno napravo Kasaze;
– tehnološke odpadne vode je treba predhodno očistiti
in jih preko tehnološke kanalizacije voditi do javnega kanalizacijskega omrežja na čistilno napravo Kasaze skladno s
pogoji upravljavca.
11. člen
Za prometno omrežje in ostale utrjene površine veljajo
naslednji pogoji:
– napajanje območja preko obstoječega priključka na
glavno cesto I. reda št. 5 Arja vas – Velenje,
– tehnični elementi servisne ceste: širina 7,0 m, zavijalni
radiji uvozov 12,5 m, tehnični elementi morajo omogočati dovoz tovornim vozilom in tovornim vozilom s priklopniki,
– izvedba servisne ceste, parkirišč in manipulacijskih
površin v asfaltu,
– ureditev parkirišča za osebna vozila (skupno 59 dodatnih parkirnih mest), 33 parkirišč za tovorna vozila in 3 parkirna
mesta za tovorna vozila s priklopniki,
– tehnični elementi parkirišč: parkirni prostor za osebna
vozila velikosti 5,0 x 2,5 m in za tovorna vozila velikosti 11,0
x 4,0 m, ter 20.00 x 4.00 m; ureditev parkirišča za tovorna
vozila skladno z veljavno zakonodajo,
– na celotni trasi servisne ceste je predvideti ustrezno
vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo skladno z
veljavnimi predpisi, zakoni in pravilniki,
– pred izgradnjo cestnega omrežja je izdelati projekt za
izvedbo, pred ureditvijo parkirišč in manipulacijskih površin
posameznih objektov pa projekte zunanje ureditve;
12. člen
Za vodovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– prestavitev in dograditev sekundarnega vodovodnega
omrežja v obliki zanke (DN ﬁ 100 mm) in priključitev na obstoječi vodovod na jugu (glavni vod PEHD ﬁ 160 mm),
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– prestavitev obstoječega vodovodnega jaška na novo
lokacijo,
– izgradnja hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti v
predpisanih rastrih in odmikih,
– pred izgradnjo vodovodnega omrežja je izdelati projekte
za izvedbo ter nanje pridobiti soglasje upravljavca;
13. člen
Za kanalizacijsko omrežje veljajo naslednji pogoji:
– dograditev kanalizacijskega omrežja za odvajanje meteornih, sanitarnih in tehnoloških odplak v ločenem sistemu,
– odvodnja meteornih vod s strešin objektov v meteorno
kanalizacijo preko peskolovov,
– odvodnja onesnaženih meteornih vod s parkirišč in ostalih voznih in manipulacijskih površin v meteorno kanalizacijo
preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj in maščob,
– meteorni kanal odvaja meteorne vode v odvodni jarek,
– tehnološke odpadne vode je potrebno predhodno očistiti
do take stopnje, da bodo ustrezale zakonsko predpisanim normativom za izpust v javno kanalizacijo in nato v čistilno napravo
Kasaze skladno s pogoji upravljalca,
– sanitarne vode bodo po predhodnem čiščenju speljane
na čistilno napravo Kasaze,
– pred izgradnjo kanalizacijskega omrežja je izdelati projekte za izvedbo in pri tem upoštevati veljavne tehnične predpise
ter ostale pogoje soglasjedajalca;
14. člen
Za električno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– prestavitev obstoječega visokonapetostnega kabla in
nizkonapetostnega omrežja na lokacijah predvidenih objektov,
– izgradnja dodatne transformatorske postaje 20/0,4 kV,
– izvedba nizkonapetostnega električnega kabelskega
omrežja za napajanje predvidenih objektov,
– vsa dela in prestavitve je treba izvajati v soglasju in pod
nadzorom upravljalca v skladu z ustrezno izdelano tehnično
dokumentacijo in ob upoštevanju veljavnih tehničnih predpisov,
standardov in varnostnih ukrepov;
15. člen
Za telefonsko omrežje veljajo naslednji pogoji:
– izgradnja novega TK podzemnega omrežja in navezava
na obstoječe TK omrežje,
– za izgradnjo TK omrežja je potrebno izdelati ustrezni
elaborat (PGD, PZI) in nanj pridobiti soglasje upravljavca;
16. člen
Za plinovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– prestavitev obstoječega plinskega rezervoarja na novo
lokacijo ob servisni cesti,
– upoštevanje varovalnega pasu plinovoda P 232A (MRP
Žalec – MRP Mlekarna, premer 100 mm, 6 bar), ki poteka ob
severovzhodni meji ureditvenega območja; varovalni pas znaša 2 x 5,0 m, izvajanje morebitnih del in posegov je možno le
pod posebnimi pogoji in nadzorstvom predstavnika upravljavca
plinovoda,
– pred izgradnjo plinovodnega omrežja je izdelati projekte
za izvedbo, ki morajo upoštevati vse veljavne predpise in standarde ter pogoje upravljavca;
17. člen
Ogrevanje objektov:
– ureditev centralnega ogrevanja iz centralne kotlovnice,
energetski vir je zemeljski plin;
VI. UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
18. člen
Detajlni ukrepi za varovanje okolja bodo določeni v poročilu o vplivih na okolje, ki je obvezno po »Uredbi o vrstah
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posegov v okolje, za katera je obvezna presoja vplivov na
okolje« (Uradni list RS, št. 66/96, 12/00). Poročilo o vplivih na
okolje mora izdelati pooblaščena strokovna organizacija.
Hrup
– Območje ZN sodi v IV. stopnjo varstva pred hrupom,
za katero so dovoljene mejne dnevne in nočne ravni hrupa
70 dBA.
– Na zahodnem, jugovzhodnem in vzhodnem delu meji
območje ZN na kmetijske površine, za katere velja III. stopnja
varstva pred hrupom z dovoljeno dnevno mejno ravnijo 60
dBA in nočno 50 dBA.
– Obvezno je upoštevati načrtovane ureditve v urbanistično-arhitektonski zasnovi, ki predvideva na južnem in
vzhodnem delu zasaditev zelenega tampona in ureditev drevoreda ob parkiriščih.
Zrak
– Načrtovane dejavnosti predvidoma ne bodo povzročale emisij v zrak. V kolikor je pričakovati takšen vpliv, je ravnati
skladno s prvim odstavkom tega člena.
– Kot energetski vir je predviden zemeljski plin.
– Na jaških fekalne kanalizacije so predvideni smradotesni pokrovi.
Vode
– Upoštevati je že navedene pogoje za odvajanje sanitarnih, meteornih in tehnoloških odpadnih vod v 13. členu
odloka.
Odpadki
– Komunalni odpadki se bodo zbirali v zabojnikih in se
odvažali na komunalno deponijo skladno z odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec (Uradni list RS,
št. 19/97, 40/97).
– Z morebitnimi posebnimi odpadki je potrebno ravnati
v skladu z veljavno zakonodajo.
Požarna varnost
– Upoštevanje ureditev, ki jih v skladu z veljavno zakonodajo s področja požarnega varstva določa ZN: načrtovanje
dostopov in dovozov na način, da je omogočen dovoz interventnih vozil in da so izpolnjeni pogoji za varen umik, zadostni odmiki med objekti, da je preprečeno širjenje požara in
zagotovitev oskrbe za gašenje z vodo preko predvidenega
hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.
VII. ETAPNOST IZVAJANJA
19. člen
Za etapno izvajanje ZN veljajo naslednji pogoji:
– Izvajanje ZN lahko poteka v etapah v skladu s potrebami in ﬁnančnimi možnostmi investitorja.
– Posamezna etapa ZN mora biti izvedena v celoti z
vsemi elementi zunanje ureditve in tako, da ne bo poslabšala ekološkega stanja. Komunalne, energetske, prometne in
vodnogospodarske ureditve, ki lahko vplivajo na varovanje
okolje, morajo biti dokončno urejene s posamezno etapo
gradnje.
– Do pričetka izvajanja posamezne etape mora ostati namembnost površin nespremenjena tako, da se lahko
izvajajo posegi, ki omogočajo normalno rabo zemljišč in
objektov ter načrtovano realizacijo predvidenih posegov v
skladu z ZN.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
20. člen
Investitor posameznih objektov je dolžan sočasno z izgradnjo objektov zaključiti zunanjo ureditev objekta. Za kompletno komunalno urejanje območja je odgovoren investitor
Mlekarna Celeia d.o.o..
Pri izdelavi izvedbene dokumentacije morajo biti upoštevane vse zahteve soglasjedajalcev.
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IX. KONČNE DOLOČBE
21. člen
ZN iz 1. člena odloka je stalno na vpogled na Občini
Žalec, Oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora in pri
Upravni enoti Žalec, Oddelku za okolje in prostor.
22. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-0007/2002 02/02
Žalec, dne 19. decembra 2005
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

ŽIRI
5530.

Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona 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, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 16. člena Statuta
Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) je Občinski
svet Občine Žiri na 15. redni seji dne 22. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Žiri za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Žiri za leto 2006 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine
(v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2006

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

843.106

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

479.534

70

DAVČNI PRIHODKI

356.750

700 Davki na dohodek in dobiček

289.418

703 Davki na premoženje

49.632

704 Domači davki na blago in
storitve

17.700
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706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

0

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

38.800
0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44

47.500

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

730 Prejete donacije iz domačih
virov

0

442 Poraba sredstev kupnin iz
naslova privatizacije

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

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

0

TRANSFERNI PRIHODKI

278.072

740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij

278.072

TEKOČI ODHODKI

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom

43

75

0

PREJETE DONACIJE

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

42

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

8.800
85.500

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

41

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

97.484

KAPITALSKI PRIHODKI

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopred. dolgoročnih sredstev

40

16.500

712 Denarne kazni

721 Prihodki od prodaje zalog

74

122.784

0

714 Drugi nedavčni prihodki

73

0

711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
72
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836.606
265.495
48.742
8.050
204.495
3.350
858
265.238
7.500
119.776

412 Transferi neproﬁtnim organizacijam in ustanovam

40.570

413 Drugi tekoči domači transferi

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

0

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55

0

6.500

ODPLAČILA DOLGA

6.500

550 Odplačila domačega dolga

6.500

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

0

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-6.500

97.392

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

-6.500

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

251.400

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.
12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali +

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

251.400

INVESTICIJSKI TRANSFERI

54.473

431 Investicijski transferi pravnim
in ﬁzičnim osebam, ki niso prorač.
upor.

32.106

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

22.367

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

6.500

Posebni del proračuna sestavljajo ﬁnančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasiﬁkacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Žiri: www.ziri.si.
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
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Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini
500.000,00 tolarjev.
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
6.200.000,00 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, in sicer
so to donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti, prihodki od prodaje ali zamenjave
stvrnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj.
Poleg naštetih so namenski tudi naslednji prihodki:
1. okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi
odpadnih voda,
2. okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov,
3. požarna taksa,
4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.
Kot namenski prihodek se v letu 2006 šteje tudi prihodek od prodaje premičnin in nepremičnine Podklanec 5, ki
se po sklepu sodišča o zapuščini št. 288/2003-37 nameni za
poravnavo zapustnikovih dolgov.
Kot namenski prihodek se v letu 2006 šteje tudi prihodek od prodaje nezazidanih stavbnih zemljišč – 2 parcel v ZN
Plastuhova grapa, nezazidanih stavbnih zemljišč nad območjem ZN v Plastuhovi grapi ter kmetije Pri Brcku v Žirovskem
vrhu. Prihodki od prodaje naštetih nepremičnin se namenijo
za nakup zemljišč v sklopu območja Mršak.

7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 20.000,00 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga.

4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika
predstojnik neposrednega uporabnika (župan).
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna najmanj v
mesecu juniju in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in
njegovi realizaciji.

9. člen
Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine
5% zadnjega sprejetega proračuna. Soglasje ministrstva za
ﬁnance v tem primeru ni potrebno. Dolg iz tega naslova
mora občina odplačati do konca proračunskega leta, to je
do 31. decembra.

5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte
iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v
načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2006 – 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih – 20% navedenih pravic
porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30% pravic porabe v
sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. stanovanjski sklad, ustanovljenega na podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada (Uradni list RS,
št. 23/01),
3. sredstva za odpravljanje nesorazmerij med osnovnimi plačami na podlagi ZSPJS.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Zadolževanje občine je možno na način in v skladu z
določbami 85. člena Zakona o javnih ﬁnancah. Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih
ustanoviteljica je Občina Žiri, ter zadolževanje pravnih oseb
javnega sektorja na ravni občine se všteva v kvoto, kot jo
določa prej navedeni predpis.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Žiri v letu
2007, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-01-8/2005
Žiri, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

5531.

Pravilnik za vrednotenje ter soﬁnanciranje
društvenih dejavnosti v Občini Žiri

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) in 7. člena statuta
Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) je Občinski
svet Občine Žiri na 15. redni seji dne 22. 12. 2005 sprejel

PRAVILNIK
za vrednotenje ter soﬁnanciranje društvenih
dejavnosti v Občini Žiri
1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek ter merila in kriteriji za pridobivanje sredstev iz proračuna Občine Žiri za so-

Stran

14000 /

Št.
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ﬁnanciranje izvajanja projektov in programov društev, klubov,
združenj, nevladnih, neproﬁtnih organizacij, oziroma drugih
izvajalcev socialnih, zdravstvenih, humanitarnih, mladinskih,
turističnih dejavnosti ter stanovskih združenj (v nadaljevanju:
društvene dejavnosti).
Soﬁnanciranje izvajanja rednih dejavnosti na področjih
kmetijstva, športa in kulture se ureja s posebnim pravilnikom,
zato navedene dejavnosti niso predmet tega pravilnika. Prav
tako ni predmet tega pravilnika redna dejavnost prostovoljnih
gasilskih društev, ki se soﬁnancira preko gasilske zveze.
2. člen
Upravičenci do proračunskih sredstev po tem pravilniku
so vsi izvajalci, organizirani v eni izmed organizacijskih oblik
iz 1. člena tega pravilnika, ki
– so registrirani za izvajanje dejavnosti iz 1. člena,
– imajo urejeno evidenco članstva,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načrtovanih programov,
– imajo sedež na območju Občine Žiri oziroma imajo
včlanjene tudi člane občane Občine Žiri.
3. člen
Predmet soﬁnanciranja so letni programi izvajanja rednih dejavnosti ter enkratne akcije oziroma projekti upravičencev. Višina soﬁnanciranja s strani Občine Žiri je odvisna od
razpoložljivih sredstev, obsega in pomembnosti programa
oziroma projekta, in lahko znaša največ 50% vrednosti programa. Sredstva za investicije niso predmet tega pravilnika.
4. člen
Proračunska sredstva, ki so v proračunu občine zagotovljena za posamezno proračunsko leto, se upravičencem
dodelijo na osnovi izvedenega postopka javnega razpisa. Prijavitelji programov oziroma projektov se prijavijo na razpis z
razpisnim obrazcem. Prijave se zbirajo do 31. maja tekočega
leta, nato jih pregleda posebna komisija, ki ustrezne predloge
programov in projektov ﬁnančno ovrednoti na podlagi meril
in kriterijev ter pripravi predlog soﬁnanciranja za tekoče leto.
Predlog soﬁnanciranja se predloži županu, ki odobri ali zavrne
dodelitev proračunskih sredstev s sklepom. Postopek javnega
razpisa mora biti zaključen do 30. junija tekočega leta.
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5. člen
Prijava na razpis mora vsebovati naslednje elemente:
– naziv, sedež, organizacijska oblika, dejavnost prijavitelja,
– podatki o članstvu z navedbo števila članov iz Občine Žiri, če ima organizacija članstvo,
– opis (podrobna vsebina, število let izvajanja) in
ﬁnančno ovrednotenje programov in projektov, ki so predmet soﬁnanciranja v tekočem letu,
– ﬁnančni načrt za izvedbo navedenih programov in
projektov v tekočem letu z natančno opredelitvijo virov
ﬁnanciranja,
– poročilo o delu in ﬁnančno poročilo za preteklo
leto.
6. člen
Razpisna komisija lahko ob pregledu vlog, prispelih na razpis za soﬁnanciranje, izloči vloge za programe
oziroma projekte, ki niso v interesu Občine Žiri. Področja
dejavnosti, ki so v javnem interesu in jih bo Občina Žiri
soﬁnancirala iz proračunskih sredstev po tem pravilniku,
so:
– humanitarne dejavnosti (zbiranje sredstev in denarja za pomoč socialno šibkim posameznikom),
– socialni programi (vključevanje različnih marginalnih skupin) in zdravstveni programi (organizirana terapevtska vadba),
– mladinski, srednješolski, študentski programi,
– programi za invalide in upokojenski programi,
– organizacije vojnih veteranov,
– programi turizma in prirejanje množičnih turističnih
prireditev v kraju,
– programi za promocijo varstva okolja, ekologije,
– religiozne organizacije,
– razna stanovska združenja.
7. člen
Vrednost posameznih predlogov programov oziroma
projektov za soﬁnanciranje je izražena v točkah. Vrednost
točke se določi za vsako leto posebej glede na razpoložljiva proračunska sredstva. Točkovanje se izvede po
sledečih kriterijih in merilih:

KRITERIJ / MERILO
1. kriterij: SEDEŽ PREDLAGATELJA, FINANCIRANJE IN ČLANSTVO
1.1 – predlagatelj programa oziroma projekta ima sedež v občini Žiri
1.2 – predlagatelj bo pridobil več kot 60% sredstev za izvedbo programa oziroma projekta iz naslova
članarin, prispevkov uporabnikov in iz proračunov lokalnih skupnosti
1.3 – večina (več kot 50%) članstva je občanov občine Žiri
– delež članov občanov občine Žiri znaša do 50% (točkuje se sorazmerni delež)
1.4 – število članov s plačano članarino: od 3 do 50
od 51 do 100
nad 100
2. kriterij: VRSTA PROGRAMA / PROJEKTA
2.1 – redni program, ki se izvaja preko celega leta (oziroma preko sezone vsaj 7 mesecev)
– enkraten projekt (točkuje se vsak posamezen projekt, vendar največ dva)
2.2 – program / projekt vključuje zbiranje pomoči za socialno ogrožene občane Žirov
2.3 – program / projekt se izvaja že daljše časovno obdobje (vsaj tretje leto zapored)
3. kriterij: CILJNE SKUPINE
3.1 – ciljna skupina / uporabniki so vsi občani Žirov (cilji presegajo društven interes)
– izvedba programov / projektov samo za člane (društven interes)
3.2 – izvedba programov / projektov izven občine Žiri
4. kriterij: OCENA KVALITETE, IZVEDLJIVOSTI IN POMEMBNOSTI
PROGRAMA / PROJEKTA
SKUPNO MAKSIMALNO ŠTEVILO TOČK:

ŠT. TOČK
maks. 60
20
5
20
1–5
5
10
15
maks. 50
10
5
0-35
5
maks. 40
0-35
5
5
maks. 50
0-50
200
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8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 414-04-3/2005
Žiri, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

5532.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2006

Občinski svet Občine Žiri je na podlagi določil 15. člena
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Žiri
(UVG, št. 13/00) na 15. redni seji dne 22. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v letu 2006
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju občine Žiri za leto 2006
znaša 1,1097 SIT.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi. Vrednost točke se
uporabi pri odmeri nadomestila za leto 2006.

Št.

5533.

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto
2006

Na podlagi 29. člena Zakona 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 79/01,
30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZTB-B) in 18. člena statuta občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG,
št. 34/04 in 17/05) je Občinski svet Občine Žirovnica na 27.
seji dne 22. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Žirovnica za leto 2006
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za Občino Žirovnica za leto 2006
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljevanju: proračun).

14001

2. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
v 1000 SIT
Konto

Opis

I.

70
700

ŽIROVNICA

Stran

2. člen
Proračun Občine Žirovnica za leto 2006 sestavljajo:
– splošni del, to so bilanca prihodkov in odhodkov, račun ﬁnančnih terjatev in naložb ter račun ﬁnanciranja,
– posebni del proračuna,
– načrt razvojnih programov.
V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov izkazani načrtovani davčni prihodki, nedavčni prihodki,
kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki
občine. Na strani odhodkov so izkazani planirani tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski
transferi.
V računu ﬁnančnih terjatev in naložb so planirana vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.
V računu ﬁnanciranja se izkazuje zadolževanje občine
in odplačevanje dolgov, ki je povezano s ﬁnanciranjem salda
bilance prihodkov in odhodkov.
Posebni del proračuna sestavljajo ﬁnančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe
in podprograme, predpisane s Pravilnikom o programski
klasiﬁkaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur. list RS, št.
57/05). Podprogram je razdeljen na proračunske postavke,
te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim
kontnim načrtom.

Št. 423-06-19/2005
Žiri, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.
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703
704
706
71
710
711
712
713
714
72
720
721
722

A. BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
S K U PAJ PR I H O D K I
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
STORITVE
DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN
DOHODKI OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE
ZALOG
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA

Proračun
2006

504.298
489.552
443.078
352.313
56.410
34.355

46.474
23.808
925
0

21.741
2.182
2.182

0
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73
730
731
74
740
II.
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
420
43
430
431
432
III.

75

IV.

750
751
44

V.

440
441
VI.

Št.
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PREJETE DONACIJE
(730+731)
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI IZ
DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
S K U PAJ O D H O D K I
(40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
SREDSTVA, IZLOČENA V
REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI
(420)
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430)
INVESTICIJSKI TRANSFER
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)
DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
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VII.

0

12.564
12.564
492.298
180.920
40.211
6.440
126988
0

50
500
55
550

SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL
(I. + IV.) – (II. + V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOLŽEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
IX. ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
(VIII.-IX.)
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.)
– (II.+V.+IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA
LETA
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA

12.000
0
0

0

12.000

7.281
182.432
4.481
86.495
39.237
52.219
112.583
112.583
16.363
0
6.000
10.363
12.000

0
0

0

0

3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– taksa za obremenjevanje vode,
– turistična taksa,
– koncesijska dajatev od iger na srečo,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– požarna taksa,
– taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– vsi transferni prihodki,
– prispevki občanov za izgradnjo kanalizacijskega
omrežja.
5. člen
Občina Žirovnica v letu 2006 razpolaga s sredstvi, ki
bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Izdatki proračuna za leto 2006 se izplačujejo do konca proračunskega
leta, to je do 31. 12. 2006.
6. člen
V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo
občini ali jih ustvarijo neposredni uporabniki proračuna in vsi
izdatki občine oziroma neposrednih uporabnikov proračuna
za posamezne namene.
7. člen
Vsi prejemki proračuna, razen namenskih prihodkov iz
4. člena tega odloka, so namenjeni pokrivanju vseh izdatkov
proračuna. Namenski prihodki, ki v tekočem letu niso porabljeni, se namensko prenesejo v proračun naslednjega leta.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan
ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov
povečata obseg izdatkov ﬁnančnega načrta neposrednega
uporabnika in proračun.
8. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse
uporabnike proračuna v okviru doseženih prihodkov in v
odvisnosti od dinamike nastajanja obveznosti in možnosti
pokrivanja stroškov z lastnimi prihodki, če ni v zakonu,
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posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s
pogodbo med občino in posrednim uporabnikom drugače
določeno.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne
prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih
zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.
Sredstva za investicije se posrednik uporabnikom zagotavljajo v višini, navedeni v posebnem delu proračuna.
Sredstva, ki jih posredni proračunski uporabniki dosežejo z lastno dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje
dejavnosti posrednega proračunskega uporabnika, investicijskega vzdrževanja in investicij, v skladu s sprejetim
ﬁnančnim načrtom, če ni z zakonom ali odlokom drugače
določeno.
9. člen
Prejemniki proračunskih sredstev prejmejo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi javnega razpisa, odločbe, sklepa občinskega sveta in sklepa
ali odredbe župana.
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov,
dodeljuje s sklepom župan. Na sklep župana pritožba ni
možna.
10. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.
Proračunski uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu
predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že
opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je
možno le ob ustreznem zavarovanju in obrestovanju predplačil.
11. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko
Slovenije, poslovne banke in državne vrednostne papirje
ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti
naložb.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan oziroma od njega pooblaščena oseba. Občinska uprava mora
redno mesečno spremljati izvrševanje proračuna in o tem
obveščati župana. Finančni referent za proračun kontrolira
in odgovarja za pravilnost nalogov in odredb, za usklajenost izplačil z višino in namenom porabe, za zakonitost
in upravičenost porabe pa odgovarjajo delavci občinske
uprave, zadolženi za likvidacijo dokumentov za posamezne proračunske postavke.
13. člen
Splošna proračunska rezervacija za ﬁnanciranje posameznih z zakonom opredeljenih namenov javne porabe,
ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev, se oblikuje v višini
6.000.000,00 SIT. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije
se razporedijo v ﬁnančni načrt neposrednega uporabnika
proračuna.
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Stran

14003

14. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru
sprejetega proračuna spremeni višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje
nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva.
O prerazporeditvah župan šestmesečno obvešča občinski svet.
15. člen
V proračunu za leto 2006 se zagotovijo sredstva rezerve v višini 281.000,00 SIT. Sredstva se namenijo za
odpravo nesorazmerij v plačah v skladu z določili zakona o
sistemu plač v javnem sektorju.
16. člen
V letu 2006 se za proračunsko rezervo namenijo sredstva v višini 1.000.000,00 SIT. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za ﬁnanciranje izdatkov za odpravo
posledic naravnih nesreč.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine
2.000.000,00 SIT za posamezni namen odloča župan na
predlog delavca občinske uprave, odgovornega za ﬁnance,
nad tem zneskom pa občinski svet s posebnim odlokom. O
uporabi sredstev rezerve župan obvešča občinski svet.
17. člen
Župan je pooblaščen za nabavo nepremičnin do vrednosti 1.000.000,00 SIT za posamezni namen. O nabavi
nepremičnin na podlagi pooblastila župan obvesti občinski
svet na prvi seji po nabavi.
18. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago
listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
19. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo
gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene
samo v skladu s predpisi o javnem naročanju.
20. člen
Posredni uporabniki proračuna so dolžni sprejeti ﬁnančne načrte za leto 2006 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka in jih posredovati občinski upravi.
Finančni načrt posrednega uporabnika mora biti v skladu s sprejetim proračunom.
V ﬁnančnem načrtu se prikaže realizacija za leto 2004,
ocena realizacije za leto 2005 in plan za leto 2006 in primerjava plana za leto 2006 na obe predhodni leti.
Posredni uporabniki proračuna so dolžni do 28. 2.
2007 občini predložiti poročila o delu, zaključne račune za
leto 2006 in realizacijo ﬁnančnega načrta za leto 2006.
21. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše
javno naročilo za investicijske odhodke in investicijske
transfere (skupini kontov 42 in 43) za celotno vrednost
investicije, ki je vključena v načrt razvojnih programov in so
zanjo že načrtovane pravice porabe v proračunu tekočega
leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
investicijske odhodke in investicijske transfere, letno ne
sme presegati 100% pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem
načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
tekoče odhodke in za tekoče transfere (skupini kontov 40
in 41) ne sme presegati 60% pravic porabe v sprejetem
ﬁnančnem načrtu neposrednega uporabnika.
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Omejitve iz tretjega odstavka tega člena ne veljajo za
prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. Prav tako omejitev
iz tretjega člena ne velja za obveznosti prevozov šolskih
otrok, vzdrževanja gozdnih cest, vzdrževanja občinskih cest
in izdajanja občinskega časopisa.

Uradni list Republike Slovenije
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2006 dalje.
Št. 40302-0001/2005
Žirovnica, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

4. PRORAČUNSKI NADZOR
22. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad ﬁnančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem neposrednega uporabnika proračuna, glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in smotrnost uporabe sredstev proračuna.
Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva
ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, lahko predlaga, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem
obvesti občinski svet.
23. člen
Občinska uprava pri posrednih uporabnikih proračuna
in pri prejemnikih proračunskih sredstev opravlja nadzor
nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo proračunskih
sredstev.
Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe
proračunskih sredstev pri posrednih uporabnikih proračuna
in prejemnikih proračunskih sredstev odgovarjajo direktorji
oziroma predstojniki in vodje računovodstva
Na zahtevo občinske uprave so posredni uporabniki
proračuna in prejemniki proračunskih sredstev dolžni predložiti podatke za analizo porabe proračunskih sredstev.
Če posredni uporabniki proračuna in prejemniki proračunskih sredstev ne ravnajo v skladu z določili tega odloka,
jim lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi ﬁnanciranje. Župan o tem poroča občinskemu svetu, le-ta pa lahko
dokončno ustavi ﬁnanciranje.
5. ZADOLŽEVANJE
24. člen
Zadolževanje občine je možno na način in v skladu z
določbami 85. člena Zakona o javnih ﬁnancah ter v okvirih,
ki so določeni v splošnem delu proračuna.
25. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina Žirovnica, se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem ustanovitelja oziroma
soustanovitelja.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, v skladu
z zakonom.
O soglasju in poroštvu iz prvega in drugega odstavka
tega člena odloča občinski svet.

ŽUŽEMBERK
5534.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1) ter 40. člena
Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00
in 93/00) je župan Občine Žužemberk dne 23. 12. 2005
sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi
1. člen
Javno se razgrne predlog občinskega lokacijskega načrta obrtno industrijska cona Hinje, ki ga je izdelal Topos
d.o.o., Dol. Toplice, pod št. 05/05-OLN z datumom oktober
2005.
2. člen
Predlog iz 1. člena tega sklepa se javno razgrne v sejni
sobi Občine Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 ŽUŽEMBERK,
in avli Osnovne šole Prevole, Prevole 32, 8362 HINJE.
3. člen
Javna razgrnitev traja od 20. januarja 2006 do 20 februarja 2006.
4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer v Hinjah, dne 9. februarja 2006 ob 17. uri v
posebnih prostorih gostilne Krnc, Hinje.
5. člen
Pisne pripombe k predlogu občinskega lokacijskega
načrta obrtno industrijska cona Hinje lahko vpišete v knjigo
pripomb na krajih razgrnitve ali pošljete na Občino Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk. Obravnavane bodo
le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in
predlogi. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče
zadnji dan razgrnitve.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
V kolikor bo v letu 2007 potrebno začasno ﬁnanciranje
občine, se za čas začasnega ﬁnanciranja uporablja ta odlok
in sklep o začasnem ﬁnanciranju, ki ga izda župan.
27. člen
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih
programov z obrazložitvami so sestavni deli tega odloka.

Sklep o javni razgrnitvi

nije.

6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike SloveŠt. 031-01/2005-2415
Žužemberk, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.
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MINISTRSTVA
5535.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o delitvi dovolilnic za mednarodni
prevoz blaga v cestnem prometu

Na podlagi 65. do 80. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja minister za promet

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v
cestnem prometu
1. člen
V Pravilniku o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz
blaga v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 82/02, 92/03,
129/03 in 11/04) se v prvem odstavku 39. člena v tretji alinei
besedilo »(priloga 7 navodil)« spremeni tako, da se glasi
»(priloga 8 navodil)«.
V prvem odstavku se v četrti alinei besedilo »(priloga 8
navodil)« spremeni tako, da se glasi »(priloga 9 navodil)«.
2. člen
V drugem odstavku 41. člena se besedilo »(priloga 8
navodil)« spremeni tako, da se glasi »(priloga 9 navodil)«.
3. člen
V prvem odstavku 42. člena se besedilo »(priloga 8 navodil)« spremeni tako, da se glasi »priloga 9 navodil«.
V prvem odstavku se v točki c) besedilo »priloge 7 navodil« spremeni tako, da se glasi »priloge 8 navodil«.
4. člen
V četrtem odstavku 43. člena se besedilo »(priloga 8
navodil)« spremeni tako, da se glasi »(priloga 9 navodil)«.
5. člen
Priloga II se nadomesti s prilogo II, ki je sestavni del
tega pravilnika.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2006.
Št. 2656-15/2005/2-0071118
Ljubljana, dne 21. decembra 2005
EVA 2006-2411-0026
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

Stran

14005

Stran

14006 /

Št.

120 / 29. 12. 2005

Uradni list Republike Slovenije

Priloga II

NAVODILA ZA UPORABO VE�STRANSKEGA KONTINGENTA CEMT,
NAMENJENA DRŽAVNIM URADNIKOM IN PREVOZNIKOM
Vsebina
Uvod
Poglavje 1:
Poglavje 2:

Opredelitev pojmov
Promet brez dovolilnice (Liberaliziran promet)

Poglavje 3:
Poglavje 4:

Izdajanje in omejitve dovolilnic CEMT
Uporaba dovolilnic ECMT

Poglavje 5:

Dnevnik

Poglavje 6:
Poglavje 7:

Veljavnost in odvzem
Preklic in izdaja nadomestne dovolilnice

Poglavje 8:
Poglavje 9:

Medsebojna pomo�
Program »zeleno« tovorno vozilo (Euro 1)

Poglavje 10: Program “bolj zeleno in varno« tovorno vozilo (Euro 2)
Poglavje 11: Program “varnejše EURO3” tovorno vozilo (Euro 3)
Poglavje 12: Program “varnejše EURO4” tovorno vozilo (Euro 4)

Priloga 1:

Vzorec letne dovolilnice CEMT
Vzorec kratkoro�ne dovolilnice CEMT

Priloga 2:

Vzorec posebnega dovoljenja za mednarodne selitve

Priloga 3:
Priloga 4:

Žigi, s katerimi so lahko ozna�ene dovolilnice
Vzorec potrdila za “zeleno” tovorno vozilo (Euro 1)

Priloga 5:
Priloga 6:

Vzorec potrdila za “bolj zeleno in varno” tovorno vozilo
(Euro2)
Vzorec potrdil za “varnejše EURO3” tovorno vozilo (Euro3)

Priloga 7:
Priloga 8:

Vzorec potrdil za “varnejše EURO4” tovorno vozilo (Euro4)
Vzorec potrdila za priklopnik

Priloga 9:

Vzorec potrdila o opravljenem preskusu tehni�ne brezhibnosti
vozila za vožnjo po cesti
Vzorec prvih treh strani dnevnika
Vzorci oznak za “zeleno”, “bolj zeleno in varno” ter za
“varnejše EURO3” in “varnejše EURO4” tovorno vozilo

Priloga 10:
Priloga 11:

Opozorilo: Vsi vzorci potrdil iz tega dokumenta nadomeš�ajo potrdila iz prejšnjih resolucij,
ki tako prenehajo veljati.
PRILOGA
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Uvod
Evropska konferenca ministrov za promet (CEMT) si vse od svoje ustanovitve leta 1953
prizadeva za olajšanje mednarodnega kopenskega prometa in povezovanje zadevnih trgov.
Uvedba ve�stranskega kontingenta prometnih dovolilnic 1. januarja 1974 je bila po mnenju
Sveta ministrov prakti�ni korak k postopni liberalizaciji cestnega tovornega prometa, ki bi se
lahko dosegla samo s skupnimi prizadevanji držav �lanic za usklajevanje konkuren�nih pravil
med cestnimi prevozniki iz razli�nih držav in med razli�nimi na�ini prevoza.
Z uvedbo standardov za emisije hrupa in izpušnih plinov za “zelena” tovorna vozila ter še
strožjih emisijskih standardov in varnostnih zahtev za “bolj zelena in varna” ter za “varnejša
EURO3” tovorna vozila in “varnejša EURO4” tovorna vozila ve�stranski kontingent tudi
spodbuja uporabo okolju prijaznih in varnih vozil ter tako prispeva k zagotavljanju trajnostne
mobilnosti.
Ve�stranski zna�aj dovolilnic tudi spodbuja racionalnejšo uporabo vozil, ker se tako
zmanjšuje število praznih voženj.
Ta navodila, ki so namenjena tako prevoznikom, imetnikom dovolilnic CEMT, kot tudi
uradnikom, zadolženim za upravljanje s kontingentom, na kratko opisujejo glavne zna�ilnosti
dovolilnic ter pogoje in podro�je njihove uporabe.
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1. Opredelitve pojmov
Poudarjeno tiskani izrazi pomenijo:
-

CEMT: Evropska konferenca ministrov za promet, medvladna organizacija,
ustanovljena leta 1953.

-

Država �lanica: država, ki sodeluje v kontingentu.

-

Od 1. januarja 2005 v kontingentu sodelujejo naslednje države: Albanija, Armenija,
Avstrija, Azerbajdžan, Belorusija, Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška,
�eška republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nekdanja jugoslovanska
republika Makedonija, Gruzija, Nem�ija, Gr�ija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija,
Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Moldavija, Nizozemska, Norveška, Poljska,
Portugalska, Romunija, Ruska federacija, Srbija in �rna gora, Slovaška, Slovenija,
Španija, Švedska, Švica, Tur�ija, Ukrajina in Združeno kraljestvo.

-

Tretja država: država, ki ni �lanica kontingenta ECMT6.

-

Država registracije: država, v kateri je vozilo registrirano. Navedena je tudi na
registrski tablici vozila.

-

Dovolilnica: dovoljenje, ki v dolo�enem obdobju velja za število voženj, opredeljenih
v to�ki 3.18, med državami �lanicami in ki mu je priložen pravilno izpolnjen dnevnik.

-

Pristojni organ: organ ali telo v državi �lanici, ki je pooblaš�eno za izvajanje
dejavnosti, povezane s temi navodili [glej CEMT/CM (2000)10/FINAL].

-

Ve�stranska: dovolilnica se lahko uporablja za prevoze med državami �lanicami,
razen države, v kateri je prevozno podjetje vpisano v register.

-

Dnevnik: evidenca, ki je sestavni del dovolilnice in vsebuje informacije o opravljenih
prevozih na podlagi ustrezne dovolilnice po kronološkem vrstnem redu, vklju�no z
vožnjami polnega in praznega vozila.

-

Mednarodni prevoz: vožnja polnega ali praznega vozila, kadar sta kraj odhoda in
kraj prihoda v dveh razli�nih državah �lanicah, pri �emer lahko vožnja poteka
tranzitno prek ene ali ve� držav �lanic ali držav ne�lanic; pri tranzitu prek ozemlja
države (držav), ki ni (niso) �lanica (�lanice), dovolilnica na ozemlju te države ne velja.

-

Prevoz za najem ali pla�ilo: prevoz, ki ga opravi prevoznik za pla�ilo.

-

Prevoz za lastni ra�un: prevoz, ki ni za najem ali pla�ilo, kar potrjujejo dokumenti v
vozilu.

-

Kabotaža: cestni prevoz, pri katerem se blago naklada in razklada na dveh lo�enih
mestih v eni državi, opravlja pa se z vozilom, ki je registrirano v drugi državi.

-

Dvostranski prevoz: izklju�ni prevoz med državo registracije in drugo državo �lanico
ter izklju�ni prevoz med dvema državama �lanicama, ki nista državi registracije.
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-

Prevozno podjetje (operater, prevoznik): katerakoli fizi�na ali pravna oseba, ki
opravlja poklic mednarodnega cestnega prevoznika blaga in ki ji je dovoljenje za
opravljanje mednarodnih prevozov pravilno izdal pristojni organ v državi, v kateri ima
sedež.

-

Tranzit: vožnja prek ozemlja države, v kateri se blago niti ne naklada niti ne razklada.

-

Vozilo: motorno vozilo, registrirano v državi �lanici, ali sklop vozil (skupina vozil),
od katerih je vsaj motorno vozilo registrirano v državi �lanici in ki se uporablja
izklju�no za prevoz blaga. Vozilo je lahko last prevoznika ali pa mu je na razpolago na
podlagi najemne ali zakupne pogodbe.

-

Najeto vozilo: vsako vozilo, ki ga ima za pla�ilo in za �asovno omejeno obdobje na
razpolago podjetje, ki opravlja cestni prevoz blaga za najem ali pla�ilo ali za svoj
ra�un na podlagi pogodbe o najemu ali zakupu s podjetjem, ki je lastnik vozila.

-

Osnovni kontingent: kontingent, dodeljen državi �lanici.

-

Kontingent: število dovolilnic, ki je vsako leto na razpolago državi �lanici CEMT.
Na�ela za izra�un tega kontingenta pa dolo�i Svet ministrov.
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2. Promet brez dovolilnic (liberalizirani promet)
Zaradi olajšanja mednarodnega prometa v državah �lanicah CEMT in za boljšo izkoriš�enost
vozil za naslednje vrste prevozov ve�stranske in dvostranske prometne dovolilnice niso
potrebne (glej TRANS/SCI/2002/4/Rev4. P. 16):
1) prevoz blaga z motornimi vozili, katerih dovoljena skupna masa naloženega vozila
(TPLW) skupaj s priklopniki ne presega 6 ton, ali katerega dovoljena koristna nosilnost
skupaj s priklopniki ne presega 3,5 tone1;
2) ob�asni prevoz blaga z letališ� ali na letališ�a zaradi spremembe smeri poleta2;
3) prevoz poškodovanih vozil ali vozil v okvari in prevoz servisnih vozil;
4) prazne vožnje nadomestnega vozila za prevoz blaga, poslanega za zamenjavo vozila, ki se
je pokvarilo v drugi državi, in tudi za povratno vožnjo okvarjenega vozila po popravilu;
5) prevoze živih živali v posebnih namenskih ali trajno spremenjenih vozilih za prevoz živih
živali, ki jih kot take priznavajo organi zadevnih držav �lanic3;
6) prevoz rezervnih delov in zalog za �ezoceanske ladje in zrakoplove4;
7) prevoz sanitetnega materiala in opreme za izredne primere, še zlasti ob naravnih nesre�ah
in kot �lovekoljubno pomo�;
8) prevoz opreme in umetnostih del v nekomercialne namene za sejme in razstave5;
9) prevoz stvari, opreme in živali v nekomercialne namene za gledališke, glasbene, filmske,
športne ali cirkuške dogodke, sejme ali praznovanja, za pripravo radijskih oddaj ali za
snemanje filmov ali televizijskih oddaj6;
10) prevoz blaga za lastni ra�un7;
11) pogrebni prevoz;
12) prevoz pošte, ki se opravlja kot javna storitev8;
13) transfer na novo pridobljenih vozil brez tovora do njihovega namembnega kraja9.

1

Avstrija, Finska in Italija so glede to�ke 1 izrazile pridržek.
Nem�ija in Ruska federacija sta glede to�ke 2 izrazili pridržek.
3
Avstrija, �eška republika, Estonija, Francija, Nem�ija, Madžarska, Italija, Poljska, Ruska federacija in Švica so
glede to�ke 5 izrazile pridržek.
4
�eška republika, Nem�ija in Ruska federacija so glede to�ke 6 izrazile pridržek.
5
Nem�ija je glede to�ke 8 izrazila pridržek.
6
Nem�ija je glede to�ke 9 izrazila pridržek.
7
Avstrija, Belorusija, �eška republika, Estonija, Finska, Francija, Madžarska, Italija, Litva, Poljska, Portugalska,
Ruska federacija, Švedska in Tur�ija so glede to�ke 10 izrazile pridržek.
8
Avstrija in Italija sta glede to�ke 12 izrazili pridržek.
9
Finska je glede to�ke 13 izrazila pridržek.
2
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Posebni primeri
Za mednarodne selitve, ki jih opravljajo prevozniki s specializiranim osebjem in posebno
opremo za ta namen, kontingent ni potreben, potrebno pa je posebno dovoljenje. Uporabiti je
treba vzorec dovoljenja CEMT. (glej Prilogo 2).
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3. Izdajanje in omejitve dovolilnic CEMT
3.1 Dovolilnice CEMT (glej Prilogo 1) so ve�stranske dovolilnice za mednarodni cestni
prevoz blaga za najem ali pla�ilo, ki ga opravljajo prevozniki s sedežem v državi �lanici
CEMT na podlagi kontingenta, kadar se prevozi opravljajo:
-

med državami �lanicami CEMT in

-

tranzitno prek ozemlja ene ali ve� držav �lanic CEMT z vozili, ki so registrirana v
državi �lanici CEMT.

3.2 Dovolilnice ne veljajo za prevoze med državo �lanico in tretjo državo. Na primer, �e
vozilo opravlja prevoze med Norveško (država �lanica CEMT, soudeležena v kontingentu) in
Iranom kot državo namembnosti (država, ki ni �lanica CEMT, vendar je soseda države �lanice
CEMT), se za takšen prevoz dovolilnica CEMT ne more uporabiti.
3.3 Dovolilnice CEMT pa veljajo v primeru tranzita skozi tretjo državo (na primer, �e je tovor
naložen na Norveškem za raztovor v Rusiji in se prepelje tja skozi Iran).
3.4 �e se blago prevaža skozi državo �lanico CEMT, v kateri je uporaba dovolilnic CEMT
omejena, lahko poteka tranzit skozi te države z dvostransko dovolilnico, dovoljenjem
Skupnosti ali z drugim prevoznim sredstvom (potujo�a avtocesta), dovolilnica CEMT pa
ostane v vozilu med vožnjo od kraja nakladanja do kraja razkladanja.
3.5 Obstajajo letne dovolilnice zelene barve, ki veljajo eno koledarsko leto (od 1. januarja do
31. decembra) in kratkoro�ne dovolilnice, ki veljajo 30 dni in so rumene barve ter opremljene
z žigom “kratkoro�na dovolilnica”.
3.6 Prevoznik prejme dovolilnice CEMT in dnevnike od pristojnega organa države �lanice
CEMT, v kateri ima sedež, v skladu z predpisi in merili, ki jih dolo�a ta država.
3.7. Dovolilnice CEMT se izdajo glede na nacionalna merila prevoznikom, ki jim je
dovoljenje za opravljanje prevozov izdal pristojni organ države, v kateri imajo sedež. Na
dovolilnici ni navedena registrska številka vozila.
3.8 CEMT državam �lanicam ne zara�unava stroškov za te dovolilnice. Zato pristojbine, ki jih
pla�ajo prevozniki za dovolilnice CEMT, dolo�ijo izklju�no države �lanice v skladu s svojo
nacionalno zakonodajo.
Podro�je uporabe in omejitve veljavnosti dovolilnic
3.9 Države �lanice CEMT priznavajo veljavnost dovolilnic, ki jih izda druga država �lanica in
ki se uporabljajo v skladu z dolo�bami teh navodil, pri �emer je treba upoštevati vse omejitve,
navedene v nadaljevanju.
3.10 Zaradi pomanjkanja prostora na dovolilnici so se odlo�ili, se trajanje veljavnosti navede
z arabskimi številkami, spodaj pa mesec z besedo v nacionalnem jeziku in po potrebi v
angleš�ini ali francoš�ini ali samo v angleš�ini ali francoš�ini.
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Splošne omejitve
3.11. Žige, navedene v to�kah 3.13, 3.15 in 3.16, pristojni nacionalni organi, ki izdajajo
dovolilnice, odtisnejo na desni rob prve strani dovolilnice.
3.12 Kadar se prevoz opravlja s sklopom vozil, dovolilnico izda pristojni organ v državi
registracije vle�nega vozila. Dovolilnica velja za sklop vozil, tudi �e priklopnik ali
polpriklopnik ni registriran na ime imetnika dovolilnice ali je registriran v drugi državi
�lanici.
Ozemeljske omejitve
3.13 Dolo�ene dovolilnice se ne smejo uporabljati na ozemlju nekaterih držav �lanic in so v ta
namen ozna�ene z rde�im žigom (glej Prilogo 3). Sem spadajo nekatere dovolilnice, ki ne
veljajo v Avstriji, Gr�iji, na Madžarskem in v Italiji.
3.14 Kratkoro�ne dovolilnice ne veljajo na avstrijskem ozemlju.
3.15 Dovolilnice, na katerih je rde�i žig s oznako Avstrije, Gr�ije, Madžarske ali Italije (glej
Prilogo 3), ne veljajo na ozemlju navedenih držav �lanic.
Tehni�ne omejitve
3.16 Dolo�ene dovolilnice se lahko uporabljajo tudi samo za prevoze z vozili, znanimi kot:
3.16.1 “zeleno” tovorno vozilo (glej Poglavje 9 o programu “zeleno” tovorno vozilo); te
dovolilnice so ozna�ene z zelenim žigom, ki prikazuje obris tovornega vozila, ali
3.16.2 “bolj zeleno in varno” tovorno vozilo (glej Poglavje 10 o programu “bolj zeleno in
varno” tovorno vozilo); te dovolilnice so ozna�ene s posebnim zelenim žigom in imajo na
sredini �rko “S” ali
3.16.3 “varnejše EURO3” tovorno vozilo (glej Poglavje 11 o programu “varnejše EURO3“
tovorno vozilo); te dovolilnice so ozna�ene s posebnim zelenim žigom in imajo na sredini
številko “3” ali
3.16.4 “varnejše EURO4” tovorno vozilo (glej Poglavje 12 o programu “varnejše EURO4“
tovorno vozilo); te dovolilnice so ozna�ene s posebnim zelenim žigom in imajo na sredini
številko “4”.
3.17 Za potrditev dejstva, da se vozilo vra�a v državo registracije v okviru tranzitne vožnje,
voznik v vrstico stolpca “Posebne pripombe” za navedeni prevoz vpiše �rko “T” kakor tudi
�as in kraj prihoda na ozemlje registracije vozila.
3.18 Od 1. januarja 2006 se lahko z dovolilnicami CEMT opravlja prevoz pod naslednjimi
pogoji:
- po prvi vožnji z naloženim vozilom med državo �lanico, v kateri ima prevoznik sedež, in
drugo državo �lanico;
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- prevoznik lahko opravi najve� tri vožnje s polnim vozilom, �e vozi zunaj države �lanice, v
kateri ima prevoznik sedež;
- po najve� treh takšnih vožnjah se mora vozilo, prazno ali polno, vrniti v državo �lanico, kjer
ima prevoznik sedež.
Prazne vožnje zunaj države, v kateri ima prevoznik sedež, se ne upoštevajo, ker se ne štejejo
med prevoze. Prevoz ali prazna vožnja do države, v kateri ima prevoznik sedež, ali skozi njo
se šteje za povratno vožnjo.
3.19 Prevoznika ni mogo�e dvakrat kaznovati za isto kršitev. Da bi prepre�ili ponavljajo�e se
kaznovanje za isti primer zaradi neupoštevanja omejitve na tri vožnje, kakor je opredeljeno v
odstavku 3.18, kontrolni organ države �lanice, ki odkriva in sankcionira primer, v stolpcu
“Posebne pripombe” dnevnika navede število nadzorovanih voženj, pri katerih se je kršitev
pojavila (na primer: 3+1), kakor tudi datum kontrolnega pregleda in žig zadevnega
kontrolnega organa. Vozilo v prekršku se mora torej �im prej vrniti v svojo državo
ustanovitve sedeža. V tem primeru je dodatni prevoz nova kršitev.
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4. Uporaba dovolilnic CEMT
4.1 Dovolilnico lahko naenkrat uporablja samo eno vozilo. Dovolilnica mora biti v vozilu
med vožnjo polnega vozila od kraja nakladanja (od takrat, ko je vozilo naloženo) do kraja
razkladanja (do takrat, ko je vozilo prazno) pri vožnji s polnim vozilom ali med celotno
vožnjo praznega vozila, ki poteka pred vožnjo naloženega vozila ali ji sledi.
4.2 Država nakladanja vozila je lahko druga kot država izvora naloženega blaga.
4.3 Dovolilnica CEMT ne dovoljuje kabotaže.
4.4. Prav tako prevoznik z dovolilnico ni oproš�en obveznosti v zvezi z drugimi dovoljenji za
prevoz izrednega tovora glede na dimenzije ali maso oziroma za prevoz posebnih vrst blaga
(na primer, nevarnega blaga).
4.5 Dovolilnica CEMT se lahko uporablja za vozila, ki jih brez voznika najame ali zakupi
prevoznik, ki mu je bila dovolilnica izdana. Vozilo mora biti na razpolago izklju�no
prevozniku, ki ga je najel, in ga lahko vozi samo voznik tega podjetja. V vozilu morajo biti
naslednji dokumenti:
4.5.1 Pogodba o najemu ali zakupu oziroma overjen usklajen izvle�ek iz te pogodbe, v
katerem so navedeni zlasti ime najemodajalca, ime najemojemalca, datum sklenitve in trajanje
pogodbe ter identifikacijska številka vozila (VIN).
4.5.2 �e voznik ni najemojemalec vozila, voznikova pogodba o zaposlitvi ali overjen izvle�ek
iz te pogodbe, v katerem so navedeni zlasti ime delodajalca, ime delojemalca ter datum
sklenitve in trajanje pogodbe o zaposlitvi ali zadnji obra�unski list pla�e.
Po potrebi lahko zgoraj navedene dokumente nadomestijo enakovredni dokumenti, ki jih
izdajo pristojni organi države �lanice. Tem dokumentom je treba priložiti tudi vsaj prevode v
angleškem, francoskem in nemškem jeziku.
4.6 Prevoznik dovolilnic CEMT ne sme prenesti na tretjo osebo.
4.7 Ker mora biti na prvi strani dovolilnice navedeno ime prevoznika, se mora to ime ujemati
z imenom osebe, ki opravlja prevoz.
4.8 Kadar se vožnja za�ne z eno letno ali kratkoro�no dovolilnico in se nadaljuje z drugo,
izdano za naslednje zaporedno obdobje, sta obe dovolilnici v vozilu med celotno vožnjo.
4.9 Dovolilnice CEMT, dnevniki in pripadajo�a potrdila ne smejo biti vloženi v folijo ali
prevle�eni z zaš�itnim filmom.
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5. Dnevnik
5.1 Imetnik dovolilnice CEMT mora voditi dnevnik (glej Prilogo 10).
5.2 Vsaka država natisne v svojem jeziku potrebno število dnevnikov za uporabo letnih ali
kratkoro�nih dovolilnic. Obi�ajno se za mese�ne dovolilnice izda dnevnik s petimi stranmi.
Priporo�a se tiskanje letnih dnevnikov z 52 samokopirnimi in oštevil�enimi stranmi, kar
ustreza 52 tednom v letu.
5.3 Dnevnik se izda na ime prevoznika in ni prenosljiv.
5.4 Dnevniki imajo isto številko kot dovolilnice, na katere se nanašajo; po potrebi se lahko
dodajo dodatne številke, ker se nov dnevnik lahko izda šele, �e in ko je prejšnji popolnoma
poln. �e ta pogoj ni izpolnjen, se lahko sama dovolilnica šteje za neveljavno.
5.5 Dnevnik prevozov se vodi tako, da prikazuje kronološki vrstni red posameznih voženj
polnega vozila od kraja nakladanja do kraja razkladanja in tudi vsako vožnjo s praznim
vozilom, vklju�no s pre�kanjem meje. Navedejo se lahko tudi tranzitne to�ke, vendar to ni
obvezno.
5.6 Dnevnik mora biti izpolnjen pred za�etkom vsake vožnje polnega vozila od kraja
nakladanja do kraja razkladanja in za vsako prazno vožnjo.
5.7 Kadar se med vožnjo blago prevzema ali razklada v razli�nih krajih, je treba ustrezne
vmesne postaje v stolpcih 1, 2, 3, 5 in 6 navesti z oznako “+”, na primer stolpec 2 a) Kraj
nakladanja: Ventspils + Riga + Bauska; stolpec 5 Bruto masa: 12 + 5 + 5.
5.8 Vsi popravki morajo biti narejeni tako, da ostanejo izvirno besedilo in številke �itljivi.
5.9 Pristojni kontrolni organi ne morejo zahtevati, da dnevnik vsebuje žige vsake tranzitne
države, lahko pa se odlo�ijo za odtis žiga v dnevnik po vsakem kontrolnem pregledu. Od
imetnika dovolilnice CEMT se ne zahteva, da ima v dnevniku odtisnjene žige vsake tranzitne
države.
5.10 V primerih, navedenih pod to�ko 4.8, dnevnik za dovolilnico, po kateri je bila vožnja
zaklju�ena, vsebuje podatke o celotni vožnji, v stolpcu “Posebne pripombe” pa se vpiše
številka dovolilnice, s katero se je vožnja za�ela.
5.11 Dovolilnica, dnevnik ter potrdilo za “zeleno” tovorno vozilo ali “bolj zeleno in varno”
tovorno vozilo ali “varnejše EURO3” tovorno vozilo ali “varnejše EURO 4” tovorno vozilo
morajo biti vedno v vozilu in se morajo predložiti za inšpekcijski pregled, ki ga opravljajo
pristojni kontrolni organi, kadar koli se to zahteva. Navedeni kontrolni organi lahko potem v
dnevnik odtisnejo žig.
5.12 Izpolnjene eviden�ne liste je treba hraniti v dnevniku do prenehanja veljavnosti,
navedene na dovolilnici. Izvodi eviden�nih listov se iztrgajo in pošljejo pristojnemu organu
ali telesu, v primeru letne dovolilnice v dveh tednih po koncu vsakega koledarskega meseca, v
primeru kratkoro�nih dovolilnic pa po prenehanju veljavnosti.
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5.13 Pristojni organ mora poskrbeti, da so eviden�ni listi na razpolago naslednje koledarsko
leto.
5.14 Tako dobljeni podatki se lahko uporabljajo samo za nadzor uporabe dovolilnic. Ne
smejo se uporabljati v dav�ne namene ali za dajanje osebnih podatkov.

6. Veljavnost in odvzem
6.1 Šteje se, da so dovolilnice neveljavne, �e na njih niso neizbrisljivo navedeni naslednji
obvezni podatki:
–
–
–
–

osebno ime ali ime podjetja ter celoten naslov prevoznika;
podpis in žig organa, ki je izdal dovolilnico;
datum za�etka in konca veljavnosti dovolilnice;
datum izdaje dovolilnice.

6.2 Dovolilnice, za katere je ugotovljeno, da so bile izgubljene ali nadomeš�ene, vendar
kasneje najdene, niso ve� veljavne. Uporabo teh dovolilnic vzporedno z nadomestno
dovolilnico je treba kaznovati tako, da pristojni organ odvzame obe dovolilnici.
6.3 Za neveljavne se štejejo tudi dovolilnice, ki jim niso priloženi pravilno izpolnjen dnevnik
in veljavna potrdila, ki potrjujejo skladnost z vrsto uporabljene dovolilnice, to je za “zeleno”
ali “bolj zeleno in varno” ali “varnejše EURO3” tovorno vozilo ali “varnejše EURO 4”
tovorno vozilo.
6.4 Tovorna vozila višje kategorije (kot so “varnejša EURO3”) lahko uporabljajo dovolilnice
za nižje kategorije (kot so “bolj zelena in varna ”), obratna uporaba pa ni možna.
6.5 Dovolilnice se štejejo za neveljavne tudi v primeru, �e se pri pregledu na kraju samem
ugotovi, da so prekora�ene zgornje meje emisij ali da niso izpolnjene varnostne zahteve, ki so
dolo�ene za taka tovorna vozila.
6.6 Organ, ki je izdal dovolilnice, jih mora odvzeti zlasti v primeru hujše ali ponovne kršitve
uporabe dovolilnic CEMT ali kršitve socialnih ali prometnih predpisov ali v primerih
nezadostne uporabe ali uporabe samo za dvostranske prevoze.
6.7 Kadar prevoznik, imetnik ve�stranskih dovolilnic CEMT zaporedno krši pravila v zvezi z
dovolilnicami CEMT ali je ponaredil kakršen koli dokument, povezan z uporabo dovolilnic
CEMT, je treba temu prevozniku vsaj dve letu prepovedati uporabo teh dovolilnic.
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7. Preklic in izdaja nadomestne dovolilnice
7.1 Odvzete ali vrnjene dovolilnice se lahko za preostali rok veljavnosti izdajo drugim
prevoznikom. V takšnih primerih je treba dovolilnico preklicati in nadomestiti z nadomestno
dovolilnico.
7.2 V primeru izgube ali kraje dovolilnice mora biti organ, ki je dovolilnico izdal, nemudoma
obveš�en. Za preostali rok veljavnosti se lahko dovolilnica nadomesti z drugo dovolilnico.
7.3 Sekretariat CEMT mora biti obveš�en o številu preklicanih in nadomeš�enih, izgubljenih
ali ukradenih dovolilnicah ter o številu nadomestnih dovolilnic zanje. Sekretariat bo o tem
obvestil države �lanice.
7.4 Izgubljena, ukradena ali ponarejena potrdila za “zelena” ali “bolj zelena in varna” ali
“varnejša EURO3” ali “varnejša EURO4” tovorna vozila je treba prav tako poslati
pristojnemu organu države, v kateri je vozilo registrirano.

8. Medsebojna pomo�
8.1 Države �lanice so dolžne pri uporabi dolo�b, ki urejajo uporabo dovolilnic, nadzor
izpolnjevanja pogojev in kaznovanje morebitnih kršitev, druga drugi pomagati.
8.2 �e pristojni organi države �lanice ugotovijo, da je imetnik dovolilnice CEMT, izdane v
drugi državi �lanici, kršil dolo�be iz dovolilnice, mora država �lanica, na katere ozemlju se je
kršitev zgodila, obvestiti sekretariat CEMT in organe države, v kateri ima prevoznik sedež, da
bi ti organi lahko ukrepali glede kazni (vklju�no z odvzemom dovolilnice).
8.3 Pristojni organi morajo v treh mesecih po nastali kršitvi drug drugemu in Sekretariatu
CEMT dati vse razpoložljive podatke in dokumente o izvršenih ali predvidenih kaznih za
kršitve. Sekretariat obvesti vse druge države �lanice.
8.4 �e država �lanica CEMT, soudeležena v sistemu ve�stranskega kontingenta, ponovno krši
razli�ne dolo�be za izvajanje sistema, tože�i organi pripravijo poro�ilo in ga pošljejo
sekretariatu CEMT. Za preu�itev zadeve je v vsakem primeru pristojna skupina za cestni
promet, lahko pa tudi odbor namestnikov, ki preu�i primer in odlo�i, ali se dovolilnice za
zadevno državo zamrznejo ali odvzamejo.
8.5 Ti postopki pomenijo minimalne dolo�be, ki jih je treba izvajati za u�inkovito upravljanje
kontingenta.
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9. Program “zeleno” tovorno vozilo
Zahteve za “zeleno” tovorno vozilo so naslednje:
Emisije hrupa za vozilo
((kot je dolo�eno v Uredbi ECE/UN št. 51 ali v Direktivi 70/157/EGS, kakor je bila
spremenjena z Direktivo 92/97/EGS)
78 dB (A) za vozila z mo�jo do 75 kW
78 dB (A) za vozila z mo�jo med 75 kW in 150 kW
80 dB (A) za vozila z mo�jo 150 kW ali ve�.
Koli�ina kemi�nih emisij v izpušnih plinih iz dizelskih motorjev
(kot je dolo�ena v Uredbi ECE/UN št. 49, odobritev A [“EURO 1”] glede ustreznosti izdelave
vozila, ali v Direktivi 88/77/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo 91/542/EGS)
CO :
HC :
NOx :
Delci :

4.9
1.23
9.0
0.4

g/kWh
g/kWh
g/kWh
g/kWh10

Potrdilo o skladnosti s temi standardi mora biti vedno v vozilu skupaj z dnevnikom.
Potrdilo lahko izpolni samo proizvajalec vozila ali pa njegov pooblaš�eni zastopnik v državi
registracije. �e potrdilo izpolni pooblaš�eni zastopnik, mora navesti tudi ime proizvajalca,
�igar pooblaš�eni zastopnik je.
Potrdilo se za vozilo izda enkrat in ga ni treba podaljševati, razen �e se spremenijo osnovni
podatki za katero koli vrsto emisij, ki so navedeni v potrdilu.
Potrdilo je na voljo bodisi v nacionalnem jeziku ali v angleš�ini, francoš�ini ali nemš�ini.
Potrdilu mora biti priložen prevod v vsaj dva od navedenih drugih jezikov (glej Prilogo 4).
�e se pri pregledu na kraju samem ugotovi, da so dopustne mejne vrednosti emisij iz potrdila
prekora�ene, se šteje, da tehni�ni pogoji niso izpolnjeni. V takšnem primeru se šteje, da je
potrdilo neveljavno.
Za lažje in hitrejše prehode prek meja se zelo priporo�a, da imajo “zelena” tovorna vozila na
sprednji strani vozila pritrjeno magnetno “zna�ko” ali nalepko. Zna�ka naj bo zelene
(podlaga) in bele barve (rob) z oznako “U” ali “E” (Umwelt = Environment (okolje)) (glej
Prilogo 11).

10

Pri motorjih z mo�jo 85 kW ali manj se mejna vrednost emisij delcev pomnoži s koeficientom 1,7.
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10. Program “bolj zeleno in varno” tovorno vozilo
Zahteve za “bolj zeleno in varno” tovorno vozilo so:
Emisije hrupa za vozilo
(kot je dolo�eno v Uredbi ECE/UN št. 51 ali v Direktivi 70/157/EGS, kakor je bila
spremenjena z Direktivo 1999/101/EGS)
77 dB(A) za vozila z mo�jo do 75 kW
78 dB(A) za vozila z mo�jo od 75kW do 150 kW
80 dB(A) za vozila z mo�jo 150 kW ali ve�
Koli�ina kemi�nih emisij v izpušnih plinih iz dizelskih motorjev
(kot je dolo�eno v Uredbi ECE/UN št. 49, odobritev B [“EURO 2”] ali v Direktivi
88/77/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo 91/542/EGS)
CO
HC
NOx :
Delci

4.0
1.1
7.0
0.15

g/kWh
g/kWh
g/kWh
g/kWh

Minimalne tehni�ne in varnostne zahteve
1. Vozila in njihovi priklopniki morajo imeti na vseh pnevmatikah globino profila na tekalni
ploš�i najmanj 2 mm v skladu z Direktivo 92/23/EGS ali Uredbo ECE/UN št. 54, v primeru
protektiranih gum pa v skladu z Uredbo ECE št. 109.
2. Vozila (razen vle�nih vozil za polpriklopnike) in njihovi priklopniki, na katere se sklicujejo
navedeni predpisi, morajo biti na zadnji strani opremljena z bo�no zaš�ito (v skladu z Uredbo
ECE/UN št. 58 ali Direktivo št. 70/221/EGS, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo
št. 2000/8/ES).
3. Vozila (razen vle�nih vozil za polpriklopnike) in njihovi priklopniki, na katere se sklicujejo
navedeni predpisi, morajo biti opremljena z napravo proti podletu (v skladu z Uredbo
ECE/UN št. 73 ali Direktivo št. 89/297/EGS).
4. Vozila morajo imeti varnostne utripalke v skladu z Uredbo ECE/UN št. 48 ali Direktivo št.
76/759/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo 97/28/ES, in rde� varnostni trikotnik v
skladu z Uredbo ECE št. 27.
5. Vozila morajo uporabljati tahograf v skladu s “Sporazumom AETR” ECE/UN ali z Uredbo
(EGS) št. 3821/85, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1056/97 ali št.
2135/98.
6. Vozila morajo imeti naprave za omejevanje hitrosti v skladu z Uredbo ECE/UN št. 89 ali v
skladu z Direktivo 92/24/EGS.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

120 / 29. 12. 2005 /

Stran

14021

7. Težka in dolga vozila morajo imeti opozorilno zadnjo odsevno tablo v skladu z Uredbo
ECE/UN št. 70.
8. Vozila morajo imeti sistem proti blokiranju koles (v skladu z Uredbo ECE/UN št. 13 ali
Direktivo 71/320/EGS, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 98/12/ES).
9. Vozila morajo imeti krmilno napravo v skladu z Uredbo ECE/UN št. 79 ali Direktivo
70/311/EGS, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 92/62/EGS ali Direktivo
1999/7/ES.
10. Vozila morajo izpolnjevati zahteve glede preskusa tehni�ne brezhibnosti vozil za vožnjo
po cesti, kot je dolo�eno v Direktivi ES 96/96/ES. V skladu s to direktivo, kakor je bila
spremenjena z Direktivo 1999/52/ES, je treba preskus tehni�ne brezhibnosti vozil za vožnjo
po cesti opraviti vsako leto, zato potrdilo o opravljenem preskusu ne sme biti starejše od 12
mesecev.
Dovolilnice CEMT za “bolj zelena in varna” tovorna vozila se lahko uporabljajo samo za
vozila, ki izpolnjujejo zgoraj navedene tehni�ne zahteve, in veljajo samo, �e so jim priložena
v celoti izpolnjena potrdila, da vozilo izpolnjuje te tehni�ne standarde.
Potrdila so na voljo bodisi v nacionalnem jeziku države registracije vozila bodisi v angleš�ini,
francoš�ini ali v nemš�ini. Potrdilom morajo biti priloženi prevodi v vsaj dva od navedenih
drugih jezikov (glej Priloge 5, 8 in 9).
Potrdilo o stopnji emisij hrupa in izpušnih plinov za “bolj zelena in varna” tovorna vozila
(glej Prilogo 5A) lahko izpolni samo proizvajalec vozila ali pa njegov pooblaš�eni zastopnik v
državi registracije. �e potrdilo izpolni pooblaš�eni zastopnik, mora navesti tudi ime
proizvajalca, katerega pooblaš�eni zastopnik je.
Potrdilo se za vozilo izda enkrat in ga ni treba podaljševati, razen �e se spremenijo osnovni
podatki za katero koli vrsto emisij, ki so navedeni v potrdilu. Že izpolnjena potrdila (leto
2001) tako ostanejo v veljavi, dokler se ne spremenijo osnovni podatki, navedeni v potrdilu.
Za potrdila, ki jih je treba izdati za nova vozila ali za vozila, pri katerih so se spremenili
osnovni podatki, naj države postopoma za�nejo uporabljati nove vzorce potrdil iz Priloge 5.
Potrdilo o izpolnjevanju varnostnih zahtev za “bolj zelena in varna“ tovorna vozila (glej
Prilogo 5B) lahko izpolni:
- pristojni preskusni servis v državi registracije, �e ta država ne pooblasti zastopnikov
proizvajalcev;
- proizvajalec vozila ali njegov pooblaš�eni zastopnik v državi registracije ali
– pristojni preskusni servis v državi registracije in proizvajalec vozila ali pooblaš�eni
zastopnik proizvajalca v državi registracije, �e proizvajalec vozila ne opremlja v celoti.
�e potrdilo izpolni “pooblaš�eni zastopnik”, mora navesti tudi ime proizvajalca, katerega
pooblaš�eni zastopnik je.
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Potrdilo o izpolnjevanju varnostni zahtev za “bolj zelena in varna“ tovorna vozila je treba
preveriti vsaj enkrat na leto z opravljanjem preskusa tehni�ne brezhibnosti vozil za vožnjo po
cesti (glej Prilogo 9).
Poleg tega minimalne varnostne zahteve veljajo tako za samo vozilo kot za priklopnik. Zato je
za priklopnike treba izpolniti posebno potrdilo ob registraciji in opravljanju preskusa tehni�ne
brezhibnosti vozil za vožnjo po cesti (glej Prilogi 8 in 9).
Vsa ta potrdila mora v skladu z dolo�bami iz ustrezne priloge izpolniti:
– organ ali ustanova, ki jo za namene iz Direktive 96/96/ES pooblasti ali neposredno
nadzoruje država registracije, ali
za nova vozila:
– pristojni preskusni servis v državi registracije;
- proizvajalec vozila ali njegov pooblaš�eni zastopnik v državi registracije ali
- pristojni preskusni servis v državi registracije in proizvajalec vozila ali pooblaš�eni
zastopnik proizvajalca v državi registracije, �e proizvajalec vozila ne opremlja v celoti.
�e se pri pregledu na kraju samem ugotovi, da so dopustne mejne vrednosti emisij iz potrdila
prekora�ene in varnostne zahteve niso izpolnjene, se šteje, da tehni�ni pogoji niso izpolnjeni.
V takšnem primeru se šteje, da je potrdilo neveljavno.
Za lažje in hitrejše pre�kanje meja se zelo priporo�a, da imajo “bolj zelena in varna” tovorna
vozila na sprednji strani vozila pritrjeno “magnetno” zna�ko ali nalepko po vzorcu iz Priloge
11. Zna�ka mora biti zelene (podlaga) in bele barve (rob) z oznako “S” v beli barvi (Sur =
Safe = Sicher (varen).
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11. Program “varnejše EURO3” tovorno vozilo
Zahteve za “varnejše EURO3” tovorno vozilo so:
Emisije hrupa za vozilo
(kot je dolo�eno v Uredbi ECE/UN št. 51 ali v Direktivi 70/157/EGS, kakor je bila
spremenjena z Direktivo 1999/101/ES)
77 dB(A) za vozila z mo�jo do 75 kW
78 dB(A) za vozila z mo�jo od 75kW do 150 kW
80 dB(A) za vozila z mo�jo 150 kW ali ve�
Koli�ina kemi�nih emisij v izpušnih plinih iz dizelskih motorjev
(kot je dolo�ena v Uredbi ECE/UN št. 49, odobritev A, ali v Direktivi 88/77/EGS, kakor je
bila spremenjena z Direktivo 1999/96/ES, in glede na preskusne cikle ESC in ELR).
CO
HC
NOx :
Delci
korekcijska vrednost
absorpcijskega koeficienta

2.1
0.66
5.0
0.10[0.1311]

g/kWh
g/kWh
g/kWh
g/kWh

0.8

m-1

(kot je dolo�ena v Uredbi ECE/UN št. 49, odobritev A, ali v Direktivi 88/77/EGS, kakor je
bila spremenjena z Direktivo 1999/96/ES, in glede na preskusni cikel ETC).
CO
NM.HC
CH412

5.45
0.78
1.6

g/kWh
g/kWh
g/kWh

NOx :
Delci

5.0
0.16[0.2114]

g/kWh
g/kWh

Minimalne tehni�ne in varnostne zahteve
1. Vozila in njihovi priklopniki morajo imeti na vseh pnevmatikah globino profila na tekalni
ploš�i najmanj 2 mm v skladu z Direktivo 92/23/EGS ali Uredbo ECE/UN št. 54, v primeru
protektiranih gum pa v skladu z Uredbo ECE/UN št. 109.
2. Vozila (razen vle�nih vozil za polpriklopnike) in njihovi priklopniki, na katere se sklicujejo
navedeni predpisi, morajo biti na zadnji strani opremljena z napravo proti podletu (v skladu z
Uredbo ECE/UN št. 58 ali Direktivo št. 70/221/EGS, kakor je bila nazadnje spremenjena z
Direktivo št. 2000/8/ES).
11

Za motorje, pri katerih ima posamezni valj prostornino manj kot 0,75 dm3 in nazivno hitrost nad 3000 min-1
Samo za motorje na naravni plin in v skladu z dolo�bami za preskuse ETC (glej to�ko 3.9 Dodatka 2 Priloge
III k Direktivi 1999/96/ES).
12
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3. Vozila (razen vle�nih vozil za polpriklopnike) in njihovi priklopniki, na katere se sklicujejo
navedeni predpisi, morajo biti na sprednji strani opremljena z napravo proti podletu (v skladu
z Uredbo ECE/UN št. 73/00 ali Direktivo št. 89/297/EGS).
4. Vozila morajo imeti vzvratna ogledala v skladu z Uredbo ECE/UN št. R.46 ali Direktivo št.
71/127/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo 88/321/EGS ali Direktivo 2003/97/ES.
5. Vozila morajo imeti svetlobne in svetlobno-signalne naprave v skladu z Uredbo ECE/UN
št. 48 ali Direktivo 76/756/EGS , kakor je bila spremenjena z Direktivo 97/28/ES.
6. Vozila morajo uporabljati tahograf v skladu s “Sporazumom AETR” ECE/UN ali z Uredbo
(EGS) št. 3821/85, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1056/97 ali št.
2135/98.
7. Vozila morajo imeti napravo za omejevanje hitrosti v skladu z Uredbo ECE/UN št. 89 ali v
skladu z Direktivo št. 92/24/EGS, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo
2004/11/ES.
8. Težka in dolga vozila morajo imeti opozorilne zadnje odsevne table v skladu z Uredbo
ECE/UN R. 70.
9. Vozila morajo imeti sistem proti blokiranju koles (v skladu z Uredbo ECE/UN št. 13 ali
Direktivo št. 71/320/EGS, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo št. 98/12/EGS).
10. Vozila morajo imeti krmilno napravo v skladu z Uredbo ECE/UN št. 79 ali Direktivo št.
70/311/EGS, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo št. 1999/7/ES.
11. Vozila morajo izpolnjevati zahteve glede preskusa tehni�ne brezhibnosti vozil za vožnjo
po cesti, kot je dolo�eno v Direktivi ES 96/96/ES, kakor je bila nazadnje spremenjena z
Direktivo 1999/52/ES. V skladu s tema dvema direktivama je treba preskus tehni�ne
brezhibnosti vozil za vožnjo po cesti opraviti vsako leto, zato potrdilo o opravljenem preskusu
ne sme biti starejše od 12 mesecev;
Dovolilnice CEMT za “varnejša EURO3” tovorna vozila se lahko uporabljajo samo za vozila,
ki izpolnjujejo zgoraj navedene tehni�ne zahteve, in veljajo samo, �e so jim priložena v celoti
izpolnjena potrdila, da vozilo izpolnjuje te tehni�ne in varnostne standarde.
Potrdila so na voljo bodisi v nacionalnem jeziku države registracije vozila bodisi v angleš�ini,
francoš�ini ali v nemš�ini. Potrdilom morajo biti priloženi prevodi v vsaj dva od navedenih
drugih jezikov (glej Priloge 6, 8 in 9).
Potrdilo o stopnji emisij hrupa in izpušnih plinov za “varnejše EURO3” tovorno vozilo (glej
Prilogo 6A) lahko izpolni samo proizvajalec vozila ali pa njegov pooblaš�eni zastopnik v
državi registracije. �e potrdilo izpolni pooblaš�eni zastopnik, mora navesti tudi ime
proizvajalca, katerega pooblaš�eni zastopnik je.
To potrdilo se za vozilo izda enkrat in ga ni treba podaljševati, razen �e se spremenijo osnovni
podatki za katero koli vrsto emisij, ki so navedeni v potrdilu.
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Potrdilo o izpolnjevanju varnostnih zahtev za “varnejše EURO3“ tovorno vozilo (glej Prilogo
6B) lahko izpolni:
- pristojni preskusni servis v državi registracije, �e ta država ne pooblasti zastopnikov
proizvajalcev;
- proizvajalec vozila ali njegov pooblaš�eni zastopnik v državi registracije ali
- pristojni preskusni servis v državi registracije in proizvajalec vozila ali pooblaš�eni
zastopnik proizvajalca v državi registracije, �e proizvajalec vozila ne opremlja v celoti.
�e potrdilo izpolni “pooblaš�eni zastopnik”, mora navesti tudi ime proizvajalca, katerega
pooblaš�eni zastopnik je.
Potrdilo o izpolnjevanju varnostni zahtev za “varnejše EURO3“ tovorno vozilo mora biti
preverjeno vsaj enkrat na leto z opravljanjem preskusa tehni�ne brezhibnosti vozil za vožnjo
po cesti (glej Prilogo 9).
Poleg tega minimalne varnostne zahteve veljajo tako za samo vozilo kot za priklopnik. Zato je
za priklopnike treba izpolniti posebno potrdilo ob registraciji in opravljanju preskusa tehni�ne
brezhibnosti vozil za vožnjo po cesti (glej Prilogi 8 in 9).
Vsa ta potrdila mora v skladu z dolo�bami iz ustrezne priloge izpolniti
- organ ali ustanova, ki jo za namene iz Direktive št. 96/96/ES pooblasti ali neposredno
nadzoruje država registracije, ali
za nova vozila:
- pristojni preskusni servis v državi registracije;
- proizvajalec vozila ali njegov pooblaš�eni zastopnik v državi registracije ali
- pristojni preskusni servis v državi registracije in proizvajalec vozila ali pooblaš�eni
zastopnik proizvajalca v državi registracije, �e proizvajalec vozila ne opremlja v celoti.
�e se pri pregledu na kraju samem ugotovi, da so dopustne mejne vrednosti emisij iz potrdila
prekora�ene in varnostne zahteve niso izpolnjene, se šteje, da tehni�ni pogoji niso izpolnjeni.
V takšnem primeru se šteje, da je potrdilo neveljavno.
Za lažje in hitrejše pre�kanje meja se zelo priporo�a, da imajo “varnejša EURO3” tovorna
vozila na sprednji strani vozila pritrjeno “magnetno” zna�ko ali nalepko po vzorcu iz Priloge
11. Zna�ka naj bo zelene (podlaga) in bele barve (rob) z oznako “3” v beli barvi (3 =EURO3).
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12. Program “varnejše EURO4” tovorno vozilo
Zahteve za “varnejše EURO4” tovorno vozilo so:
Emisije hrupa za vozilo
(kot je dolo�eno v Uredbi ECE/UN št. 51/02 ali v Direktivi 70/157/EGS, kakor je bila
spremenjena z Direktivo 1999/101/ES)
77 dB(A) za vozila z mo�jo do 75 kW
78 dB(A) za vozila z mo�jo od 75kW do 150 kW
80 dB(A) za vozila z mo�jo 150 kW ali ve�
Koli�ina kemi�nih emisij v izpušnih plinih iz dizelskih motorjev
(kot je dolo�ena v Uredbi ECE/UN št. 49, odobritev B1, ali v Direktivi 88/77/EGS, kakor je
bila spremenjena z Direktivo 2001/27/ES, in glede na preskusne cikle ESC in ELR).
CO
HC
NOx :
Delci
korekcijska vrednost
absorpcijskega
koeficienta

1.5
0.46
3.5
0.02
0.5

g/kWh
g/kWh
g/kWh
g/kWh
m-1

(kot je dolo�ena v Uredbi ECE/UN št. 49, odobritev B1, ali v Direktivi 88/77/EGS, kakor je
bila spremenjena z Direktivo 2001/27/ES, in glede na preskusni cikel ETC).
CO
NM.HC
CH413

4.0
0.55
1.1

g/kWh
g/kWh
g/kWh

NOx :
Delci14

3.5
0.03

g/kWh
g/kWh

Minimalne tehni�ne in varnostne zahteve
1. Vozila in njihovi priklopniki morajo imeti na vseh pnevmatikah globino profila na tekalni
ploš�i najmanj 2 mm v skladu z Uredbo ECE/UN št. 54 ali Direktivo 92/23/EGS, kakor je bila
nazadnje spremenjena z Direktivo 2005/11/ES, v primeru protektiranih gum pa v skladu z
Uredbo ECE/UN št. 109.
2. Vozila (razen vle�nih vozil za polpriklopnike) in njihovi priklopniki, na katere se sklicujejo
navedeni predpisi, morajo biti na zadnji strani opremljena z napravo proti podletu (v skladu z
Uredbo ECE/UN št. 58 ali Direktivo 70/221/EGS, kakor je bila nazadnje spremenjena z
Direktivo 2000/8/ES).
13
14

Samo za motorje na naravni plin.
Se ne uporablja za plinske motorje.
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3. Vozila (razen vle�nih vozil za polpriklopnike) in njihovi priklopniki, na katere se sklicujejo
navedeni predpisi, morajo biti na sprednji strani opremljena z napravo proti podletu (v skladu
z Uredbo ECE/UN št. 73 ali Direktivo 89/297/EGS).
4. Vozila morajo imeti vzvratna ogledala v skladu z Uredbo ECE/UN št. R.46 ali Direktivo
71/127/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo 88/321/EGS ali Direktivo 2003/97/ES.
5. Vozila morajo imeti svetlobne in svetlobno-signalne naprave v skladu z Uredbo ECE/UN
št. R48 ali Direktivo št. 76/756/EGS , kakor je bila spremenjena z Direktivo 97/28/ES.
6. Vozila morajo uporabljati tahograf v skladu z “Revidiranim sporazumom AETR” ECE/UN
ali z Uredbo EGS št. 3821/85, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo ES št. 1056/97 ali
št. 2135/98 ter uredbama Komisije (ES) št. 1360/2002 in št. 432/2004.
7. Vozila morajo imeti naprave za omejevanje hitrosti v skladu z Uredbo ECE/UN R. 89 ali v
skladu z Direktivo 92/24/EGS, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/11/ES.
8. Težka in dolga vozila morajo imeti opozorilne zadnje odsevne table v skladu z Uredbo
ECE/UN št. 70.
9. Vozila morajo imeti sistem proti blokiranju koles (v skladu z Uredbo ECE/UN R. 13 ali
Direktivo 71/320/EGS, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo št. 98/12/EGS).
10. Vozila morajo imeti krmilno napravo v skladu z Uredbo ECE/UN R. 79 ali Direktivo
70/311/EGS, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 1999/7/ES.
11. Vozila morajo izpolnjevati zahteve glede preskusa tehni�ne brezhibnosti vozil za vožnjo
po cesti, dolo�ene v Direktivi ES 96/96/ES, kot je bila spremenjena z Direktivo Komisije
2003/27/ES ali dolo�ene v Sporazumu ECE/UN z dne 13. novembra 1997 o sprejetju enotnih
tehni�nih predpisov za cestna vozila, opremo in dele, ki jih je mogo�e vgraditi in/ali
uporabljati v cestnih vozilih, in o pogojih za vzajemno priznavanje homologacij, podeljenih
na podlagi teh predpisov, z vsemi spremembami, kakor je bil dopolnjen 13. novembra 2001,
ali zahteve, dolo�ene v Konsolidirani resoluciji ECE/UN E.E.1 (TRANS/SC.1/294/Rev.5),
kakor je bila spremenjena leta 2001 (TRANS/WP.1/2001/25).
V skladu z navedenima direktivama je treba preskus tehni�ne brezhibnosti vozil za vožnjo po
cesti opraviti vsako leto, zato potrdilo o opravljenem preskusu ne sme biti starejše od 12
mesecev.
Dovolilnice CEMT za “varnejše EURO4” tovorno vozilo se lahko uporabljajo samo za vozila,
ki izpolnjujejo zgoraj navedene tehni�ne zahteve, in veljajo samo, �e jim je priloženo v celoti
izpolnjeno potrdilo, da vozilo izpolnjuje te tehni�ne in varnostne standarde.
Potrdila so na voljo bodisi v nacionalnem jeziku države registracije vozila bodisi v angleš�ini,
francoš�ini ali v nemš�ini. Potrdilom morajo biti priloženi prevodi v vsaj dva od navedenih
drugih jezikov (glej Priloge 7, 8 in 9).
Potrdilo o stopnji emisij hrupa in izpušnih plinov za “varnejše EURO4” tovorno vozilo (glej
Prilogo 7A) lahko izpolni samo proizvajalec vozila ali pa njegov pooblaš�eni zastopnik v
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državi registracije. �e potrdilo izpolni pooblaš�eni zastopnik, mora navesti tudi ime
proizvajalca, katerega pooblaš�eni zastopnik je.
To potrdilo se za vozilo izda enkrat in ga ni treba podaljševati, razen �e se spremenijo osnovni
podatki za katero koli vrsto emisij, ki so navedeni v potrdilu.
Potrdilo o izpolnjevanju varnostnih zahtev za “varnejše EURO4“ tovorno vozilo (glej Prilogo
7B) lahko izpolni:
- pristojni preskusni servis v državi registracije, �e ta država ne pooblasti zastopnikov
proizvajalcev;
- proizvajalec vozila ali njegov pooblaš�eni zastopnik v državi registracije ali
- pristojni preskusni servis v državi registracije in proizvajalec vozila ali pooblaš�eni
zastopnik proizvajalca v državi registracije, �e proizvajalec vozila ne opremlja v celoti.
�e potrdilo izpolni “pooblaš�eni zastopnik”, mora navesti tudi ime proizvajalca, katerega
pooblaš�eni zastopnik je.
Potrdilo o izpolnjevanju varnostni zahtev za “varnejše EURO4“ tovorno vozilo mora biti
preverjeno vsaj enkrat na leto z opravljanjem preskusa tehni�ne brezhibnosti vozil za vožnjo
po cesti (glej Prilogo 9).
Poleg tega minimalne varnostne zahteve veljajo tako za samo vozilo kot za priklopnik. Zato je
za priklopnike treba izpolniti posebno potrdilo ob registraciji in opravljanju preskusa tehni�ne
brezhibnosti vozil za vožnjo po cesti (glej Prilogi 8 in 9).
Vsa ta potrdila mora v skladu z dolo�bami iz ustrezne priloge izpolniti
- organ ali ustanova, ki jo za namene iz Direktive št. 96/96/ES ali Sporazuma UN/ECE iz leta
1997 ali Konsolidirane resolucije E.E.1 pooblasti ali neposredno nadzoruje država
registracije;
in za nova vozila:
- pristojni preskusni servis v državi registracije;
- proizvajalec vozila ali njegov pooblaš�eni zastopnik v državi registracije ali
- pristojni preskusni servis v državi registracije in proizvajalec vozila ali pooblaš�eni
zastopnik proizvajalca v državi registracije, �e proizvajalec vozila ne opremlja v celoti.
�e se pri pregledu na kraju samem ugotovi, da so dopustne mejne vrednosti emisij iz potrdila
prekora�ene in varnostne zahteve niso izpolnjene, se šteje, da tehni�ni pogoji niso izpolnjeni.
V takšnem primeru se šteje, da je potrdilo neveljavno.
Za lažje in hitrejše pre�kanje meja se zelo priporo�a, da imajo “varnejša EURO4” tovorna
vozila na sprednji strani vozila pritrjeno “magnetno” zna�ko ali nalepko po vzorcu iz Priloge
11. Zna�ka naj bo zelene (podlaga) in bele barve (rob) z oznako “4” v beli barvi (4 =EURO4).
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Št.

120 / 29. 12. 2005 /

PRILOGA 1
Vzorec letne dovolilnice CEMT
Vzorec kratkoro�ne dovolilnice CEMT
Prikazano je samo besedilo na dovolilnicah, ker sta od 1. januarja 1998 dalje 1. in 2. stran
dovolilnic CEMT zaš�iteni in se zato kot takšni ne moreta ve� reproducirati.
Za obe vrsti dovolilnic se uporablja papir velikosti A4.
Letne dovolilnice so zelene barve, kratkoro�ne dovolilnice pa rumene barve.

Stran

14029

Stran
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Stran
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Stran
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Stran

14033

Stran

14034 /

Št.
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PRILOGA 2
Vzorec posebnega dovoljenja za mednarodne selitve
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Št.

120 / 29. 12. 2005 /

Stran

14035

Stran

14036 /

Št.

120 / 29. 12. 2005

Uradni list Republike Slovenije

PRILOGA 3
Žigi, s katerimi so lahko ozna�ene dovolilnice
Žig A, GR, H, I v rde�i barvi

Žig za “zeleno” tovorno vozilo v zeleni barvi

Žig za “bolj zeleno in varno” tovorno vozilo v zeleni barvi

Žig za “varnejše EURO3” tovorno vozilo v zeleni barvi

Žig za “varnejše EURO4” tovorno vozilo v zeleni barvi

Ti žigi se odtisnejo na prvo stran dovolilnice, obi�ajno na levi rob.
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Št.

120 / 29. 12. 2005 /

PRILOGA 4
Vzorec potrdila za “zeleno” tovorno vozilo

Papir svetlozelene barve, velikosti A4

Stran

14037

Stran

14038 /

Št.

120 / 29. 12. 2005

Uradni list Republike Slovenije

Št. ….
ZAHTEVE GLEDE EMISIJ HRUPA IN EMISIJ V IZPUŠNIH PLINIH ZA
“ZELENO” TOVORNO VOZILO
Potrdilo o skladnosti s tehni�nimi dolo�bami iz Resolucije CEMT/CM(91)26/Final
Ime:
kot proizvajalec ali pooblaš�eni zastopnik proizvajalca v državi registracije17

potrjujem, da je dne ……………………….. spodaj opisano vozilo enako vozilu, ki je dne
………………………………. izpolnjevalo dolo�be Resolucije CEMT/CM(91)26/Final, in
potrjujem, da so zgoraj navedeni podatki pravilni.
Podpis proizvajalca ali pooblaš�enega zastopnika proizvajalca v državi registracije

___________________________________________________________________________
Kraj
Datum
Podpis

17

Neustrezno �rtati.
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Št.

120 / 29. 12. 2005 /

Stran

14039

Tip vozila:
Identifikacijska številka vozila:
Vrsta motorja:
Oznaka motorja:
Meritve v skladu z1: ECE/UN št. 85, Direktivo 80/1269/EGS, kakor je bila spremenjena
z Direktivo 89/491/EGS
Najve�ja mo� motorja (kW):
pri številu vrtljajev (vrt./min.):
Meritve v skladu z1: ECE/UN št. 51/02, Direktivo 70/157/EGS, kakor je bila
spremenjena z Direktivo 92/97/EGS
Najve�je vrednosti (dB(A))18
Mo� motorja
Izmerjene vrednosti (dB(A))
77
78
80

<75kW
< 75 kW or < 150 kW
> 150 kW

Dne:
V:
Izmeril:
Hitrost približevanja (km/h):
Stopnja hrupa stisnjenega zraka ((dB(A)):
Približna stopnja hrupa (dB(A)):

v prestavi:
pri številu vrtljajev (vrt./min.):

Meritve v skladu z1: ECE/UN št. 49/02 odobritev A, Direktivo 88/77/EGS, kakor je bila
spremenjena z Direktivo 91/542/EGS, odobritev A
Najvišje vednosti (g/kWh)2
Onesnažujo�a snov
Izmerjena vrednost (g/kWh)
4.9
CO
1.23
HC
9.0
NOx
mo� do 85 kW: 0.68
delci
mo� nad 85 kW: 0.4

18

Resolucija CEMT št. CEMT/CM(91)26/Final

Stran

14040 /

Št.
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PRILOGA 5
Vzorec potrdila za “bolj zeleno in varno” tovorno vozilo

Papir svetlozelene barve z diagonalno progo (od spodnjega
levega roba do zgornjega desnega roba), velikosti A4.

5A Potrdilo o skladnosti s tehni�nimi predpisi za emisije izpušnih plinov in hrupa
5B Potrdilo o skladnosti z varnostnimi predpisi

Uradni list Republike Slovenije

Št.

120 / 29. 12. 2005 /

Stran

14041

Št. potrdila A o skladnosti “bolj zelenega in varnega” tovornega vozila:………………….
Potrdilo o skladnosti motornega vozila s tehni�nimi zahtevami za “bolj zeleno in varno”
tovorno vozilo
Tip vozila in oznaka:
Identifikacijska številka vozila (VIN):
Vrsta/Oznaka motorja:
Proizvajalec vozila ali njegov pooblaš�eni zastopnik v državi registracije22,
[Ime podjetja]
potrjujem, da je spodaj opisano vozilo enako vozilu, ki je dne ……………………………….
izpolnjevalo dolo�be Resolucije CEMT/CM(2005)9/Final, in potrjujem, da so zgoraj navedeni
podatki pravilni.
Meritve v skladu z1: ECE/UN št. 85 / Direktivo 80/1269/EGS, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Direktivo 1999/99/EGS
Najve�ja mo� motorja (kW):
pri številu vrtljajev (vrt./min):
ZAHTEVE GLEDE EMISIJ HRUPA IN IZPUŠNIH PLINOV
Meritve hrupa v skladu z1: ECE/UN št. 51/02, Direktivo 70/157/EGS, kakor je bila
spremenjena z Direktivo 1999/101/ES
Najve�je vrednosti (dB(A))
Mo� motorja
Izmerjene vrednosti (dB(A))
77
�75kW
78
> 75 kW or < 150 kW
80
> 150 kW
Dne:
V:
Izmeril:
Hitrost približevanja (km/h) :
v prestavi:
Stopnja hrupa stisnjenega zraka ((dB(A)):
Približna stopnja hrupa ((dB(A)):
pri številu vrtljajev (vrt./min.):
Meritve v skladu z1: ECE/UN št. 49/02, obrazec B, ali Direktivo 88/77/EGS, kakor je bila
spremenjena z Direktivo 91/542/EGS
Najvišje vednosti (g/kWh)
Onesnažujo�a snov
Izmerjene vrednosti glede na
homologacijo motorja
(g/kWh)
4.0
CO
1.1
HC
7.0
Nox
0.15
delci
Kraj
22

Neustrezno �rtati.

Datum:

Podpis in žig

Stran

14042 /

Št.

120 / 29. 12. 2005
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Št. potrdila B o skladnosti “bolj zelenega in varnega” tovornega vozila: ……………….
VARNOSTNE ZAHTEVE
Ime28,
- pristojni preskusni servis v državi registracije29;
- proizvajalec vozila ali njegov pooblaš�eni zastopnik v državi registracije ali
- pristojni preskusni servis v državi registracije in proizvajalec vozila ali pooblaš�eni
zastopnik proizvajalca v državi registracije, �e proizvajalec vozila ne opremlja v celoti.30
(Ime(na) podjetja in/ali upravnega organa)
potrjujem, da spodaj opisano vozilo izpolnjuje dolo�be Resolucije CEMT/CM(2001)9/Final,
in potrjujem, da so zgoraj navedeni podatki pravilni.
Motorno vozilo je opremljeno z naslednjimi napravami:
-

napravami proti podletu na zadnji strani31 v skladu z Uredbo ECE/UN št. 58 ali
Direktivo št. 70/221/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo št. 2000/8/ES;
bo�no zaš�ito4 v skladu z Uredbo ECE/UN št. 73 ali Direktivo št. 89/297/EGS;
opozorilno svetilko v skladu z Uredbo ECE/UN št. 48 ali Direktivo št. 76/756/EGS,
kakor je bila spremenjena z Direktivo št. 1999/15/ES;
tahografom v skladu s Sporazumom AETR UN/ECE ali z Uredbo Sveta EGS št.
3821/85, kakor je bila nazadnje spremenjena z uredbama (ES) št. 1056/97 ali št.
2135/98;
napravo za omejevanje hitrosti vozila v skladu z Uredbo ECE/UN št. 89 ali Direktivo
92/24/EGS;
opozorilnimi zadnjimi (odsevnimi) tablami za težka in dolga vozila v skladu z Uredbo
ECE/UN št. 70;
zavornim sistemom, vklju�no s sistemom proti blokiranju koles, v skladu z Uredbo
ECE/UN št. 13 ali Direktivo 71/320/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo št.
98/12/ES;
krmilno napravo v skladu z Uredbo ECE/UN št. 79 ali Direktivo 70/311/EGS, kakor je
bila nazadnje spremenjena z Direktivo št. 1999/7/ES.

____________________________________________________________________
Kraj
Datum
Podpis(i) in žig(i)

28

Neustrezno �rtati.
Za države, ki ne pooblastijo zastopnikov proizvajalcev.
30
V tem primeru prvi podpisnik izpolni stolpec na levi, drugi podpisnik pa izpolni stolpec na desni.
31
Izvzeto je vle�no vozilo za polpriklopnike.
29
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Št.

120 / 29. 12. 2005 /

PRILOGA 6
Vzorec potrdila za “varnejše EURO3” tovorno vozilo

Papir svetlozelene barve, velikosti A4

6A Potrdilo o skladnosti s tehni�nimi predpisi za emisije izpušnih plinov in hrupa
6B Potrdilo o skladnosti z varnostnimi predpisi

Stran

14043

Stran

14044 /

Št.

120 / 29. 12. 2005

Uradni list Republike Slovenije

Št. potrdila A o skladnosti “varnejšega EURO3” tovornega vozila:…….
Potrdilo o skladnosti motornega vozila s tehni�nimi zahtevami za “varnejše EURO3” tovorno
vozilo
Tip vozila in oznaka:
Identifikacijska številka vozila (VIN):
Vrsta/oznaka motorja:
Proizvajalec vozila ali njegov pooblaš�eni zastopnik v državi registracije40
[Ime podjetja]
potrjujem, da je spodaj opisano vozilo enako vozilu, ki je dne ……………………………….
izpolnjevalo dolo�be Resolucije CEMT/CM(2005)9/Final, in potrjujem, da so zgoraj navedeni
podatki pravilni.
Meritve v skladu z1: ECE/UN št. 85 / Direktivo 80/1269/EGS, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Direktivo 1999/99/EGS
Najve�ja mo� motorja (kW):
pri številu vrtljajev (vrt./min):
ZAHTEVE GLEDE EMISIJ HRUPA IN IZPUŠNIH PLINOV
Meritve hrupa v skladu z1: ECE/UN št. 51/02, Direktivo 70/157/EGS, kakor je bila
spremenjena z Direktivo 1999/101/ES
Najve�je vrednosti41 (dB(A))
Mo� motorja
Izmerjene vrednosti (dB(A))
77
78
80

�?75kW
> 75 kW or < 150 kW
> 150 kW

Dne:
V:
Izmeril:
Hitrost približevanja (km/h):
v prestavi:
Stopnja hrupa stisnjenega zraka ((dB(A))
Približna stopnja hrupa ((dB(A))

40
41

Neustrezno �rtati.
Resoluciji CEMT/CM(95)Final in CEMT/CM(98)8 Final.

pri številu vrtljajev [vrt./min.]
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Št.

120 / 29. 12. 2005 /

Stran

14045

Meritve v skladu z1: ECE/UN št. 49/03 ali Direktivo 88/77/EGS, kakor je bila spremenjena
z Direktivo 1999/96/ES in glede na preskusne cikle ESC in ELR
Najve�je vrednosti
Onesnažujo�a snov
Izmerjene vrednosti glede na
homologacijo motorja (g/kWh)
2.1(g/kWh)
CO
(g/kWh)
0.66(g/kWh)
HC
(g/kWh)
5.0(g/kWh)
Nox
(g/kWh)
42
0.10 (0.13) (g/kWh)
delci
(g/kWh)
1
0.8 (m- )
dimni plini
(m-1)
Meritve v skladu z1: ECE/UN št. 49/03 ali Direktivo 88/77/EGS, kakor je bila spremenjena
z Direktivo 1999/96/ES in glede na preskusni cikel ETC
Najvišje vednosti (g/kWh)
Onesnažujo�a snov
Izmerjene vrednosti glede na
homologacijo motorja (g/kWh)
5.45
CO
0.78
NMHC
1.6
CH443
5.0
NOx
5
0.16 (0.21)
delci
Kraj

42

Datum

Podpis in žig

Za motorje, pri katerih ima posamezni valj prostornino manj kot 0,75 dm3 in nazivno hitrost nad 3000 min-1.
Samo motorji na naravni plin in v skladu z dolo�bami za preskuse ETC (glej to�ko 3.9 Dodatka 2 k Prilogi III
- Direktiva 1999/96/ES).

43

Stran

14046 /

Št.

120 / 29. 12. 2005
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Št. potrdila B o skladnosti “varnejšega EURO3” tovornega vozila:…….
VARNOSTNE ZAHTEVE
Ime52,
- pristojni preskusni servis v državi registracije53;
- proizvajalec vozila ali njegov pooblaš�eni zastopnik v državi registracije ali
- pristojni preskusni servis v državi registracije in proizvajalec vozila ali pooblaš�eni
zastopnik proizvajalca v državi registracije, �e proizvajalec vozila ne opremlja v celoti.54
(Ime(na) podjetja in/ali upravnega organa)
potrjujem, da spodaj opisano vozilo izpolnjuje dolo�be Resolucije CEMT/CM(2005)9/Final,
in potrjujem, da so zgoraj navedeni podatki pravilni.
Motorno vozilo je opremljeno z naslednjimi napravami:
-

napravami proti podletu na zadnji strani55 v skladu z Uredbo ECE/UN št. R.58 ali
Direktivo 70/221/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2000/8/ES;
bo�no zaš�ito4 v skladu z Uredbo ECE/UN št. 73 ali Direktivo 89/297/EGS;
vzvratnim ogledalom, ki mora biti v skladu z Uredbo ECE/UN št. R.46 ali Direktivo
št. 71/127/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo št. 88/321/EGS ali Direktivo
2003/97/ES;
svetlobnimi in svetlobno-signalnimi napravami v skladu z Uredbo ECE/UN št. 48 ali
Direktivo 76/756/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo 97/28/ES;
tahografom v skladu s Sporazumom AETR UN/ECE ali z Uredbo Sveta (EGS) št.
3821/85, kakor je bila nazadnje spremenjena z uredbama (ES) št. 1056/97 ali št.
2135/98;
napravami za omejevanje hitrosti vozila v skladu z Uredbo ECE/UN št. R.89 ali
Direktivo 92/24/EGS, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/11/ES;
opozorilnimi zadnjimi (odsevnimi) tablami za težka in dolga vozila v skladu z Uredbo
ECE/UN št. 70;
zavornim sistemom, vklju�no s sistemom proti blokiranju koles, v skladu z Uredbo
ECE/UN št. 13 ali Direktivo št. 71/320/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo
98/12/ES;
krmilno napravo v skladu z Uredbo ECE/UN št. 79 ali Direktivo 70/311/EGS, kakor je
bila nazadnje spremenjena z Direktivo št. 1999/7/ES.

___________________________________________________________________
Kraj
Datum:
Podpis(i) in žig(i)

52

Neustrezno �rtati.
Za države, ki ne pooblastijo zastopnika proizvajalcev.
54
V tem primeru prvi podpisnik izpolni stolpec na levi, drugi podpisnik pa izpolni stolpec na desni.
55
Izvzeto je vle�no vozilo za polpriklopnike.
53
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Št.

120 / 29. 12. 2005 /

PRILOGA 7
Vzorec potrdila za “varnejše EURO4” tovorno vozilo

Papir svetlozelene barve, velikosti A4

7A Potrdilo o skladnosti s tehni�nimi predpisi za emisije izpušnih plinov in hrupa
7B Potrdilo o skladnosti z varnostnimi predpisi

Stran

14047

Stran
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Št.
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Št. potrdila A o skladnosti “varnejšega EURO4” tovornega vozila:…….
Potrdilo o skladnosti motornega vozila s tehni�nimi zahtevami za “varnejše EURO4” tovorno
vozilo
Tip vozila in oznaka:
Identifikacijska številka vozila (VIN):
Vrsta/Oznaka motorja:
Proizvajalec vozila ali njegov pooblaš�eni zastopnik v državi registracije64
(Ime podjetja)
potrjujem, da je spodaj opisano vozilo enako vozilu, ki je dne ……………………………….
izpolnjevalo dolo�be Resolucije CEMT/CM(2005)9/Final, in potrjujem, da so zgoraj navedeni
podatki pravilni.
Meritve v skladu z1: ECE/UN št. 85 / Direktivo 80/1269/EGS, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Direktivo 1999/99/EGS
Najve�ja mo� motorja (kW):
pri številu vrtljajev (vrt./min):
ZAHTEVE GLEDE EMISIJ HRUPA IN IZPUŠNIH PLINOV
Meritve hrupa v skladu z1: ECE/UN št. 51 / Direktivo 70/157/EGS, kakor je bila
nazadnje spremenjena z Direktivo 1999/101/EGS
Najve�je vrednosti65 (dB(A))
Mo� motorja
Izmerjene vrednosti (dB(A))
77
78
80

� 75kW
> 75 kW or < 150 kW
> 150 kW

Dne:
V:
Izmeril:
Hitrost približevanja (km/h):
Stopnja hrupa stisnjenega zraka (dB(A)):
Približna stopnja hrupa (dB(A)):

64
65

Neustrezno �rtati.
Resoluciji CEMT/CM(95)Final in CEMT/CM(98)8 Final.

v prestavi:
pri številu vrtljajev (vrt./min.)
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Št.

120 / 29. 12. 2005 /

Stran

14049

Meritve v skladu z1: ECE/UN št. 49 ali Direktivo 88/77/EGS, kakor je bila spremenjena z
Direktivo 2001/27/ES in glede na preskusne cikle ESC in ELR
Najve�je vrednosti
Onesnažujo�a snov
Izmerjene vrednosti glede na
homologacijo motorja (g/kWh)
1.5(g/kWh)
CO
(g/kWh)
0.46(g/kWh)
HC
(g/kWh)
3.5(g/kWh)
Nox
(g/kWh)
0.02(g/kWh)
delci
(g/kWh)
-1
0.5 (m )
dimni plini
(m-1)
Meritve v skladu z1: ECE/UN št. 49 ali Direktivo 88/77/EGS, kakor je bila spremenjena z
Direktivo 2001/27/ES in glede na preskusni cikel ETC
Najvišje vednosti (g/kWh)
Onesnažujo�a snov
Izmerjene vrednosti glede na
homologacijo motorja (g/kWh)
4.0
CO
0.55
NMHC
1.1
CH466
3.5
NOx
0.03
delci67
Kraj

66
67

Datum

Samo za motorje na naravni plin.
Se ne uporablja za plinske motorje.

Podpis in žig

Stran

14050 /

Št.
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Št. potrdila B o skladnosti “varnejšega EURO4” tovornega vozila:…….
VARNOSTNE ZAHTEVE
Ime76,
- pristojni preskusni servis v državi registracije77;
- proizvajalec vozila ali njegov pooblaš�eni zastopnik v državi registracije ali
- pristojni preskusni servis v državi registracije in proizvajalec vozila ali pooblaš�eni
zastopnik proizvajalca v državi registracije, �e proizvajalec vozila ne opremlja v celoti.78
(Ime(na) podjetja in/ali upravnega organa)
potrjujem, da opisano vozilo izpolnjuje dolo�be Resolucije CEMT/CM(2005)9/Final, in
potrjujem, da so zgoraj navedeni podatki pravilni.
Motorno vozilo je opremljeno z naslednjimi napravami:
napravami proti podletu na zadnji strani79 v skladu z Uredbo ECE/UN št. 58 ali
Direktivo 70/221/EGS, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2000/8/ES;
- bo�no zaš�ito4 v skladu z Uredbo ECE/UN št. 73 ali Direktivo 89/297/EGS;
- vzvratnimi ogledali v skladu z Uredbo ECE/UN št. R.46 ali Direktivo 71/127/EGS,
kakor je bila spremenjena z Direktivo 88/321/EGS ali Direktivo 2003/97/ES;
- svetlobnimi in svetlobno-signalnimi napravami v skladu z Uredbo ECE/UN št. 48 ali
Direktivo 76/756/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo 97/28/ES;
- tahografom v skladu s Sporazumom AETR UN/ECE ali Uredbo Sveta (EGS) št.
3821/85, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2135/98 kakor tudi z
uredbama Komisije (ES) št. 1360/2002 in št. 432/2004;
- napravami za omejevanje hitrosti vozila v skladu z Uredbo ECE/UN št. R.89 ali
Direktivo 92/24/EGS, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/11/ES;
- opozorilnimi zadnjimi (odsevnimi) tablami za težka in dolga vozila v skladu z Uredbo
ECE/UN št. 70;
- zavornim sistemom, vklju�no s sistemom proti blokiranju koles, v skladu z Uredbo
ECE/UN št. 13 ali Direktivo 71/320/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo
98/12/ES;
- krmilno napravo v skladu z Uredbo ECE/UN št. 79 ali Direktivo 70/311/EGS, kakor je
bila nazadnje spremenjena z Direktivo 1999/7/ES.
___________________________________________________________________
Kraj
Datum
Podpis(i) in žig(i)
-

76

Neustrezno �rtati.
Za države, ki ne pooblastijo zastopnika proizvajalcev.
78
V tem primeru prvi podpisnik izpolni stolpec na levi, drugi podpisnik pa izpolni stolpec na desni.
79
Izvzeto je vle�no vozilo za polpriklopnike.
77
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PRILOGA 8
Vzorec potrdila za priklopnik

Papir svetlorumene barve, velikosti A4

Stran

14051

Stran

14052 /

Št.

120 / 29. 12. 2005
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Št. potrdila:……………
Potrdilo o skladnosti priklopnika88 s tehni�nimi predpisi za varno tovorno vozilo (bolj zeleno,
EURO3, EURO4…), kakor je opredeljeno v Resoluciji CEMT/CM (2005)9/FINAL
Tip vozila in oznaka:
Identifikacijska številka vozila (VIN):
Ime89,
- pristojni preskusni servis v državi registracije90;
- proizvajalec vozila ali njegov pooblaš�eni zastopnik v državi registracije ali
- pristojni preskusni servis v državi registracije in proizvajalec vozila ali pooblaš�eni
zastopnik proizvajalca v državi registracije, �e proizvajalec vozila ne opremlja v celoti91.
(Ime(na) podjetja in/ali upravnega organa)
potrjujem, da je spodaj opisano vozilo enako vozilu, ki je dne ……………………………….
izpolnjevalo dolo�be Resolucije CEMT/CM(2005)9/Final, in potrjujem, da so zgoraj navedeni
podatki pravilni.
Priklopnik je opremljen z naslednjimi napravami:
napravami proti podletu na zadnji strani v skladu z Uredbo ECE/UN št. 58 ali
Direktivo št. 70/221/EGS, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo št.
2000/8/ES;
- bo�no zaš�ito v skladu z Uredbo ECE/UN št. 73 ali Direktivo 89/297/EGS;
- opozorilnimi svetilkami v skladu z Uredbo ECE/UN št. 48 ali Direktivo št.
76/756/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo št. 97/28/ES;
- opozorilnimi zadnjimi (odsevnimi) tablami za težka in dolga vozila v skladu z Uredbo
ECE/UN št. 70;
- zavornim sistemom, vklju�no s sistemom proti blokiranju koles, v skladu z Uredbo
ECE/UN št. 13 ali Direktivo 71/320/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo
98/12/ES.
________________________________________________________________________
Kraj
Datum
Podpis(i) in žig(i)
-

88

Vklju�no s polpriklopniki.
Neustrezno �rtati.
90
Za države, ki ne pooblastijo zastopnikov proizvajalcev.
91
V tem primeru prvi podpisnik izpolni stolpec na levi, drugi podpisnik pa izpolni stolpec na desni.
89
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Št.
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Stran

PRILOGA 9
Vzorec potrdila o opravljenem preskusu tehni�ne brezhibnosti vozil za vožnjo po cesti

Standardni papir bele barve, velikosti A4

14053

Stran

14054 /

Št.

120 / 29. 12. 2005
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Št. potrdila o opravljenem preskusu tehni�ne brezhibnosti vozil za vožnjo po cesti:……..
Potrdilo o opravljenem preskusu tehni�ne brezhibnosti vozila za vožnjo po cesti v skladu z
dolo�bami Direktive 96/96/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo št. 1999/52/ES, za
namene Resolucije CEMT/CM(2005)9/FINAL
Registrska številka vozila:
Številka potrdila o skladnosti:
Tip vozila in oznaka100:
Identifikacijska številka vozila (VIN):
Vrsta/oznaka motorja101:
Ime102,
organ ali ustanova, ki jo je za namene Sporazuma ECE/UN iz leta 1997 ali Konsolidirane
resolucije ECE/UN R.E. 1(TRANS/SC.1/294/Rev.5), kakor je bila spremenjena leta 2001
(TRANS .WP. 1/2001/25), ali za namene Direktive 96/96/ES pooblastila ali jo neposredno
nadzoruje država registracije,
potrjujemo, da to vozilo izpolnjuje dolo�be zgoraj navedenih besedil, pri �emer mora biti
obvezno preverjeno najmanj naslednje:
– zavorni sistemi (vklju�no s sistemom proti blokiranju koles, ki je združljiv s priklopnikom
in obratno);
– krmilni sistem2 in volan;
– vidljivost;
– svetilke, odsevniki in elektri�na oprema;
– osi, kolesa, pnevmatike in vzmetenje (vklju�no z globino profila na tekalni ploš�i);
– šasija in dodatki (vklju�no z zadnjo in sprednjo napravo proti podletu);
– druga oprema, vklju�no z:
– varnostnim tirikotnikom2;
– tahografom (obstoj in nedotaknjenost pe�atov)2;
– napravo za omejevanje hitrosti2;
– obremenitve2 - oznaka absorpcijskega koeficienta: [m-1].
_________________________________________________________________
Kraj
Datum
Podpis in žig
Opomba: Naslednji preskus tehni�ne brezhibnosti vozila za vožnjo po cesti je treba opraviti
do: .....................................103

100

Tip priklopnika, �e je to priklopnik.
Ne velja za priklopnik.
102
(Ime in naslov podjetja ali organa).
103
12 mesecev po datumu preskusa.
101
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Št.

120 / 29. 12. 2005 /

PRILOGA 10
Vzorec prvih treh strani dnevnika

Dnevnik je zelene barve, velikosti A4; države �lanice ga
natisnejo v svojem(ih) uradnem(ih) jeziku (jezikih)

Stran

14055

Stran

14056 /

Št.

120 / 29. 12. 2005

Uradni list Republike Slovenije

1. stran

....................
(Država)

Dnevnik št. …………..
(ista št. kot št. dovolilnice)

DNEVNIK
za
mednarodni prevoz blaga
z dovolilnico CEMT št. …………….
Prevoznik ……………………………………..
(ime)
......................................................................................
......................................................................................
(naslov bivališ�a oz. sedež prevoznika)

Žig in podpis organa izdajatelja

Izdan v.........................
(kraj in datum izdaje)

Dne...................

Uradni list Republike Slovenije

Št.

120 / 29. 12. 2005 /

Stran

14057

2. stran
POMEMBNO OPOZORILO
1. Ta dnevnik in ustrezna dovolilnica CEMT morata biti ves �as v vozilu. Za posamezno
dovolilnico se sme izdati samo en dnevnik.
2. Dnevniki naj imajo isto številko kot dovolilnice, na katere se nanašajo; po potrebi se lahko
dodajo dodatne številke, ker se nov dnevnik lahko izda šele, �e in ko je prejšnji popolnoma
poln. �e ta pogoj ni izpolnjen, se lahko sama dovolilnica šteje za neveljavno.
3. Dnevnik opravljenih prevozov se vodi tako, da prikazuje kronološki vrstni red posameznih
voženj polnega vozila od kraja nakladanja do kraja razkladanja in tudi vsako vožnjo s praznim
vozilom, vklju�no s pre�kanjem meje. Navedejo se lahko tudi tranzitne to�ke, vendar to ni
obvezno.
4. Dnevnik mora biti izpolnjen pred za�etkom vsake vožnje polnega vozila od kraja
nakladanja do kraja razkladanja in za vsako prazno vožnjo.
5. Kadar se med vožnjo blago prevzema ali razklada v razli�nih krajih, je treba ustrezne
vmesne postaje v stolpcih 1, 2, 3 5 in 6 navesti z oznako “+”, na primer stolpec 2 a) Kraj
nakladanja: Ventspils + Riga + Bauska; stolpec 5 Bruto masa: 12 + 5 + 5.
6. Vsi popravki morajo biti narejeni tako, da ostanejo izvirno besedilo ali številke �itljivi.
7. Kadar se vožnja za�ne z eno letno ali kratkoro�no dovolilnico in se nadaljuje z drugo,
izdano za naslednje zaporedno obdobje, naj bosta obe dovolilnici v vozilu med celotno
vožnjo, dnevnik po dovolilnici, po kateri je bila vožnja zaklju�ena, vsebuje podatke o celotni
vožnji, v stolpcu “Posebne pripombe” pa se vpiše številka dovolilnice, po kateri se je vožnja
za�ela.
8. Izpolnjene eviden�ne liste je treba hraniti v dnevniku do prenehanja veljavnosti, navedene
na dovolilnici. Izvodi eviden�nih listov se iztrgajo in pošljejo pristojnemu organu ali telesu, v
primeru letne dovolilnice v dveh tednih po koncu vsakega koledarskega meseca, v primeru
kratkoro�nih dovolilnic pa po prenehanju veljavnosti.

a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)

a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

4

a)
b)

3

6

Stanje števca
ob odhodu /
Stanje števca
ob prihodu

a)
b)

a)
b)

Bruto masa
(v tonah)
(na eno
decimalno
mesto
natan�no)
5

a)
b)

2

Št. / Država
registracije

a)
b)

a)
b)

a) Država
nakladanja
b) Država
razkladanja
7

Posebne pripombe

Št.

1

a) Kraj nakladanja
b) Kraj razkladanja

14058 /

a)
b)

a) Datum
odhoda
b) Datum
prihoda

Stran

120 / 29. 12. 2005
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Št.

120 / 29. 12. 2005 /

Stran

PRILOGA 11

Vzorci nalepk za “zelena”, “bolj zelena in varna” ter za “varnejša EURO3” in
“varnejša” EURO 4 tovorna vozila

Nalepka ima: premer zelenega polja: 200 mm, premer belega polja: 220 mm. Nalepka ima
zeleno podlago ter rob in �rke bele barve.

Za “zelena” tovorna vozila se uporabljata �rki “E” ali “U”. Za “bolj zelena in varna” tovorna
vozila se uporablja �rka “S”, za “varnejša EURO3” tovorna vozila številka “3”, za “varnejša
EURO4” tovorna vozila pa številka “4.”

14059

Stran

14060 /
5536.

Št.

120 / 29. 12. 2005

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

Na podlagi drugega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in
72/05) izdaja minister za šolstvo in šport

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
s 1. 1. 2006.
Št. 011-03-60/2005
Ljubljana, dne 22. decembra 2005
EVA 2005-3311-0106

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v
vrtcih, ki izvajajo javno službo
1. člen
V Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03
in 77/05), se za drugim odstavkom 10. člena doda novi tretji
odstavek, ki se glasi:
»Določilo prejšnjega odstavka se ne uporablja za vrtce,
ki jih občina ustanoviteljica ﬁnancira v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega pravilnika.«.
2. člen
Za drugim odstavkom 19. člena se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Sklep o določitvi cen lokalna skupnost v roku 15 dni po
sprejemu posreduje ministrstvu, pristojnemu za predšolsko
vzgojo.«.
3. člen
Za 20. členom se doda novi 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen
Če je lokalna skupnost ustanoviteljica več vrtcev, lahko
sprejme sklep, v katerem določi enotno ceno za enake programe, ki velja za vse vrtce kot osnova za plačilo staršev in
plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo
krije lokalna skupnost zavezanka.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Besedilo tretje alinee drugega odstavka 22. člena se
spremeni, tako da se glasi:
»– v obdobju od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 se lahko
cena posameznega programa poveča za nadaljnjih največ
10%,«
Za 3. alineo 22. člena se dodata nova četrta in peta
alinea, ki se glasita:
»– v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 se lahko
cena posameznega programa poveča za nadaljnjih največ
10%,
– po 1. 1. 2008 se lahko cena posameznega programa
poveča še za morebitno razliko do cene, izračunane po tej
metodologiji.«.
5. člen
Za 22. členom se doda novi 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
Omejitev iz tretje in četrte alinee drugega odstavka
22. člena se ne uporablja, če pride do spremembe cene programa zaradi spremembe najvišjega normativa števila otrok,
ki ga določa 9. člen tega pravilnika.

dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

5537.

Pravilnik o merilih za soﬁnanciranje izvajanja
letnega programa športa na državni ravni

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98) izdaja minister za šolstvo in šport

PRAVILNIK
o merilih za soﬁnanciranje izvajanja letnega
programa športa na državni ravni
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa merila za soﬁnanciranje izbranih
programov, ki so v javnem interesu.
Ta pravilnik ureja tudi razvrstitev nacionalnih panožnih
športnih zvez (v nadaljnjem besedilu: NPŠZ) v skupine in
razrede ter razvrstitev športnih panog v razrede.
2. člen
(postopek)
Izvajalce letnega programa športa izbere na podlagi javnega razpisa ministrstvo, pristojno za šport (v nadaljevanju:
ministrstvo), v skladu s tem pravilnikom in Odredbo o načinu
in postopku soﬁnanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, št. 95/99).
3. člen
(načini določanja višine soﬁnanciranja)
Višina soﬁnanciranja posameznih vsebin ter strokovnih
in razvojnih nalog se izračuna na podlagi točkovnega sistema, razen če je v tem pravilniku drugače določeno.
Obseg soﬁnanciranja v skladu s tem pravilnikom obsega tako delno ﬁnanciranje kot tudi ﬁnanciranje v celoti s
strani ministrstva.
4. člen
(vsebine, razvojne in strokovne naloge)
Ministrstvo v skladu s tem pravilnikom soﬁnancira naslednje vsebine ter razvojne in strokovne naloge:
1. Vsebine:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– vrhunski šport, športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– propagandna dejavnost v športu in
– šport invalidov;
2. Razvojne in strokovne naloge:
– usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– založniška dejavnost,
– znanstvenoraziskovalna dejavnost,
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– meritve, analize in svetovanja,
– preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov,
– informiranje o športu v medijih,
– informatika v športu,
– eksperimentalni programi v športu,
– delovanje zvez in zavodov,
– mednarodna dejavnost v športu in
– graditev javnih športnih objektov.
II. VSEBINE

Št.

120 / 29. 12. 2005 /

Stran

14061

raznolike športne vsebine in se izvajajo v šoli izven rednega
vzgojno izobraževalnega programa v prvem triletju devetletke po merilih iz naslednje preglednice:
Merilo
1

KAKOVOST VSEBINE PROGRAMA
Raznolikost vsebin in prilagojenost
programa razvojni stopnji

2

KRITERIJ STROKOVNOSTI

Število točk
skupaj 0-15
0-15
skupaj 0-35

1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV

Program vodi razredna učiteljica
Program vodi športni pedagog

0-10

5. člen
(predmet soﬁnanciranja)
S sredstvi za programe interesne športne vzgoje otrok,
mladine in študentov ministrstvo soﬁnancira:
1. delovanje športnih zvez na državni ravni na področju
interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov,
2. interesno športno vzgojo otrok in mladine in
3. interesni šport študentov.

Program vodita razredna učiteljica in
športni pedagog

0-20

1.1 DELOVANJE ŠPORTNIH ZVEZ NA DRŽAVNI
RAVNI NA PODROČJU INTERESNE ŠPORTNE VZGOJE
OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
6. člen
(soﬁnanciranje delovanja)
Ministrstvo soﬁnancira delovanje športnih zvez na državni ravni na področju interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov. Ministrstvo soﬁnancira samo tiste športne
zveze na državni ravni, ki izvajajo interesno športno vzgojo
otrok, mladine in študentov kot svojo dejavnost.
Ministrstvo soﬁnancira delovanje športnih zvez na državni ravni, ki izpolnjujejo pogoj, da:
– je vanje včlanjenih najmanj 10 društev, ki izvajajo
interesne programe športa otrok, mladine in študentov ali
– imajo najmanj 4.000 članov, ki so vključeni v omenjene programe in so plačali letno članarino.
Ministrstvo upošteva izpolnitev gornjega pogoja na dan
prijave na javni razpis. Za vsakega člana, vključenega v programe, ministrstvo prizna 0,1 točke. Članstvo v zvezi ali individualno članstvo v društvu se dokazuje s plačano članarino za
tekoče leto ali s pristopno izjavo v članstvo za tekoče leto.
Vrednost točke za delovanje športnih zvez na državni
ravni na področju interesne športne vzgoje otrok, mladine in
študentov, določi ministrstvo.
Ministrstvo določi vrednost točke kot razmerje med
– obsegom sredstev določenih v letnem programu športa na področju interesne športne vzgoje otrok, mladine in
študentov ter
– skupnim številom točk vseh članov zvez, ki so se
prijavili na razpis na tem področju in izpolnjujejo pogoje za
soﬁnanciranje.

3

4

0-5

KAKOVOST ORGANIZACIJE
PROGRAMA

skupaj 0-30

Število ur tedensko na skupino

0-10

Odstotek vključenih otrok

0-20

FINANCIRANJE
Drugi viri soﬁnanciranja
SKUPAJ

skupaj 0-20
0-20
100

Soﬁnancirajo se programi športnih oddelkov v osnovni
šoli, ki pri točkovanju zberejo najmanj 80 točk.
Višina soﬁnanciranja programov športnih oddelkov v
osnovni šoli se izračuna na podlagi vrednosti točke. Za
tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za programe
športnih oddelkov v osnovnih šolah, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, določenih v letnem programu
športa za programe športnih oddelkov v osnovnih šolah in
skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov športnih oddelkov v osnovnih šolah, ki izpolnjujejo
pogoje za soﬁnanciranje.
1.3 INTERESNI ŠPORT ŠTUDENTOV
9. člen
(predmet soﬁnanciranja)
Na področju interesnega športa študentov ministrstvo
soﬁnancira:
1. medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih panogah,
2. 80-urne programe v izbranih športnih panogah, in
3. program univerziade.
1.3.1 MEDFAKULTETNA TEKMOVANJA V IZBRANIH
ŠPORTNIH PANOGAH

7. člen
(predmet soﬁnanciranja)
Na področju interesne športne vzgoje otrok in mladine
se v programih športnih oddelkov v osnovni šoli soﬁnancira
strokovni kader in tehnološka oprema.

10. člen
(pogoji za soﬁnanciranje)
Za soﬁnanciranje programov medfakultetnih tekmovanj lahko kandidirajo samo športne zveze ustanovljene za
interesno športno vzgojo študentov in fakultete vseh treh
slovenskih univerz. Soﬁnancirajo se samo programi, ki jih
vodijo strokovni delavci v športu z ustrezno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo za delo na področju interesne
športne vzgoje študentov.

8. člen
(vsebina, pogoji in merila za soﬁnanciranje)
Soﬁnancirajo se programi športnih oddelkov v osnovni
šoli z nadstandardno interesno športno ponudbo, ki vsebujejo

11. člen
(vsebina soﬁnanciranja)
Ministrstvo soﬁnancira najem objektov za izvedbo programov medfakultetnih tekmovanj.

1.2 INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN
MLADINE
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12. člen
(merila in višina soﬁnanciranja)
Ministrstvo soﬁnancira samo programe medfakultetnih
tekmovanja po merilih iz naslednje preglednice:

1

2

Merilo

Število točk

KRITERIJ RAZŠIRJENOSTI
PROGRAMA

skupaj 0-30

Število fakultet, ki tekmujejo

0-30

KAKOVOST ORGANIZACIJE
PROGRAMA

skupaj 0-70

Organizacija promocijskih in
oglaševalskih aktivnosti

0-10

Organizacija izvedbe tekmovalnega
dela

0-30

Organizacija izvedbe razglasitve in
podelitve

0-10

Zagotavljanje varnosti in zdravniške
pomoči

0-10

Organizacija stikov in odnosov z
mediji

0-10

13. člen
(višina soﬁnanciranja)
Ministrstvo soﬁnancira največ deset programov ki:
– so na podlagi točkovanja uvrščeni med prvih deset
programov in
– so pri točkovanju zbrali najmanj 50 točk.
Ministrstvo določi vrednost točke za tekoče leto za soﬁnanciranje za področje 1.3.1. kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenim v letnem programu
športa za navedeno področje in
– skupnim številom točk vseh prijavljencev na navedenem področju, ki izpolnjujejo pogoje za soﬁnanciranje.
1.3.2 80-URNI PROGRAMI V IZBRANIH ŠPORTNIH
PANOGAH
14. člen
(pogoji za soﬁnanciranje)
Za soﬁnanciranje 80-urnih programov lahko kandidirajo
športne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirane za izvajanje interesne športne vzgoje študentov in da to dejavnost tudi izvajajo
– da so samostojni nosilci teh dejavnosti
– da programe vodijo strokovni delavci v športu z ustrezno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo za delo na
področju interesne športne vzgoje študentov.
Poleg organizacij iz prejšnjega odstavka tega člena
lahko za soﬁnanciranje 80-urnih programov kandidirajo tudi
fakultete vseh treh slovenskih univerz.
15. člen
(vsebina soﬁnanciranja)
Ministrstvo soﬁnancira delo strokovnega kadra in najem
objektov za izvedbo 80-urnih programov.
16. člen
(merila za soﬁnanciranje)
Ministrstvo ovrednoti 80-urne programe za posamezno
športno panogo, ki izpolnjujejo pogoje iz 14. člena tega pravilnika, po merilih iz naslednje preglednice:

Merilo

Število točk

Program je namenjen udeležencem obeh
spolov in različnega športnega predznanja

0-30

Brezplačnost programa

0-30

Načrtovano število skupin

0-40

17. člen
(višina soﬁnanciranja)
Ministrstvo soﬁnancira do 50 odstotkov vrednosti programov, preostala sredstva mora izvajalec pridobiti sam.
Ministrstvo soﬁnancira največ deset 80-urnih programov
ki:
– so na podlagi točkovanja uvrščeni med prvih deset
programov in
– so pri točkovanju zbrali najmanj 50 točk
Ministrstvo določi vrednost točke za tekoče leto za soﬁnanciranje za področje 1.3.2. kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenim v letnem programu
športa za navedeno področje in
– skupnim številom točk vseh prijavljencev na navedenem področju, ki izpolnjujejo pogoje za soﬁnanciranje.
1.3.3 PROGRAM UNIVERZIADE
18. člen
(pogoji in merila za soﬁnanciranje)
Na področju zimske in letne univerziade ministrstvo
soﬁnancira:
– 7 dni realiziranih priprav in
– udeležbo na zimski ali letni univerziadi.
Pri izračunu ministrstvo upošteva vrednost točke za vrhunski šport ter športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport (v nadaljnjem besedilu: vrednost točke za področje vrhunskega športa), ki je določena v
drugem odstavku 20. člena tega pravilnika. Za soﬁnanciranje
univerziade lahko kandidira samo športna organizacija za
interesno športno vzgojo študentov, ki jo kot pristojno priznajo
univerze v Sloveniji, OKS-ZSZ, MŠŠ in Strokovni svet RS.
Ključno je mnenje univerz v Sloveniji.
2. VRHUNSKI ŠPORT TER ŠPORTNA VZGOJA
OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN
VRHUNSKI ŠPORT
2.1 SPLOŠNE DOLOČBE
19. člen
(predmet in pogoji za soﬁnanciranje)
Ministrstvo, s sredstvi za dejavnosti vrhunskega športa
ter športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport, soﬁnancira:
1. delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez,
2. dejavnosti vrhunskega športa ter dejavnosti športne
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport – programi reprezentanc,
3. nagrade za olimpijske medalje,
4. štipendije,
5. nadstandardno zdravstveno zavarovanje,
6. delovanje panožnih športnih šol,
7. športne oddelke v gimnazijah in srednjih šolah.
Za soﬁnanciranje dejavnosti iz 2. točke prejšnjega odstavka lahko kandidirajo samo izvajalci, ki so nosilci teh
dejavnosti.
Za soﬁnanciranje dejavnosti iz 3. točke prvega odstavka
tega člena lahko kandidirajo samo športniki nosilci olimpijskih
medalj oziroma njihovi trenerji.
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Za soﬁnanciranje dejavnosti iz 4. in 5. točke prvega odstavka tega člena lahko kandidirajo samo Olimpijski komite
Slovenije-Združenje športnih zvez.
20. člen
(vrednost točke za področje vrhunskega športa)
Vrednotenje dejavnosti iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena se opravi na podlagi točkovnega
sistema. Za te dejavnosti se uporablja vrednost točke za
področje vrhunskega športa.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za področje vrhunskega športa, ki se izračuna kot razmerje:
– med obsegom sredstev, določenih v letnem programu
športa za delovanje NPŠZ, za dejavnosti vrhunskega športa,
za dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport – programi reprezentanc, in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih
izvajalcev, ki po merilih za vrhunski šport izpolnjujejo pogoje
za soﬁnanciranje vsebin iz 1. in 2. točke prejšnjega člena.
21. člen
(omejitve)
Delež sredstev za športne dejavnosti, določene v 1.
in 2. točki prvega odstavka 19. člena tega pravilnika, ki jih
izvajalec prejme iz proračuna, lahko predstavlja največ 70%
vrednosti proračuna dejavnosti izvajalca.
Če se v posameznem letu poveča obseg sredstev v
letnem programu športa za dejavnosti iz 1. in 2. točke prvega odstavka 19. člena tega pravilnika, se soﬁnanciranje
posamezne NPŠZ za te dejavnosti lahko poveča za največ
20 odstotnih točk nad odstotkom povečanja obsega sredstev
v letnem programu športa za te dejavnosti ali zmanjša za
največ 20% glede na predhodno leto.
Če se v posameznem letu zmanjša obseg sredstev v
letnem programu športa za dejavnosti iz 1. in 2. točke prvega
odstavka 19. člena tega pravilnika, se soﬁnanciranje posamezne NPŠZ za te dejavnosti lahko poveča za največ 20%
glede na predhodno leto ali zmanjša za največ 20 odstotnih
točk nad odstotkom zmanjšanja obsega sredstev v letnem
programu športa za te dejavnosti.
Omejitvi iz drugega in tretjega odstavka tega člena se
uporabljata, ko v posameznem letu po točkovnem sistemu
skupna izračunana višina soﬁnanciranja dejavnosti iz 1. in
2. točke prvega odstavka 19. člena tega pravilnika za posamezno NPŠZ presega omejitvi iz drugega in tretjega odstavka tega člena.
2.2 DELOVANJE NACIONALNIH PANOŽNIH ŠPORTNIH ZVEZ
22. člen
(skupine in razredi)
NPŠZ se razvrsti v tri skupine in v pet razredov na podlagi razširjenosti in uspešnosti skladno z Merili za ﬁnančno
ovrednotenje nacionalnega programa.
Kazalci za razširjenost športne panoge:
– Število članov s plačano članarino,
– Število registriranih tekmovalcev,
– Število društev, vključenih v nacionalno panožno
športno zvezo.
Kazalci za kakovost športnih dosežkov:
– Uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih
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– Uvrstitve na državnem tekmovanju
– Nastopanje v tekmovalnem sistemu NPŠZ.
2.2.1 RAZVRSTITEV NACIONALNIH
ŠPORTNIH ZVEZ V SKUPINE

PANOŽNIH

23. člen
(skupine)
V skupini A so individualne športne panoge z disciplinami, v katerih lahko posameznik osvoji naslov državnega
prvaka.
V skupini B so kolektivne športne panoge s športnimi igrami, v katerih lahko ekipa osvoji naslov državnega prvaka.
V skupini C so miselne športne igre. V to skupino sodijo
bridge, go in šah.
2.2.2 RAZVRSTITEV NACIONALNIH
ŠPORTNIH ZVEZ V RAZREDE ZVEZ

PANOŽNIH

24. člen
(razredi zvez)
Na podlagi meril razširjenosti in uspešnosti ministrstvo
razvrsti NPŠZ v pet razredov zvez in to ločeno za vsako
skupino iz prejšnjega člena.
25. člen
(merila)
Merila razširjenosti so:
– število registriranih športnikov, ki tekmujejo v uradnih
tekmovalnih sistemih NPŠZ za naslov državnega prvaka
– število društev vključenih v NPŠZ in
– število članov, ki so plačali članarino.
Ministrstvo upošteva podatke, ki veljajo na dan prijave
na javni razpis.
Merili uspešnosti sta:
– uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih in
– število vseh kategoriziranih športnikov NPŠZ po veljavni kategorizaciji in z mednarodno razširjenostjo.
Pri kolektivnih športih se upošteva samo število kategoriziranih športnikov, ki so kategorizacijo pridobili z nastopi
državnih reprezentanc. Za šah veljata kot kategorizirana naziva naziv velemojster in mednarodni mojster.
Ministrstvo točkuje NPŠZ po merilih iz tega člena in jih
razvrsti v razrede razširjenosti, mednarodne razširjenosti in
uspešnosti in to ločeno za vsako skupino iz 23. člena tega
pravilnika.
26. člen
(merilo razširjenosti)
Pogoj za pričetek vrednotenja razširjenosti je informacija o število društev vključenih v NPŠZ in številu članov s
plačano članarino. Število društev vključenih v NPŠZ in število članov s plačano članarino je ovrednoteno s ponderjem
(točkami) nič. Povprečna vrednost merila razširjenosti se
izračuna tako, da se vsoto vseh športnikov na javni razpis
prijavljenih NPŠZ deli s številom na javni razpis prijavljenih
NPŠZ. Dvakratna vrednost izračunanega povprečja predstavlja sto odstotkov, ki so podlaga za izračun mej razredov
razširjenosti. NPŠZ se na podlagi števila športnikov uvrsti v
razred razširjenosti in ovrednoti s pripadajočim številom točk
iz naslednje preglednice:
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ŠT. DRUŠTEV
VKLJUČENIH V
NPŠZ

ŠT. ČLANOV
S PLAČANO
ČLANARINO

ŠT. REG. ŠPORTNIKOV
(razširjenost)
Skupini A in B

Skupina C

1.

81% in več

2000 točk

1000 točk

2.

61 – 80,9%

1500 točk

750 točk

3.

41 – 60,9%

1000 točk

500 točk

4.

21 – 40,9%

500 točk

250 točk

5.

do 20,9%

–

–

Pripadajoče število točk iz preglednice v tem členu je del
skupnega števila točk za soﬁnanciranje delovanja NPŠZ.
27. člen
(merilo mednarodne razširjenosti)
Ministrstvo določi povprečno vrednost merila mednarodne razširjenosti tako, da število držav,članic svetovnih
športnih zvez, na javni razpis prijavljenih NPŠZ deli s številom na javni razpis prijavljenih NPŠZ. Zgornjo mejo mednarodne razširjenosti (sto odstotkov) ministrstvo določi tako, da
podvoji povprečno vrednost merila mednarodne razširjenosti
iz predhodnega stavka. NPŠZ se na podlagi števila držav,
članic svetovne športne zveze, uvrsti v razred mednarodne
razširjenosti in ovrednoti s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
RAZRED MEDNARODNE
RAZŠIRJENOSTI

MEJA RAZREDA

ŠT. DRŽAV ČLANIC SŠZ
(mednarodna razširjenost)
Skupini A in B

Skupina C

1.

81% in več

1000 točk

500 točk

2.

61 – 80,9%

750 točk

300 točk

3.

41 – 60,9%

500 točk

150 točk

4.

21 – 40,9%

250 točk

–

5.

do 20,9%

–

–

Pripadajoče število točk iz preglednice v tem členu je del
skupnega števila točk za soﬁnanciranje delovanja NPŠZ.
28. člen
(merilo uspešnosti)
Ministrstvo določi povprečno vrednost merila uspešnosti tako, da vsoto števila vseh kategoriziranih športnikov na
javni razpis prijavljenih NPŠZ po veljavni kategorizaciji, deli
s številom na javni razpis prijavljenih NPŠZ. Zgornjo mejo
uspešnosti (sto odstotkov) ministrstvo določi tako, da podvoji povprečno vrednost merila uspešnosti iz predhodnega
stavka. NPŠZ se na podlagi števila vseh kategoriziranih
športnikov NPŠZ po veljavni kategorizaciji Olimpijskega komiteja uvrsti v razred uspešnosti in ovrednoti s pripadajočim
številom točk iz naslednje preglednice
RAZRED
USPEŠNOSTI

MEJA RAZREDA

ŠT. KATEGORIZIRANIH ŠP.
(uspešnost)
Skupini A in B

Skupina C

1.

81% in več

3000 točk

1000 točk

2.

61 – 80,9%

2000 točk

750 točk

3.

31 – 60,9%

1000 točk

500 točk

4.

21 – 30,9%

500 točk

250 točk

5.

do 20,9%

–

–
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Pripadajoče število točk iz preglednice v tem členu je del
skupnega števila točk za soﬁnanciranje delovanja NPŠZ.
Pri kolektivnih športih se upošteva samo število tistih
kategoriziranih športnikov, ki so kategorizacijo pridobili z nastopi v državnih reprezentancah.
29. člen
(razvrstitev NPŠZ v razrede zvez)
Ministrstvo določi pripadajoče število točk, na podlagi
razvrstitve v razrede v skladu z 24. do 28. členom pravilnika,
po naslednji preglednici:
RAZŠIRJENOST

USPEŠNOST

USPEŠNOST

RAZRED DOMAČE
RAZŠIRJENOSTI

št. točk

RAZRED MEDNARODNE
RAZŠIRJENOSTI PANOGE

št. točk

RAZRED
USPEŠNOSTI

št. točk

1.

5

1.

5

1.

10

2.

4

2.

4

2.

8

3.

3

3.

3

3.

6

4.

2

4.

2

4.

4

5.

1

5.

1

5.

2

Na podlagi vsote pripadajočih točk iz zgornje preglednice ministrstvo določi razred zveze v skladu z naslednjo
preglednico:
VSOTA PRIPADAJOČIH TOČK

RAZRED
ZVEZE

17–20

1.

13–16

2.

9–12

3.

5–8

4.

1–4

5.

30. člen
(dodatna merila)
Če nobena športna panoga posamezne NPŠZ ni uvrščena v redni program olimpijskih iger (v nadaljnjem besedilu: OI), je lahko ta NPŠZ razvrščena najvišje v tretji razred
zveze.
Strokovni svet Republike Slovenije za šport ocenjuje
razvrstitev posameznih NPŠZ v razrede zvez glede na merilo
nacionalnega pomena športa. S soglasno odločitvijo vseh prisotnih članov lahko glede na to merilo panožno športno zvezo uvrsti za največ dva razreda višje, z dvotretjinsko večino
prisotnih članov pa za največ en razred višje, kot je uvrščena
v skladu z merili iz 24. do 28. člena tega pravilnika.
31. člen
(dodatno merilo za olimpijske športe)
NPŠZ, katere športna panoga je na rednem sporedu OI,
za delovanje pripada dodatnih 100 točk. Pripadajoče število
točk iz tega člena je del skupnega števila točk za soﬁnanciranje delovanja NPŠZ.
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2.3 DEJAVNOSTI VRHUNSKEGA ŠPORTA TER DEJAVNOSTI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE,
USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
– PROGRAMI REPREZENTANC
32. člen
(priprave za olimpijske, sredozemske igre, Evropski
olimpijski festival mladih, Mladinske športne igre Alpe
Jadran in udeležba na Mladinskih igrah treh dežel)
Ministrstvo soﬁnancira priprave na prireditve kot sledi:
– V vrednosti 10 točk na dan, v letu pred OI in v letu izvedbe OI, soﬁnancira 30 dni priprav za kandidate za nastop
na OI, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog
Olimpijskega komiteja potrdi ministrstvo.
– V vrednosti 10 točk na dan, v letu pred sredozemskimi
igrami (v nadaljnjem besedilu: SI), soﬁnancira 3 dni priprav,
v letu izvedbe SI pa 4 dni priprav za kandidate za nastop na
SI, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog
Olimpijskega komiteja potrdi ministrstvo.
– V vrednosti 7 točk na dan, v letu pred Evropskim olimpijskim festivalom mladih (v nadaljnjem besedilu: EYOF) in v
letu izvedbe EYOF, soﬁnancira 6 dni priprav za kandidate za
nastop na EYOF, katerih število na podlagi obsega sredstev
na predlog Olimpijskega komiteja potrdi ministrstvo.
– V vrednosti 7 točk na dan, soﬁnancira v letu Mladinskih športnih iger Alpe Jadran 5 dni priprav za kandidate za
nastop na Mladinskih športnih igrah Alpe Jadran, katerih
število na podlagi obsega sredstev na predlog Olimpijskega
komiteja potrdi ministrstvo.
– Udeležbo na Mladinskih igrah treh dežel v višini
0,7 točke za športnika udeleženca, katerih število na podlagi
obsega sredstev na predlog Olimpijskega komiteja potrdi
ministrstvo. V letu, ko je organizator Mladinskih iger treh
dežel Slovenija, ministrstvo soﬁnancira tudi materialne stroške organizacije v višini največ 20% predračuna za izvedbo
Mladinskih iger treh dežel.
2.3.1 RAZVRSTITEV ŠPORTNIH PANOG V RAZREDE
ŠPORTNIH PANOG
33. člen
(razredi športnih panog)
Ministrstvo razvrsti športne panoge v pet razredov
športnih panog. Podlaga za razvrstitev je merilo uspeš-

nosti in to posebej za vsako skupino iz 23. člena tega
pravilnika
Merilo uspešnosti je določeno s številom športnikov
svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda po
veljavni kategorizaciji Olimpijskega komiteja, za šah pa s
številom šahistov z nazivom velemojster in mednarodni mojster. Pri kolektivnih športih upošteva ministrstvo samo število
kategoriziranih športnikov, ki so kategorizacijo pridobili z nastopi v državni reprezentanci.
Izračuna se povprečna vrednost merila uspešnosti,
tako da se vsoto športnikov svetovnega, mednarodnega in
perspektivnega razreda na javni razpis prijavljenih športnih
panog po veljavni kategorizaciji deli s številom na javni razpis
prijavljenih športnih panog. Dvakratna vrednost izračunanega
povprečja predstavlja sto odstotkov, ki so podlaga za izračun
mej razredov uspešnosti športne panoge. Športne panoge
se na podlagi števila kategoriziranih športnikov svetovnega,
mednarodnega in perspektivnega razreda po veljavni kategorizaciji uvrsti v razred uspešnosti športne panoge v skladu
z naslednjo preglednico:
MEJA RAZREDA

RAZRED ŠPORTNE
PANOGE

81% in več

1.

61 – 80,9%

2.

31 – 60;9%

3.

21 – 30,9%

4.

do 20,9%

5.

34. člen
(dodatna merila)
Športna panoga, ki ni na rednem programu OI, je lahko
razvrščena najvišje v tretji razred športnih panog.
Strokovni svet Republike Slovenije za šport ocenjuje
razvrstitev posameznih športnih panog v razrede športnih
panog glede na merilo nacionalnega pomena športa. S odločitvijo vseh prisotnih članov lahko glede na to merilo športno
panogo uvrsti za največ dva razreda višje, z dvotretjinsko
večino prisotnih članov pa za največ en razred višje, kot je
uvrščena v skladu z merili iz prejšnjega člena.

2.3.2 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NACIONALNIH PANOŽNIH ŠPORTNIH ZVEZ
35. člen
(priprave na evropska, svetovna prvenstva)
NPŠZ se na podlagi uvrstitve športne panoge v razrede
športnih panog ovrednoti priprave za nastop na evropskem
in svetovnem prvenstvu s pripadajočim številom točk iz naslednjih preglednic:
– v individualnih športih za naslednje moške in ženske reprezentance
RAZRED
ŠPORTNE PANOGE

A ČLANSKA
št. točk

MLADINSKA
št. točk

MLAJŠA
št. točk

1.

4000

2000

1000

2.

3000

1200

600

3.

2000

600

200
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– v kolektivnih športih s športnimi igrami za naslednje moške in ženske reprezentance
RAZRED
ŠPORTNE PANOGE

A ČLANSKA
št. točk

MLADINSKA
št. točk

MLAJŠA
št. točk

1.

6000

4000

2000

2.

5000

2000

1000

3.

4000

1000

500

Kot priprave mladinske reprezentance se upošteva priprave v eni izmed naslednjih kategorij: mlajši mladinci-ke ali
starejši mladinci-ke ali mlajši člani-ce. Kot priprave mlajše
reprezentance se upošteva priprave v eni izmed naslednjih
kategorij: mlajši pionirji-ke (mlajši dečki/deklice) ali starejši
pionirji-ke (starejši dečki/deklice) ali kadeti-nje.
Pripadajoče število točk iz preglednic v tem členu je del
skupnega števila točk za soﬁnanciranje dejavnosti vrhunskega športa ter dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi reprezentanc.
36. člen
(kategorizirani športniki)
Soﬁnancira se program NPŠZ na podlagi števila kategoriziranih športnikov oziroma števila šahistov z nazivom
velemojster in mednarodni mojster, in sicer s pripadajočim
številom točk iz naslednjih preglednic:
– v individualnih športih
KATEGORIZACIJA

št. točk

ŠPORTNIK SVETOVNEGA RAZREDA

1000

ŠPORTNIK MEDNARODNEGA RAZREDA

500

ŠPORTNIK PERSPEKTIVNEGA RAZREDA

300

– v kolektivnih športih s športnimi igrami
KATEGORIZACIJA

št. točk

ŠPORTNIK SVETOVNEGA RAZREDA

90

ŠPORTNIK MEDNARODNEGA RAZREDA

45

ŠPORTNIK PERSPEKTIVNEGA RAZREDA

30

Pri kolektivnih športih se upošteva samo število kategoriziranih športnikov, ki so kategorizacijo pridobili z nastopi
državnih reprezentanc.
– v miselnih športih:
KATEGORIZACIJA

št. točk

NAZIV VELEMOJSTER

45

NAZIV MEDNARODNI MOJSTER

30

Pripadajoče število točk iz preglednic v tem členu je del
skupnega števila točk za soﬁnanciranje dejavnosti vrhunskega športa ter dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi reprezentanc.

37. člen
(delo trenerjev)
Soﬁnancira se plače reprezentančnih trenerjev NPŠZ,
katerih športne panoge so na rednem sporedu OI, glede na
razvrstitev športne panoge v razrede športnih panog, in sicer
s pripadajočim številom točk iz naslednjih preglednic:
– v individualnih športnih panogah
RAZRED ŠPORTNE PANOGE

MERILO

št. točk

1.

ZA VSAKO ČLANSKO A REPREZENTANCO

2500

2.

ZA VSAKO ČLANSKO A REPREZENTANCO

2100

3.

ZA VSE ČLANSKE A REPREZENTANCE

2100

– v kolektivnih športnih panogah s športnimi igrami
RAZRED ŠPORTNE PANOGE

MERILO

št. točk

1. – 3.

ZA VSAKO ČLANSKO A REPREZENTANCO

2500
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– v miselnih športnih panogah
RAZRED ŠPORTNE PANOGE

MERILO

št. točk

1. – 3.

ZA VSE ČLANSKE A REPREZENTANCE

2100

Pripadajoče število točk iz preglednic v tem členu je del
skupnega števila točk za soﬁnanciranje dejavnosti vrhunskega športa ter dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi reprezentanc.
2.3.3 DEJAVNOSTI VRHUNSKEGA ŠPORTA – DOSEŽKI REPREZENTANC, POSAMEZNIKOV IN DRUŠTEV
38. člen
(vrednotenje dosežkov reprezentanc)
Ovrednoti se dosežke reprezentanc v športnih disciplinah, ki so na rednem programu OI.
Nacionalnim panožnim športnim zvezam se v kolektivnih športih s športnimi igrami glede na razred športne panoge
ovrednoti uvrstitev reprezentance na svetovnem prvenstvu,
evropskem prvenstvu ali olimpijskih dnevih mladih (EYOF) s
pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
SVETOVNO PRVENSTVO (SP)

RAZRED
ŠPORTNE
PANOGE
1.

Uvrstitev na
SP

EVROPSKO PRVENSTVO (EP)

KONČNA UVRSTITEV
5.-8. mesto

3.,4. mesto

FINALE

Uvrstitev na
EP

KONČNA UVRSTITEV
3.,4. mesto

FINALE

ČLANSKA

2000

2000

3000

5000

1500

2000

3000

MLADINSKA

1500

1500

2250

3750

1000

1500

2250

MLAJŠA

1000

1000

1500

2500

500

1000

1500

EYOF

/

/

/

/

/

1000

1500

V primeru uvrstitve reprezentance med prvih 8 ekip ali
višje se NPŠZ kot dosežek ovrednoti seštevek točk za uvrstitev na evropsko ali svetovno prvenstvo in točk za končno
uvrstitev.
39. člen
(vrednotenje dosežkov posameznikov)
Ovrednoti se dosežke posameznikov v športnih disciplinah, ki so na rednem programu OI.
Nacionalnim panožnim športnim zvezam se v individualnih športih glede na razred športne panoge ovrednoti osvojitev medalje na svetovnem prvenstvu, evropskem prvenstvu
ali olimpijskih dnevih mladih (EYOF) s pripadajočim številom
točk iz naslednje preglednice:
SVETOVNO PRVENSTVO

RAZRED
ŠPORTNE PANOGE

EVROPSKO PRVENSTVO

1

1. mesto

2. mesto

3. mesto

1. mesto

2. mesto

3. mesto

Člani(-ce)

1000

800

600

800

600

400

mladinci(-ke)

600

500

350

500

400

250

mlajši

300

200

150

200

150

100

EYOF

/

/

/

200

150

100
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V primeru, da športnik v individualnih športih na istem
tekmovanju iz prejšnjega odstavka osvoji več medalj v različnih disciplinah, se za ovrednotenje po zgornji tabeli upošteva
le najvišja osvojena kolajna športnika.
40. člen
Ovrednoti se dosežke društev v športnih disciplinah, ki
so na rednem programu OI.
Društvom se v kolektivnih športih s športnimi igrami v
športnih panogah, uvrščenih v prvi razred športnih panog,
ovrednoti končna uvrstitev na uradnih evropskih tekmovanjih za naslov evropskega klubskega prvaka s pripadajočim
številom točk iz naslednje preglednice:
KONČNA UVRSTITEV

Stran

14069

Fundacijo za soﬁnanciranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in Olimpijskim komitejem. Postopki se izvajajo
skladno z Zakonom o upravnem postopku.
NJE

(vrednotenje dosežkov društev)
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2.6 NADSTANDARDNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVA44. člen
(nadstandardno zdravstveno zavarovanje)

Soﬁnancira se nad standardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov, ki imajo status mednarodnega,
svetovnega in perspektivnega razreda in sicer v višini 25%
vrednosti zavarovanja.
2.7 DELOVANJE PANOŽNIH ŠPORTNIH ŠOL
45. člen

MED 8

MED 4

FINALE

2000

3000

4000

41. člen
(izredni dosežki)
Za športne dosežke, ki so nad pričakovanji promovirali
Republiko Slovenijo, zlasti z omogočanjem njene predstavitve na področju turizma in gospodarstva, lahko minister, pristojen za šport, predlaga vladi, da športnike, ki so jih dosegli,
dodatno nagradi.
2.4 NAGRADE ZA OLIMPIJSKE MEDALJE
42. člen
(olimpijske medalje)
V individualnih športnih panogah se nosilcem olimpijskih medalj izplača nagrada, in sicer za 1. mesto 3000 točk,
za 2. mesto 2000 točk in za 3. mesto 1000 točk.
Za osvojitev olimpijske medalje v ekipni konkurenci v
individualnih športih se vsakemu posameznemu članu ekipe
– nosilcu medalje izplača nagrada v višini 75% nagrade,
določene za nosilce olimpijskih medalj v posamični konkurenci.
Trenerju športnika, nosilca olimpijske medalje, ki ga določi NPŠZ, se izplača nagrada v višini 50% vrednosti nagrade, ki pripada športniku v posamični konkurenci, ne glede na
to ali je medalja osvojena v posamični ali ekipni konkurenci.
V kolektivnih športih s športnimi igrami se ekipi, nosilki
olimpijske medalje, izplača nagrada; in sicer za 1. mesto
15000 točk, za 2. mesto 10000 točk in za 3. mesto 5000
točk.
Trenerskemu timu ekipe, nosilke olimpijske medalje,
ki ga določi NPŠZ, se glede na doseženo mesto izplača
nagrada v enaki višini kot trenerju športnika v individualnih
športih.
2.5 ŠTIPENDIJE
43. člen

(vsebina soﬁnanciranja in pogoji)
Soﬁnancira se plače trenerjev v programih panožnih
športnih šol v individualnih športih in v kolektivnih športih s
športnimi igrami v športnih panogah oziroma disciplinah rednega programa OI ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
1. najvišji strokovni organ NPŠZ sprejme dolgoročen
program organiziranosti in delovanja panožnih športnih šol
za posamezno športno panogo oziroma disciplino;
2. izvajalec sprejme individualen štiriletni program za
posamezno panožno športno šolo, namenjen izključno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport, o katerem poda mnenje najvišji strokovni organ NPŠZ
in v katerem so opredeljeni program dela, cilji, podatki o
športnikih, vključenih v program, materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa;
3. program iz prejšnje točke izvaja trener z ustrezno
izobrazbo.
4. pri izvajanju programa sodelujejo strokovni delavci z
ustrezno usposobljenostjo ali izobrazbo;
5. trener, ki izvaja program panožne športne šole, ima z
izvajalcem sklenjeno ustrezno pogodbo o sodelovanju;
6. izvajalec zagotovi trenerju bruto plačilo, najmanj v
višini izračunani v skladu s 48. členom tega pravilnika;
7. najvišji strokovni organ NPŠZ poda mnenje o programu za posamezno panožno športno šolo, izvajalcu in
trenerju.
46. člen
(trajanje soﬁnanciranja)
V izbranih programih panožnih športnih šol se plače trenerjev soﬁnancira za obdobje do največ štirih let, praviloma
pa za obdobje enega leta.
Za možnost nadaljevanja soﬁnanciranja programov panožnih športnih šol, katerih soﬁnanciranje poteka v skladu s
pogodbo, morajo izvajalci vsako leto predložiti poročilo o delu
ter ﬁnančno poročilo za preteklo leto in mnenje najvišjega
strokovnega organa NPŠZ o programu, izvajalcu in trenerju,
ter izjavo o soﬁnanciranju 20% plače trenerjev. Te programe
se ne vrednoti po merilih iz 47. člena tega pravilnika.
47. člen

(štipendije)

(merila za soﬁnanciranje)

Soﬁnancira se štipendije športnikov skladno s pravilnikom o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji in dogovorom o soﬁnanciranju štipendij za nadarjene
športnike v Republiki Sloveniji, sklenjenim med ministrstvom,

Posamezne vloge za soﬁnanciranje plač trenerjev v
programih panožnih športnih šol, ki izpolnjujejo pogoje iz
45. člena tega pravilnika, se ovrednotijo po merilih iz naslednje preglednice.
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Merilo

Število
točk

Razred športne panoge

Športne panoge v I. razredu

20

Športne panoge v II. razredu

15

Športne panoge v III. razredu

10

Športne panoge v IV. razredu

5

Skupno število soﬁnanciranih štipendistov, pripravni- 0-15
kov in trenerjev v programih panožnih športnih šol v
panogi. Maksimalno število točk 15 prejme vloga v
panogi, v kateri ministrstvo ne soﬁnancira nobenega
strokovnega delavca. Za vsakega soﬁnanciranega
strokovnega delavca v panogi prejme vloga po eno
točko manj

Deﬁcitarnost panoge

Individualni štiriletni program za posamezno panožno Zaposlovanje trenerjev v okolju oziroma na področju, 0-15
športno šolo
kjer še ni dovolj ustreznega kadra za izvajanje programa panožnih športnih šol
0-10

Dolgoročni program organiziranosti in delovanja panož- Ocena kakovosti programa
nih športnih šol za posamezno športno panogo oziroma
disciplino
Prednostni vrstni red

Program je prvi po prednostnem vrstnem redu v po- 20
samezni športni panogi oziroma disciplini, ki ga določa
najvišji strokovni organ NPŠZ

Status trenerja

Trener je bil štipendist, pripravnik ministrstva ali je pri- 10
javljen kot brezposeln

Čas zaposlitve

Izvajalec trenerja zaposluje za nedoločen čas

30

48. člen
(višina soﬁnanciranja)
Kot izhodišče za izračun višine soﬁnanciranja plač trenerjev služi izhodiščna plača za prvi tarifni razred (količnik
1,00) za negospodarske dejavnosti.
Za izračun višine soﬁnanciranja plač trenerjev se uporabljajo merila (izobrazba, naziv, usposobljenost za mentorja,
dodatek za psihoﬁzične obremenitve) v skladu z naslednjo
preglednico:
Stopnja izobrazbe

Naziv

Količnik

Usposobljenost za
mentorstvo

Dodatek za psihoﬁzične obremenitve in odgovornosti

Skupaj

VI.

brez

2, 75

/

0,74

3,49

mentor

3,06

/

0,72

3,78

svetovalec

3,23

/

0,69

3,92

brez

3,25

/

0,74

3,99

mentor

3,60

0,30

0,72

4,62

svetovalec

3,80

0,30

0,69

4,79

svetnik

4,20

0,30

0,69

5,19

brez

3,55

/

0,74

4,29

mentor

3,90

0,30

0,72

4,92

svetovalec

4,10

0,30

0,69

5,09

svetnik

4,50

0,30

0,69

5,49

brez

3,75

/

0,74

4,49

mentor

4,10

0,30

0,72

5,12

svetovalec

4,30

0.30

0,69

5,29

svetnik

4,70

0,30

0,69

5,69

VII.

magister znanosti

doktor znanosti
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Za izračun višine soﬁnanciranja plač trenerjev se uporablja tudi merilo delovne dobe trenerja, in sicer v višini 0,5%
od osnove plače za vsako leto izpolnjene delovne dobe.
Višino soﬁnanciranja plač trenerjev izračunava in spreminja ministrstvo enkrat letno, in sicer po stanju na dan sprejema sklepa o soﬁnanciranju izvajalcev letnega programa
športa. Soﬁnancira se plače trenerjev v višini 80% vrednosti,
izračunane v skladu z merili iz tega člena.
49. člen
(izbor programov)
Vloge za soﬁnanciranje plač trenerjev v programih panožnih športnih šol se ovrednoti in razvršča glede na skupno
število točk v skladu z merili iz 47. člena tega pravilnika. Za
vse razvrščene vloge se izračuna pripadajočo višino soﬁnanciranja plač trenerjev v skladu s prejšnjim členom. Izbere in
soﬁnancira se plače trenerjev v programih panožnih športnih
šol, navedenih v vlogah, ki so pri ovrednotenju zbrale višje
število točk. Število izbranih in soﬁnanciranih plač trenerjev je
omejeno z obsegom sredstev, določenih v letnem programu
športa za programe panožnih športnih šol.
Soﬁnancira se plače strokovnih delavcev v višini 80%
vrednosti, izračunane v skladu z merili.
2.8 ŠPORTNI ODDELKI V GIMNAZIJAH IN SREDNJIH
ŠOLAH
50. člen
(pogoji za soﬁnanciranje)
Soﬁnancira se športne oddelke na tistih gimnazijah, ki
v skladu z veljavno zakonodajo organizirajo delo v športnih
oddelkih.
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Soﬁnancira se oddelke v programih srednjih strokovnih
in poklicnih šol, kjer so dijaki – športniki organizirani v skupino
znotraj enega oddelka (v nadaljnjem besedilu: športni oddelki
v srednjih šolah) ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
1. v posamezni šoli se lahko soﬁnancira samo en oddelek vsakega letnika;
2. soﬁnancira se oddelek, v katerega je vpisanih najmanj 10 dijakov športnikov s statusi, ki jih podeljujejo nacionalne panožne športne zveze.
51. člen
(vsebina soﬁnanciranja)
V športnih oddelkih v programu gimnazija se lahko soﬁnancira:
1. strokovni kader (psiholog, ﬁzioterapevt),
2. meritve in spremljanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti dijakov,
3. nezgodno zavarovanje in zdravstvene preglede dijakov,
4. strokovna izpopolnjevanja pedagoškega kadra.
V športnih oddelkih v srednjih šolah se lahko soﬁnancira:
1. strokovni kader (psiholog, ﬁzioterapevt, pedagoški
koordinator),
2. meritve in spremljanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti dijakov,
3. nezgodno zavarovanje in zdravstvene preglede dijakov,
4. strokovna izpopolnjevanja pedagoškega kadra.

52. člen
(merila in višina soﬁnanciranja)
Soﬁnancira se športne oddelke na gimnazijah, in sicer
650 točk za prvi oddelek, 550 točk za drugi oddelek, 450 točk
za tretji oddelek in 350 točk za vsak nadaljnji oddelek.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za
športne oddelke v gimnazijah, ki se izračuna kot razmerje
med obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa
za športne oddelke v gimnazijah in skupnega števila točk
vseh na javni razpis prijavljenih športnih oddelkov v gimnazijah, ki izpolnjujejo pogoje za soﬁnanciranje.
Športni oddelki v srednjih šolah, ki izpolnjujejo pogoje
iz 50. člena tega pravilnika, se ovrednotijo po merilih iz naslednje preglednice:
MERILO
Status športnika

Število športnikov

ŠT. TOČK
Status A, pridobljen na podlagi Meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v športni oddelek

3 za vsakega
dijaka

Status B, pridobljen na podlagi Meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v športni oddelek

2 za vsakega
dijaka

Status C, pridobljen na podlagi Meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v športni oddelek

1 za vsakega
dijaka

10 do 14 dijakov športnikov v posameznem oddelku

5

15 do 18 dijakov športnikov v posameznem oddelku

10

19 in več dijakov športnikov v posameznem oddelku

15
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Soﬁnancira se največ 32 športnih oddelkov v srednjih
šolah, in sicer tistih, ki so po merilih iz zgornje preglednice
najvišje ovrednoteni.
Višina soﬁnanciranja posameznega športnega oddelka v
srednji šoli se določi tako, da se obseg sredstev, določenih v
letnem programu športa za športne oddelke v srednjih šolah,
deli s številom izbranih športnih oddelkov v srednjih šolah.
3. ŠPORTNA REKREACIJA
53. člen
(predmet soﬁnanciranja)
Na področju športne rekreacije se soﬁnancira:
1. delovanje športnih zvez in drugih organizacij, registriranih za opravljanje dejavnosti v športu, na državni ravni na
področju športne rekreacije,
2. priprava in načrtovanje programov športne rekreacije
na državni ravni, ki imajo za cilj povečanje števila gibalno/
športno dejavnega prebivalstva,
3. plače strokovnim delavcem,
4. načrtovanje in izpeljava propagandne aktivnosti v
športni rekreaciji,
5. propagandne dejavnosti v športu, informiranje o športu v medijih, informatiko v športu in omogočiti nove eksperimentalne programe v športu.
3.1 DELOVANJE ŠPORTNIH ZVEZ IN DRUGIH ORGANIZACIJ, REGISTRIRANIH ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI V ŠPORTU, NA DRŽAVNI RAVNI NA PODROČJU
ŠPORTNE REKREACIJE
54. člen
(vsebina in pogoji za soﬁnanciranje)
Soﬁnancira se delovanje športnih zvez in drugih organizacij, registriranih za opravljanje dejavnosti v športu, na
državni ravni na področju športne rekreacije, v katere je
včlanjenih najmanj 10 športnih društev ali drugih organizacijskih oblik, ki izvajajo programe športne rekreacije. Športna
društva ali druge organizacijske oblike morajo imeti skupaj
najmanj 4.000 individualnih članov. Članstvo v zvezi ali individualno članstvo v društvu se dokazuje s plačano članarino za
tekoče leto ali s pristopno izjavo v članstvo za tekoče leto.
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Posamezno športno društvo se lahko upošteva pri soﬁnanciranju samo ene zveze. Društvo sme s pisno izjavo
dovoliti izključno samo eni zvezi, da ga navede kot člana,
ko kandidira za soﬁnanciranje svojega delovanja. Zaradi
preprečevanja dvojnega soﬁnanciranja, ki bi nastalo z upoštevanjem enega društva v več zvezah, morajo zveze pred
kandidaturo pridobiti pisne izjave društev, s katerimi kandidirajo, da z njimi kot člani ne kandidira druga zveza.
55. člen
(merila in višina soﬁnanciranje)
Delovanje športnih zvez in drugih organizacij, registriranih za opravljanje dejavnosti v športu, na državni ravni na
področju športne rekreacije se soﬁnancira na podlagi števila
individualnih članov pri športnih društvih, včlanjenih v zvezo,
ali v druge organizacije. Upošteva se stanje na dan prijave
na javni razpis.
Vrednotenje se opravi na podlagi točkovnega sistema.
Za vsakega individualnega člana se prizna 0,1 točke za področje športne rekreacije.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za delovanje športnih zvez na državni ravni na področju športne rekreacije, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev,
določenih v letnem programu športa za delovanje športnih
zvez na državni ravni na področju športne rekreacije, in
skupnim številom vseh individualnih članov na javni razpis
prijavljenih športnih zvez na državni ravni, ki izpolnjujejo pogoje za soﬁnanciranje.
3.2 PRIPRAVA IN NAČRTOVANJE PROGRAMOV
ŠPORTNE REKREACIJE NA DRŽAVNI RAVNI, KI IMAJO
ZA CILJ POVEČANJE ŠTEVILA GIBALNO/ŠPORTNO DEJAVNEGA PREBIVALSTVA
56. člen
(vsebina in višina soﬁnanciranja)
Programe športne rekreacije na državni ravni, ki imajo
za cilj povečanje števila telesno, športno dejavnega prebivalstva, se soﬁnancira največ do višine 50% celotne vrednosti
programa. Ostala ﬁnančna sredstva mora pridobiti izvajalec
iz drugih virov. Za soﬁnanciranje dejavnosti iz 3.2. točke
lahko kandidirajo samo izvajalci, ki so neposredni izvajalci
teh dejavnosti.

57. člen
(pogoji za soﬁnanciranje)
Soﬁnancira se samo programe, ki pri točkovanju na
podlagi meril iz 58. člena tega pravilnika zberejo najmanj
70 točk.
58. člen
(merila za soﬁnanciranje)
Programe se ovrednoti po merilih iz naslednje preglednice:

1

2

Merilo

Število točk

KAKOVOST PROGRAMA

skupaj 0-20

Program je namenjen udeležencem različne starosti, spola in športnega predznanja

0-10

Program je podprt s celovitim oglaševanjem, informiranjem in strokovnim svetovanjem udeležencem

0-10

RAZŠIRJENOSTI PROGRAMA – NACIONALNI KRITERIJ

skupaj 0-25

Število obstoječih lokacij

0-20

Število načrtovanih novih lokacij

0-5
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FINANČNI KRITERIJ
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skupaj 0-20

Brezplačnost programa
4

Stran

0-20

KRITERIJ VKLJUČENIH UDELEŽENCEV

skupaj 0-30

Pričakovano število novih udeležencev

0-15

Število udeležencev v programu v zadnjem letu

0-15

ŠIRŠI UČINKI PROJEKTA

skupaj 0-5

Predvidena dopolnitev športno-turistične ponudbe

0-3

Podpiranje novih delovnih mest

0-2

Vsota točk posameznega programa po vseh meril pomeni skupno število točk posameznega programa.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za programe športne rekreacije, ki se izračuna kot razmerje med
obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za
programe športne rekreacije, in skupnim številom točk vseh
na javni razpis prijavljenih programov, ki izpolnjujejo pogoje
za soﬁnanciranje.
CEM

3.3 SOFINANCIRANJE PLAČ STROKOVNIM DELAV-

59. člen
(vsebina soﬁnanciranja in pogoji)
Športnim zvezam na državni ravni na področju športne
rekreacije in NPŠZ (v nadaljnjem besedilu: športa zveza) se
soﬁnancira plače strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije, ki imajo za cilj povečanje števila
telesno, športno dejavnega prebivalstva, ob izpolnjevanju
naslednjih pogojev:
1. najvišji strokovni organ športne zveze je sprejel dolgoročen načrt razvoja športne rekreacije;
2. program športne rekreacije, ki ima za cilj povečanje
števila telesno, športno dejavnega prebivalstva, je sprejel
najvišji strokovni organ športne zveze;
3. izvajanje programa iz prejšnje točke vodi strokovni
delavec z ustrezno izobrazbo športne smeri;
4. pri izvajanju programa sodelujejo strokovni delavci z
ustrezno usposobljenostjo ali izobrazbo;
5. športna zveza s strokovnim delavcem, ki vodi izvajanje programa športne rekreacije, sklene ustrezno pogodbo
o sodelovanju.
60. člen
(merila za soﬁnanciranje)
Vloge za soﬁnanciranje plač strokovnih delavcev, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena se ovrednoti po merilih iz
naslednje preglednice:
Merilo
Deﬁcitarnost

Ministrstvo športni zvezi doslej ni soﬁnanciralo plač strokovnih
delavcev za izvajanje programov športne rekreacije
Kakovost dolgoročnega načrta razvoja Ocena kakovosti
delovanja zveze in njenih programov
Kakovost programa športne rekreacije, Program je ovrednoten z 90-100 točk po merilih iz 58. člena tega
ki ima za cilj povečanje števila gibalno/ pravilnika
športno dejavnega prebivalstva
Program je ovrednoten z 80-89 točk po merilih iz 58. člena tega
pravilnika
Program je ovrednoten z 70-79 točk po merilih iz 58. člena tega
pravilnika
Zaposlovanje brezposelnih strokovnih Strokovni delavec je prijavljen kot brezposeln
delavcev

Število točk
20
0-20
40
30
20
20
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Plača strokovnega delavca, ki vodi izvajanje programa
športne rekreacije, se soﬁnancira samo, če je vloga ovrednotena z najmanj 70 točkami. Posamezni športni zvezi se
soﬁnancira plačo za strokovnega delavca, ki vodi izvajanje
programa športne rekreacije, navedenega v vlogi, ki je pri
ovrednotenju zbrala najvišje število točk.
Število soﬁnanciranih plač strokovnih delavcev za vodenje izvajanja programov športne rekreacije je omejeno z
obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za
strokovno organizacijsko delo na področju športne rekreacije.
61. člen
(izračun soﬁnanciranja)
Kot izhodišče za izračun višine soﬁnanciranja plač strokovnih delavcev služi izhodiščna plača za prvi tarifni razred
(količnik 1,00) za negospodarske dejavnosti.
Za izračun višine soﬁnanciranja plač strokovnih delavcev se uporabljajo merila (izobrazba, naziv, usposobljenost
za mentorja, dodatek za psihoﬁzične obremenitve) v skladu
z naslednjo preglednico:
Stopnja izobrazbe

Naziv

Količnik

Usposobljenost za
mentorstvo

Dodatek za psihoﬁzične obremenitve in odgovornosti

Skupaj

VI.

brez

2, 75

/

0,74

3,49

mentor

3,06

/

0,72

3,78

svetovalec

3,23

/

0,69

3,92

brez

3,25

/

0,74

3,99

mentor

3,60

0,30

0,72

4,62

svetovalec

3,80

0,30

0,69

4,79

svetnik

4,20

0,30

0,69

5,19

brez

3,55

/

0,74

4,29

mentor

3,90

0,30

0,72

4,92

svetovalec

4,10

0,30

0,69

5,09

svetnik

4,50

0,30

0,69

5,49

brez

3,75

/

0,74

4,49

mentor

4,10

0,30

0,72

5,12

svetovalec

4,30

0.30

0,69

5,29

svetnik

4,70

0,30

0,69

5,69

VII.

magister znanosti

doktor znanosti

Za izračun višine soﬁnanciranja plač strokovnih delavcev se uporablja tudi merilo delovne dobe strokovnega
delavca, in sicer v višini 0,5% od osnovne plače za vsako
leto izpolnjene delovne dobe.
62. člen
(višina soﬁnanciranja)
Soﬁnancira se plače strokovnih delavcev v višini 50%
vrednosti, izračunane v skladu z merili iz tega člena praviloma po enoletni pogodbi največ pa za obdobje štirih let.
Višino soﬁnanciranja plač strokovnih delavcev izračunava in spreminja ministrstvo enkrat letno, in sicer po stanju
na dan sprejema sklepa o soﬁnanciranju izvajalcev letnega
programa športa.
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3.4 NAČRTOVANJE IN IZPELJAVA PROPAGANDNE
AKTIVNOSTI V ŠPORTNI REKREACIJI
63. člen
(vsebina soﬁnanciranja)
Na področju športne rekreacije se soﬁnancira načrtovanje in izpeljava propagandne aktivnosti, ki se deli na dve
področji: celovito nacionalno propagando in nacionalno propagando za posamezne aktivnosti. Celovita nacionalna propaganda je celostna oglaševalna kampanja, ki nagovarja ljudi
k ukvarjanju s športno rekreacijo. Nacionalna propaganda za
posamezne aktivnosti je celostna oglaševalna kampanja, ki
nagovarja ljudi, da se udeležijo posameznih programov na
področju športne rekreacije na državni ravni.
64. člen
(izvajalci, pogoji za soﬁnanciranje)
Izvajalci celovite nacionalne propagande so lahko vsi
izvajalci letnega programa športa, ki imajo reference na področju načrtovanja, organiziranja in izvajanja propagandnih
aktivnosti.
Soﬁnancira se lahko do 70% vrednosti programa, ostala
ﬁnančna sredstva mora izvajalec pridobiti sam.
65. člen
(merila za soﬁnanciranje)
Programi celovite nacionalne propagande in programi
nacionalne propagande za posamezne aktivnosti se ovrednotijo na podlagi načrta propagandne aktivnosti po merilih iz
naslednje preglednice:
Merilo

Število točk

Idejne in oblikovne rešitve

0-30

Dosedanje reference izvajalca

0-20

Pričakovani uspehi propagandne akcije

0-30

Ekonomičnost propagandne akcije

0-20

Pri celoviti nacionalni propagandi se soﬁnancira program z največjim skupnim številom točk, vendar samo, če
pri točkovanju zbere najmanj 70 točk. Višina sredstev je določena z letnim programom športa.
Pri nacionalni propagandi za posamezne aktivnosti se
soﬁnancira največ šest programov z najvišjim številom točk.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za
programe nacionalne propagande za posamezne aktivnosti,
ki se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za programe nacionalne
propagande za posamezne aktivnosti, in skupnim številom
točk vseh na javni razpis prijavljenih programov nacionalne
propagande za posamezne aktivnosti, ki izpolnjujejo pogoje
za soﬁnanciranje.
3.5 INFORMIRANJE O ŠPORTU V MEDIJIH, INFORMATIKA V ŠPORTU IN NOVI EKSPERIMENTALNI PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTNE REKREACIJE
66. člen
(vsebina soﬁnanciranja)
Z namenom soﬁnanciranja povečanja športne dejavnosti v športni rekreaciji državljanov, predvsem otrok, mladine,
žensk in starejših, ki so najmanj aktivni želimo okrepiti informiranje o športu v medijih, informatiko v športu in omogočiti
nove eksperimentalne programe v športu, s katerimi se bi
povečalo število športno aktivnih.
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67. člen
(izvajalci, pogoji za soﬁnanciranje)
Izvajalci informiranja o športu v medijih, informatike
v športu in novih eksperimentalnih programov v športu, s
katerimi se bi povečalo število športno aktivnih so lahko vsi
izvajalci letnega programa športa, ki imajo reference na področju načrtovanja, organiziranja in izvajanja teh aktivnosti.
Soﬁnancira se lahko do 70% vrednosti programa, ostala
ﬁnančna sredstva mora izvajalec pridobiti sam.
68. člen
(merila za soﬁnanciranje)
Programi informiranja o športu v medijih, informatike
v športu in novih eksperimentalnih programov v športu se
ovrednotijo na podlagi ocene tveganja in načrta aktivnosti po
merilih iz naslednje preglednice:
Merilo

Število točk

Idejne oblikovne, druge rešitve, ter doseg v
številu prebivalcev

0-30

Dosedanje reference izvajalca

0-20

Pričakovani uspehi akcije in javna korist

0-30

Ekonomičnost in učinkovitost akcije

0-20

Soﬁnancira se programi z največjim skupnim številom
točk, vendar samo, če pri točkovanju zberejo najmanj 70 točk.
Višina sredstev je določena z letnim programom športa.
Pri informiranju o športu v medijih, informatike v športu
in novih eksperimentalnih programih v športu se soﬁnancira
največ šest programov z najvišjim številom točk.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za
informiranje o športu v medijih posebej, informatike v športu
posebej in nove eksperimentalne programe posebej, ki se
izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, določenih v
letnem programu športa za programe, in skupnim številom
točk vseh na javni razpis prijavljenih programov iz tega, ki
izpolnjujejo pogoje za soﬁnanciranje.
4. ŠPORT INVALIDOV
69. člen
(vsebina in pogoji za soﬁnanciranje)
Na področju športa invalidov se soﬁnancirata vključevanje in sodelovanje v mednarodnih organizacijah in udeležba
na mednarodnih tekmovanjih. Soﬁnancira se tisto invalidsko
organizacijo, ki deluje na državni ravni na področju športa invalidov in je včlanjena v Mednarodni paraolimpijski komite.
70. člen
(višina soﬁnanciranja)
Višina sredstev za soﬁnanciranje športa invalidov je
določena z letnim programom športa.
III. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
1. USPOSABLJANJE IN SPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV
71. člen
(vsebina soﬁnanciranja)
S sredstvi za usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov se soﬁnancira:
1. programe usposabljanja strokovnih delavcev v športu,
2. programe spopolnjevanja strokovnih delavcev v športu,
ki jih je določil Strokovni svet Republike Slovenije za šport.
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72. člen
(pogoji za soﬁnanciranje usposabljanja in spopolnjevanja)
Za soﬁnanciranje usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov lahko kandidirajo vsi nosilci, ki jih je določil
Strokovni svet Republike Slovenije za šport, in od nosilcev
pooblaščeni izvajalci programov usposabljanja in spopolnjevanja v športu. Pooblaščeni izvajalci programov usposabljanja in spopolnjevanja v športu (konzorcij), ki imajo podpisane
pogodbe z več nosilci imajo prednost pri soﬁnanciranju,
morajo pa izpolnjevati naslednje pogoje:
1. pripravijo program s podatki o nazivu, ciljih in namenu
programa, trajanju programa, povezanosti z drugimi progra-
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mi, opisu predmetnika s predavatelji, pogojih za vpis, pogojih
za dokončanje programa in pridobljenem nazivu;
2. pripravijo natančen ﬁnančni načrt;
3. zagotovijo predavatelje z ustrezno izobrazbo, usposobljenostjo, nazivi ter referencami na predmetnem področju
usposabljanja oziroma spopolnjevanja;
4. pripravijo spisek strokovne literature, namenjene za
izvajanje programa;
5. zagotovijo prostorske, kadrovske in tehnološke zmožnosti, ki omogočajo izvedbo in strokovno-administrativno pokrivanje programov usposobljenosti za zahteve, ki izhajajo iz
razpisa evropskih strukturnih skladov;
6. da prodajno ceno programa zmanjšajo za znesek, v
katerem bo program soﬁnanciran iz javnih ﬁnanc in ﬁnanc
evropskih strukturnih skladov.

73. člen
(merila in višina soﬁnanciranja)
Posamezni programi usposabljanja in spopolnjevanja,
ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se ocenjujejo in
izbirajo po merilih iz naslednje preglednice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12

Merilo
VSEBINSKI KRITERIJI
Administrativni kriterij usposobljenosti in upravičenosti – sposobnost strokovno-administrativnega kadra za administrativno podporo programom usposobljanja, v skladu z zahtevami, ki
izhajajo iz razpisa evropskih strukturnih skladov.
Cilji projekta so dobro deﬁnirani in dosegljivi, se navezujejo na potrebe in nudijo rešitev določenih problemov
Reference prijaviteljev in predavateljev na predmetnem področju
Izobrazba, usposobljenost, nazivi predavateljev
Skladnost s horizontalnimi prioritetami, aktivnost obveščanja, razpoložljivost potrebnih virov,
izbranost in določenost aktivnosti in metod
Organizacija je že dobila sredstva iz evropskih strukturnih skladov za projekt s strani ministrstva v preteklih letih
Kriterij pripravljene ali načrtovane podporne obvezne strokovne literature, profesionalne
kompetence in dosežki poglavitnih strokovnjakov
FINANČNI KRITERIJ
Stroškovno ugodna ﬁnančna konstrukcija
Samo pokrivanje stroškov
Nizka prodajna cena programov

Vsota točk posameznega programa po vseh merilih iz
gornjih preglednic pomeni skupno število točk posameznega
programa. Soﬁnancira se samo tiste programe, ki pri točkovanju zberejo najmanj 70 točk.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za programe usposabljanja in spopolnjevanja ločeno; ta se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, določenih v letnem
programu športa za programe usposabljanja in spopolnjevanja, in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih
programov usposabljanja in spopolnjevanja, ki izpolnjujejo
pogoje za soﬁnanciranje.
2. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
74. člen
(vsebina soﬁnanciranja)
S sredstvi za založniško dejavnost se soﬁnancira strokovna in znanstvena založniška dejavnost (v nadaljnjem besedilu: publikacije) na področju športa, namenjena izvajanju
programov usposabljanja in spopolnjevanja, ki jih je določil
Strokovni svet Republike Slovenije za šport, in sicer:
1. strokovne knjige,
2. strokovne in znanstvene revije oziroma dele revij s
strokovno ali znanstveno tematiko,

Število točk
skupaj 0-80
0-20
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
skupaj 0-20
0-5
0-5
0-10

3. zbornike strokovnih in znanstvenih kongresov in posvetov,
4. strokovna dela v drugih medijskih oblikah.
75. člen
(pogoji za soﬁnanciranje)
Za soﬁnanciranje publikacij lahko pridobijo sredstva
izvajalci, ki ob izpolnjevanju pogojev iz 72. člena tega pravilnika izpolnjujejo še naslednje pogoje:
1. pripravijo vsebinski opis publikacije;
2. pripravijo natančen ﬁnančni načrt za izdajo publikacije;
3. za strokovne knjige zagotovijo najmanj dve recenziji
uveljavljenih strokovnjakov, ki bosta objavljeni v knjigi;
4. da publikacija izide v letu soﬁnanciranja;
5. da prodajno ceno soﬁnancirane publikacije zmanjšajo
za znesek, v katerem bo izdaja publikacije soﬁnancirana iz
javnih ﬁnanc.
76. člen
(merila za soﬁnanciranje)
Publikacije se ovrednotijo na podlagi meril iz naslednje
preglednice:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Merilo
Ekonomičnost, deﬁcitarnost
Strokovnost
Uporabnost za različne programe usposabljanja in spopolnjevanja

120 / 29. 12. 2005 /

Stran

14077

Število vrednostnih točk
0-25
0-30
0-45

Soﬁnancira se publikacije, ki pri točkovanju zberejo najmanj 30 vrednostnih točk iz zgornje preglednice.
Na podlagi ovrednotenega števila vrednostnih točk iz
zgornje preglednice se glede na vrsto publikacije iz 74. člena
tega pravilnika določi število točk za soﬁnanciranje, in sicer:
Vrsta publikacije

Število vrednostnih točk

strokovne knjige

30-50
51-75
76-100
30-50
51-75
76-100
30-50
51-75
76-100
najmanj 30

strokovne in znanstvene revije oziroma deli revij s strokovno ali
znanstveno tematiko
zborniki strokovnih in znanstvenih kongresov in posvetov

strokovna dela v drugih medijskih oblikah

Število točk za soﬁnanciranje
300
400
600
300
1000
5000
100
500
1000
400

Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za
soﬁnanciranje publikacij, ki se izračuna kot razmerje med
obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za
programe založništva, in skupnim številom točk za soﬁnanciranje vseh na javni razpis prijavljenih programov založništva,
ki izpolnjujejo pogoje za soﬁnanciranje.

Soﬁnancira se znanstvenoraziskovalni projekt z najvišjim številom točk.
Višina sredstev za znanstvenoraziskovalno dejavnost je
določena z letnim programom športa.

77. člen
(višina soﬁnanciranja)
Soﬁnancira se do 80% vrednosti publikacije, druga
sredstva mora pridobiti izvajalec sam.

80. člen
(pogoji in višina soﬁnanciranja)
Za soﬁnanciranje meritev, analiz in svetovanja lahko
kandidira Inštitut za šport v Ljubljani, če izpolnjuje naslednje
pogoje:
1. predložiti mora program, iz katerega sta razvidna
vsebina in natančen ﬁnančni načrt;
2. program mora biti pripravljen v sodelovanju z NPŠZ
in opremljen z mnenjem Olimpijskega komiteja;
3. s cenikom storitev mora biti predhodno pisno seznanjena NPŠZ;
4. da prodajno ceno soﬁnanciranih meritev, analiz in
svetovanja zmanjša za skupno vrednost, v kateri bo vsaka od
soﬁnanciranih storitev soﬁnancirana iz javnih ﬁnanc.
Soﬁnancira se do 75% vrednosti programov, preostala
sredstva mora izvajalec pridobiti sam. Višina sredstev za soﬁnanciranje meritev, analiz in svetovanja je določena z letnim
programom športa.

3. ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST
78. člen
(pogoji za soﬁnanciranje)
Za soﬁnanciranje izbranih znanstvenoraziskovalnih projektov lahko kandidirajo izvajalci programov, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
1. so registrirani za opravljanje raziskovalne dejavnosti
ali če projekt pripravljajo skupaj z izvajalcem, registriranim za
opravljanje raziskovalne dejavnosti;
2. predložiti morajo projekt, iz katerega sta razvidna
vsebina in natančen ﬁnančni načrt;
3. znanstveno raziskovalni projekt mora biti aplikativen;
4. znanstveno raziskovalni projekt mora biti soﬁnanciran
iz ciljnih raziskovalnih programov.
79. člen
(merila za soﬁnanciranje)
Znanstvenoraziskovalne projekte se ovrednoti na podlagi meril iz naslednje preglednice:
Merilo

Število točk

Praktična uporabnost

0-25

Znanstvene reference avtorjev

0-25

Skladnost programov z razpisno vsebino

0-50

4. MERITVE, ANALIZE IN SVETOVANJA

5. PREPREČEVANJE UPORABE NEDOVOLJENIH
POŽIVIL IN POSTOPKOV
81. člen
(vsebina soﬁnanciranja)
S sredstvi za preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov se soﬁnancira:
1. izobraževanje vseh, ki sodelujejo v športu,
2. informiranje o novostih v boju proti dopingu,
3. mednarodno sodelovanje,
4. testiranje,
5. vpeljevanje novosti v boju proti dopingu.
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82. člen
(pogoji za soﬁnanciranje)
Za soﬁnanciranje programov za preprečevanje uporabe
nedovoljenih poživil in postopkov lahko kandidira Nacionalna
antidopinška komisija (NAK) pri Olimpijskem komiteju Slovenije, če predloži program, iz katerega morata biti razvidna
vsebina in natančen ﬁnančni načrt.
Višina sredstev za soﬁnanciranje programov za preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov je določena do višine načrtovanih sredstev z letnim programom
športa.
6. DELOVANJE ZVEZ IN ZAVODOV, KI OPRAVLJAJO STROKOVNE IN RAZVOJNE NALOGE
83. člen
(pogoji za soﬁnanciranje)
Športna društva kot osnovne športne organizacije se
združujejo v občinske športne zveze oziroma zveze na lokalni ravni in nacionalne panožne športne zveze združene v
OKS-ZŠZ kot osrednje krovne športne organizacije in drugih
zvez. Na področju športa delujejo na državni in lokalni ravni
tudi zavodi in druge institucije. Vse te institucije za svoje
osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih
materialnih stroškov in dohodkov zaposlenih.
Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez
povezuje članice, nacionalne in občinske športne zveze ter
druge dejavnike. V skladu s pooblastili zakona o športu sodeluje pri koordinaciji in izpeljavi dela nacionalnega programa.
Soﬁnancira se vrednost dela in materialni stroški na projektih
Olimpijskega komiteja, kot osrednje športne organizacije,
delovanje zamejskih športnih zvez, Javnega zavoda za šport
RS, Muzeja športa ter drugih javnih zavodov na državni ravni,
katerih ustanovitelj je država, ki opravljajo strokovne in razvojne naloge v športu (v nadaljnjem besedilu: druge zveze in
zavodi), katerih delovanje se v skladu s tem pravilnikom ne
soﬁnancira za področje vrhunskega športa, športne rekreacije ali interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov.
Za soﬁnanciranje delovanja drugih zvez in zavodov
lahko kandidirajo izvajalci, ki predložijo letni delovni načrt, iz
katerega mora biti razvidno, da na državni ravni opravljajo
strokovne in razvojne naloge v športu in natančen ﬁnančni
načrt.
84. člen
(vsebina soﬁnanciranja)
Soﬁnancira se vrednost dela in materialni stroški na projektih Olimpijskega komiteja, in sicer do višine 25% vrednosti
projektov in do 5% materialnih stroškov pri delu na projektih.
Podlaga soﬁnanciranja dela in materialnih stroškov je vsebinski in ﬁnančni predlog zvez in javnih zavodov na državni
ravni, ki opravljajo strokovne in razvojne naloge v športu.
Financira se do višine sredstev predvidenih z letnim programom športa.
85. člen
(merila za soﬁnanciranje)
Posamezno delo se ovrednoti po vseh merilih iz naslednje preglednice:
Merilo
Strokovnost nalog
Uporabnost nalog za šport
Aplikativnost nalog
Izražen javni interes nalog v športu

Število točk
0-10
0-25
0-25
0-40

Vsota točk za posamezno delo po vseh merilih pomeni
skupno število točk za posamezno storitev.

Soﬁnancira se delo in materialne stroške samo za tiste
naloge in projekte, ki na podlagi točkovanja dosežejo najmanj 60 točk. Podlaga soﬁnanciranja dela in materialnih
stroškov je vsebinski in ﬁnančni predlog zvez in zavodov na
državni ravni, ki opravljajo strokovne in razvojne naloge v
športu. Financira se do višine sredstev predvidenih z letnim
programom športa.
86. člen
(merila za soﬁnanciranje zamejskih športnih zvez)
Višina soﬁnanciranja delovanja zamejskih športnih zvez
znaša pripadajoča sredstva do višine predvidene z letnim
programom športa.
7. MEDNARODNA DEJAVNOST V ŠPORTU
87. člen
(vsebina soﬁnanciranja)
Na področju mednarodne dejavnosti v športu se soﬁnancira:
1. članarine v eni evropski in svetovni športni zvezi,
2. udeležbo enega delegata na uradnih zasedanjih evropske in svetovne športne zveze,
3. dejavnost ambasadorja za šport, strpnost in »Fair
play«,
4. organizacijo velikih mednarodnih športnih prireditev.
88. člen
(pogoji in višina soﬁnanciranja)
NPŠZ, ki so razvrščene v prve tri razrede zvez in NŠZ
s področja športne rekreacije (PZS, ŠUS), se na podlagi dokazil o plačilih soﬁnancira:
1. NPŠZ plačilo članarine v evropski in svetovni športni
zvezi, vendar največ do 1000 točk po vrednosti točke za področje vrhunskega športa in NŠZ s področja športne rekreacije
največ do 1000 točk po vrednosti točke za delovanje športnih
zvez na državni ravni na področju športne rekreacije.
2. NPŠZ stroške udeležbe delegata na uradnih zasedanjih mednarodnih športnih zvez, vendar največ do 200 točk
po vrednosti točke za področje vrhunskega športa.
Olimpijskemu komiteju se na podlagi dokazil o plačilih
soﬁnancira stroške udeležbe delegatov na uradnih zasedanjih mednarodnih športnih organizacij, vendar največ do 3000
točk po vrednosti točke za področje vrhunskega športa.
89. člen
(ambasador za šport, strpnost in “Fair play”)
Soﬁnancira se izvajanje programa ambasadorja za
šport, strpnost in “Fair play”, in sicer do 850 točk po vrednosti
točke za področje vrhunskega športa za ambasadorja.
Za soﬁnanciranje programa v skladu s tem členom lahko kandidira ambasador za šport, strpnost in “Fair play”, če
predloži program, iz katerega morata biti razvidna vsebina in
natančen ﬁnančni načrt.
90. člen
(velike mednarodne športne prireditve)
Soﬁnancira se velike mednarodne športne prireditve v
športnih disciplinah rednega programa OI, in sicer svetovna
in evropska prvenstva, ki jih organizatorji prijavijo ministrstvu
do 15. novembra za naslednje proračunsko leto in za katera
Vlada Republike Slovenije sprejme sklep, da se jih lahko soﬁnancira iz proračuna ministrstva. Prijava kandidature za prireditev s strani Nacionalne športne zveze mora biti odobrena
s strani Vlade Republike Slovenije pred vložitvijo kandidature
pri mednarodnih športnih zvezah.
Višina soﬁnanciranja evropskih in svetovnih prvenstev
se izračuna na podlagi pripadajočega števila točk iz naslednje preglednice:

Uradni list Republike Slovenije
Razred
šp.
panoge
1.

2.
3.

Št.

Starostna
kategorija

Svetovno
prvenstvo

Evropsko
prvenstvo

ČLANSKA
MLADINSKA
MLAJŠA
MLADINSKA
MLAJŠA
MLADINSKA
MLAJŠA

5000
6000
6000
5000
5000
4000
4000

3500
4000
4000
3500
3500
3000
3000

Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke glede
na število in vrsto evropskih in svetovnih prvenstev v proračunskem letu, in sicer tako, da se celoten obseg sredstev za
evropska in svetovna prvenstva deli s seštevkom točk vseh
evropskih in svetovnih prvenstev, za katera je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep, da se jih lahko soﬁnancira iz
proračuna ministrstva.
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Soﬁnancira se neposredne materialne stroške organizacije prireditve, vendar največ do 20% predračuna za izvedbo
velike mednarodne športne prireditve v članski konkurenci
oziroma do 40% predračuna za izvedbo velike mednarodne
športne prireditve v mladinski in mlajših kategorijah.
8. GRADITEV JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV
8.1 SPLOŠNE DOLOČBE
91. člen
(predmet soﬁnanciranja)
S sredstvi za graditev javnih športnih objektov se soﬁnancira:
1. novogradnje javnih športnih objektov,
2. posodabljanje javnih športnih objektov,
3. športna oprema.
Investicije, pri katerih vadbeni prostori ne dosegajo
50% celotne površine objekta ali ne dosegajo priporočenega
športnega standarda, se ne soﬁnancirajo.

92. člen
(merila za soﬁnanciranje javnih športnih objektov)
Investicije v novogradnje in posodabljanje javnih športnih objektov se ovrednoti po merilih iz naslednje preglednice:

1

2

Merilo

Število točk

SKLADNOST S CILJI RAZPISA IN UTEMELJENOST PROJEKTA

skupaj 0-50

Investicija v vadbene prostore

0-20

Velikost športnega standarda

0-10

Namembnost objekta

0-10

Ustreznost glede na raven tekmovanja

0-10

REGIONALNI KRITERIJ
Povprečna površina obstoječih športnih objektov na prebivalca v lokalni skupnosti
Povprečna površina obstoječih športnih objektov na prebivalca v statistični regiji

3

4

skupaj 0-10
0-5
0-5

FINANČNI KRITERIJ

skupaj 0-25

Finančna konstrukcija

0-10

Dosedanje soﬁnanciranje iz državnega proračuna

0-5

Vlaganja v programe športa v preteklih petih letih (brez investicij)

0-5

Pokrivanje stroškov obratovanja

0-5

ŠIRŠI UČINKI PROJEKTA

skupaj 0-15

Investicija dopolnjuje mrežo javnih športnih objektov – javni interes v športu

0-5

Predvidena zasedenost objekta

0-5

Prečnost z drugimi resorji

0-5

93. člen
(merila za soﬁnanciranje športne opreme)
Investicije v športno opremo se ovrednoti po merilih iz
naslednje preglednice:
1
2

3

SKLADNOST S CILJI RAZPISA IN UTEMELJENOST PROJEKTA
Namembnost
FINANČNI KRITERIJ
Finančna konstrukcija
Dosedanje soﬁnanciranje iz državnega proračuna
ŠIRŠI UČINKI PROJEKTA
Izražen javni interes v športu

skupaj 0-70
0-70
skupaj 0-20
0-15
0-5
skupaj 0-10
0-10
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94. člen
(višina soﬁnanciranja)
Investicije, ovrednotene v skladu z merili iz 92. in
93. člena tega pravilnika, se razvrsti v razrede in soﬁnancira
v skladu z naslednjo preglednico:
Razred

Število točk Obrazložitev

1

0 – 50

Investicijski projekt ne dosega mejnega števila točk in se ne soﬁnancira

2

51 – 60

Investicijski projekt se soﬁnancira v višini do 20% deleža, določenega v 95., 96. oziroma 97. členu
tega pravilnika

3

61 – 70

Investicijski projekt se soﬁnancira višini 21 do 40% deleža, določenega v 95., 96. oziroma
97. členu tega pravilnika

4

71 – 80

Investicijski projekt se soﬁnancira v višini 41 do 60% deleža, določenega v 95., 96. oziroma
97. členu tega pravilnika

5

81 – 90

Investicijski projekt se soﬁnancira v višini 61 do 80% deleža, določenega v 95., 96. oziroma
97. členu tega pravilnika

6

91 – 100

Investicijski projekt se soﬁnancira v višini 81 do 100% deleža, določenega v 95., 96. oziroma
97. členu tega pravilnika

8.2 NOVOGRADNJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV
95. člen
(vsebina in delež soﬁnanciranja)
Soﬁnancira se novogradnje športnih objektov v lokalnih
skupnostih do zadostitve minimalnega standarda športa, kar
predstavlja 0,3 m2 pokrite vadbene površine in 3 m2 nepokrite
vadbene površine na občana.
Soﬁnancira se novogradnje nadomestnih športnih objektov.
Soﬁnancira se novogradnje športnih objektov, ki se
gradijo v okviru šolskega prostora. Soﬁnancira se površine,
ki presegajo šolski normativ.
Soﬁnancira se tudi novogradnje drugih športnih objektov in športnih naprav.
Sredstva za soﬁnanciranje na podlagi tega člena lahko
predstavljajo do 20% vrednosti posamezne investicije. V
skladu s sklepom Vlade RS ali v primeru soﬁnanciranja posamezne investicije iz evropskih razvojnih skladov je lahko
delež soﬁnanciranja, določen v tem odstavku, tudi večji.
TOV

8.3 POSODABLJANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEK96. člen
(vsebina in delež soﬁnanciranja)

Soﬁnancira se adaptacija, rekonstrukcija in tehnološka
posodobitev športnih objektov. Sredstva za soﬁnanciranje
adaptacije, rekonstrukcije in tehnološke posodobitve športnih
objektov lahko predstavljajo največ 20% vrednosti investicije.
V skladu s sklepom Vlade RS ali v primeru soﬁnanciranja posamezne investicije iz evropskih razvojnih skladov je lahko
delež soﬁnanciranja, določen v tem odstavku, tudi večji.
8.4 ŠPORTNA OPREMA
97. člen
(vsebina in delež soﬁnanciranja)
Soﬁnancira se športna oprema v višini do največ 50%
vrednosti investicije.

IV. KONČNE DOLOČBE
98. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o merilih za soﬁnanciranje izvajanja letnega programa
športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 121/03 in 119/04).
99. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-02-6/2005
Ljubljana, dne 23. decembra 2005
EVA 2005-3311-0108
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

5538.

Pravilnik o organizaciji lovsko-čuvajske
službe, o vsebini in pogojih za opravljanje
izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in
službenega znaka

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena, četrtega odstavka 71. člena in drugega odstavka 72. člena Zakona o
divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) izdaja ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini
in pogojih za opravljanje izpita za lovskega
čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa organizacijo lovsko-čuvajske službe
v loviščih in loviščih s posebnim namenom, vsebino, obseg
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in način opravljanja izpita za lovskega čuvaja ter obliko izkaznice lovskega čuvaja in službenega znaka.
II. ORGANIZACIJA LOVSKO-ČUVAJSKE SLUŽBE
2. člen
(organizacija lovsko-čuvajske službe)
(1) Za nadzor v lovišču in trajnostno gospodarjenje z
divjadjo je vsaka lovska organizacija (v nadaljnjem besedilu:
upravljavec), ki ima koncesijo za trajnostno gospodarjenje v
lovišču oziroma lovišču s posebnim namenom, dolžna organizirati lovsko-čuvajsko službo.
(2) V lovišču mora imeti upravljavec najmanj enega
lovskega čuvaja na 2000 ha lovne površine.
(3) V lovišču s posebnim namenom mora imeti upravljavec v vsakem revirju najmanj enega lovskega čuvaja.
3. člen
(nadzor)
(1) Upravljavec mora zagotoviti redni nadzor v lovišču
oziroma lovišču s posebnim namenom in o tem voditi dnevnik
o nadzoru, ki je sestavni del evidenc upravljavca.
(2) Dnevnik o nadzoru mora upravljavec na zahtevo
lovskega inšpektorja pokazati na vpogled.
III. IZPIT ZA LOVSKEGA ČUVAJA
4. člen
(program in izpit za lovskega čuvaja)
(1) Izpit za lovskega čuvaja se izvaja po programu, ki
obsega teoretični in praktični del.
(2) Teoretični del izpita za lovskega čuvaja opravlja kandidat po programu, ki ga organizira in izvaja Lovska zveza
Slovenije, in ki ga pripravijo Lovska zveza Slovenije, Zavod
za gozdove Slovenije in pedagoške ustanove.
(3) Praktični del izpita za lovskega čuvaja opravlja kandidat po programu, ki ga pripravita Lovska zveza Slovenije
in Zavod za gozdove Republike Slovenije.
5. člen
(opravljanje izpita za lovskega čuvaja)
(1) Teoretični in praktični del izpita za lovskega čuvaja
kandidat opravlja pred izpitno komisijo.
(2) Kandidat, ki izpita za lovskega čuvaja ne opravi
uspešno, lahko v roku dveh mesecev še dvakrat pristopi k
izpitu, in sicer za tisti del izpita, ki ga ni uspešno opravil.
(3) Kolikor kandidat ne opravi izpita za lovskega čuvaja
v roku iz prejšnjega odstavka, sme k opravljanju izpita za lovskega čuvaja ponovno pristopiti šele po preteku enega leta.
6. člen
(spričevalo)
Kandidatu, ki je opravil izpit za lovskega čuvaja, izda
izpitna komisija spričevalo o opravljenem izpitu za lovskega
čuvaja na obrazcu, ki je kot priloga I sestavni del tega pravilnika.
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7. člen
(podrobnejša navodila za opravljanje izpita za lovskega
čuvaja)
(1) Lovska zveza Slovenije lahko ob soglasju ministra,
pristojnega za lovstvo, določi podrobnejša navodila za opravljanje izpita za lovskega čuvaja.
(2) Lovska zveza Slovenije mora voditi evidenco o lovskih čuvajih in izvajanjih izpitov za lovskega čuvaja ter opravljenih izpitih.
IV. IZKAZNICA LOVSKEGA ČUVAJA
IN SLUŽBENI ZNAK
8. člen
(oblika izkaznice lovskega čuvaja in službenega znaka)
(1) Izkaznica lovskega čuvaja je izdana na kartonu svetlejše barve in je plastiﬁcirana: v svetlo zelenem podtisku je
lovsko-čuvajski znak, črke so v temno zelenem tisku. Izkaznica lovskega čuvaja se izda na obrazcu, ki je kot priloga II
sestavni del tega pravilnika.
(2) Znak lovskega čuvaja je okrogel, kovinski, s premerom 4,5 cm. Osnova je zlato rumene barve (kovina). Na zunanjem robu s premerom 9 mm je z zlatimi črkami na zelenem
emajliranem polju napis »lovski čuvaj«, v spodnjem delu pa
na zlatem polju elipsaste oblike gravirana zaporedna številka
znaka. V sredini je na zlatem polju grb Republike Slovenije.
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
9. člen
(priznavanje že opravljenih izpitov za lovskega čuvaja)
Izkaznico lovskega čuvaja in službeni znak po določbah
tega pravilnika se izda tudi lovskim čuvajem, ki so izpit za
lovskega čuvaja opravili pred uveljavitvijo tega pravilnika in
imajo ustrezno dokazilo o opravljenem izpitu.
10. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o organizaciji gojitveno čuvajske službe, ter o programu
in načinu opravljanja izpitov za lovske čuvaje (Uradni list
SRS, št. 7/78, Uradni list RS, št. 14/93 in 16/04).
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-08-126/2005
Ljubljana, dne 20. decembra 2005
EVA 2005-2311-0255
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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Priloga I
Spri�evalo o opravljenem izpitu za lovskega �uvaja

REPUBLIKA SLOVENIJA
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Št.: _____________

L

O

o opravljenem izpitu za lovskega �uvaja:
ime in priimek: ______________________________________
rojen(a): ________________________________ v kraju ____________________________
državljan(ka): __________________________________________
stanujo�(a):_________________________________________________________________
�lan(ica) LD: ___________________________________________
v _____________________________, dne_________________________, opravil(a)

IZPIT ZA LOVSKEGA �UVAJA,
predpisan po 71. �lenu Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/2004).

V _____________________________ , dne ___________________

�LANI IZPITNE KOMISIJE:
1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________
Žig in podpis predsednika izpitne komisije
PRILOGA

1
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Priloga II
Izkaznica lovskega �uvaja
Republika Slovenija

fotografija v velikosti 2,5 x 3,5 cm
Upravna enota………………..

IZKAZNICA LOVSKEGA �UVAJA
------------------------(ime in priimek)
------------------------(rojen/a) (stalno preb.)
je lovski �uvaj v loviš�u
št. ...............
Izkaznica izdana dne ..............
M.P.
..........................
(podpis pooblaš�ene osebe)

Stran

14083

Stran

14084 /
5539.

Št.

120 / 29. 12. 2005

Pravilnik o postopkih in dokazilih za odločanje
o izdaji delovnih dovoljenj

Na podlagi devetega odstavka 8. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev – ZZDT (Uradni list RS, št. 66/00 in
101/05) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o postopkih in dokazilih za odločanje o izdaji
delovnih dovoljenj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopke in dokazila za odločanje o
izdaji delovnega dovoljenja ter obliko in vsebino posamezne
vrste delovnega dovoljenja.
2. člen
Delovno dovoljenje se glede na namen izda kot:
1. osebno delovno dovoljenje,
2. dovoljenje za zaposlitev,
3. dovoljenje za delo.
3. člen
Delovno dovoljenje se izda ob izpolnjevanju naslednjih
splošnih pogojev:
1. da delodajalec in tujec izpolnjujeta z zakonom predpisane pogoje,
2. da ni izkoriščena kvota delovnih dovoljenj iz prvega odstavka 5. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev
(Uradni list RS, št. 66/00 in 101/05, v nadaljnjem besedilu:
ZZDT), razen če gre za osebna delovna dovoljenja in dovoljenja za delo zastopnikov in tujih napotenih delavcev na
dodatnem izobraževanju, ki se ne vštevajo v kvoto.
4. člen
(1) Vloge za izdajo delovnih dovoljenj se vlagajo pri
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem
besedilu: zavod), in sicer pri pristojni območni službi ali pri
centralni službi zavoda.
(2) Vlogo za izdajo delovnega dovoljenja sestavljajo:
1. prošnja za posamezno vrsto delovnega dovoljenja na
predpisanih obrazcih, ki so sestavni del tega pravilnika,
2. dokazila, določena s tem pravilnikom, oziroma druga
dokazila, ki jih na podlagi zakona zahteva zavod v postopku
izdaje delovnega dovoljenja, če ugotovi, da so potrebna za
odločitev o izdaji posamezne vrste delovnega dovoljenja.
(3) Zavod si po uradni dolžnosti priskrbi podatke o dejstvih,
o katerih vodi uradno evidenco. Enako ravna tudi glede dejstev,
o katerih vodi uradno evidenco kakšen drug državni organ oziroma organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila.
(4) V postopkih za izdajo delovnega dovoljenja se plačuje taksa v skladu z zakonom, ki ureja upravne takse, razen
v primeru, ko ZZDT določa drugače, ter nadomestilo posebnih stroškov v skladu s 34. členom ZZDT.
II. OSEBNO DELOVNO DOVOLJENJE
5. člen
(1) Vloga za izdajo osebnega delovnega dovoljenja se
vloži pri centralni službi zavoda.
(2) Pred vložitvijo vloge za izdajo osebnega delovnega
dovoljenja lahko tujec iz 10. člena ZZDT pri zavodu pridobi
informacijo o posebnih ukrepih za omejitev števila samozaposlenih tujcev po posameznih področjih dejavnosti, ki jih je
sprejela Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada) v skladu z devetim odstavkom 5. člena ZZDT.
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(3) Pri vlogah za ponovno izdajo oziroma podaljšanje
osebnega delovnega dovoljenja oseba iz prejšnjega odstavka tega člena predloži ista dokazila kot pri prvi vlogi, razen v
primeru, ko ta pravilnik določa drugače.
1. Osebno delovno dovoljenje za dobo enega leta
1.1. Osebno delovno dovoljenje za samozaposlenega
tujca
6. člen
(1) Tujec iz četrtega odstavka 10. člena ZZDT vloži
vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na obrazcu
TUJ 1/2.
(2) Vlogi se priložijo naslednja dokazila:
a) dokument, s katerim se izkazuje identiteta tujca,
b) dokazilo o registraciji osebne gospodarske družbe
oziroma dokazilo o vpisu samostojnega podjetnika posameznika v Poslovni register Slovenije oziroma o vpisu v ustrezen
imenik ali evidenco, če gre za opravljanje samostojne poklicne dejavnosti.
(3) Za tujca iz 1. točke petega odstavka 10. člena ZZDT
se k vlogi iz prejšnjega odstavka tega člena priloži še dokazilo, da je slovenski izseljenec ali njegov potomec do tretjega
kolena v ravni črti.
(4) Za tujca iz 2. točke petega odstavka 10. člena ZZDT
se k vlogi iz drugega odstavka tega člena priloži še dokazilo,
da je delovni migrant iz sosednje države.
(5) Za tujca iz 3. točke petega odstavka 10. člena ZZDT
se k vlogi iz drugega odstavka tega člena priloži še dokazilo,
da je ob vložitvi vloge najmanj eno leto neprekinjeno bival v
Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za prebivanje.
7. člen
Pri vsaki ponovni vlogi za izdajo dovoljenja mora vloga
poleg dokazil, navedenih v prejšnjem členu, vsebovati tudi:
a) izjavo tujca o nekaznovanosti za prekršek po določbah ZZDT,
b) potrdilo davčnega organa, da je v obdobju predhodno
veljavnega delovnega dovoljenja, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma
plačilnih list in da ima na podlagi predloženih davčnih obračunov tudi poravnane davčne obveznosti,
c) dokazilo o socialnem zavarovanju v Republiki Sloveniji,
č) dokazilo o prijavi dela za predhodno izdano delovno
dovoljenje.
1.2. Osebno delovno dovoljenje za tujca iz 53. člena ZZDT
8. člen
(1) Tujec, ki izpolnjuje pogoje iz 53. člena ZZDT, vloži
vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na obrazcu
TUJ 1/1.
(2) Vlogi se priložijo naslednja dokazila:
a) dokument, s katerim se izkazuje identiteta tujca,
b) pravnomočno sodbo sodišča.
2. Osebno delovno dovoljenje za dobo treh let
2.1. Osebno delovno dovoljenje za ožjega družinskega
člana slovenskega državljana
9. člen
(1) Ožji družinski član iz 1. točke osmega odstavka
10. člena ZZDT vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega
dovoljenja na obrazcu TUJ 1/3.
(2) Vlogi se priložijo naslednja dokazila:
a) dokument, s katerim se izkazuje identiteta tujca,
b) dokazilo, da je ožji družinski član slovenskega državljana,
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c) dovoljenje za začasno prebivanje za dobo najmanj
dveh let,
č) dokazilo, da je ob vložitvi vloge že tri leta neprekinjeno bival v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za
začasno prebivanje.
2.2. Osebno delovno dovoljenje za ožjega družinskega
člana tujca
10. člen
(1) Ožji družinski član iz 2. točke osmega odstavka
10. člena ZZDT vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega
dovoljenja na obrazcu TUJ 1/3.
(2) Vlogi se priložijo naslednja dokazila:
a) dokument, s katerim se izkazuje identiteta tujca,
b) dokazilo, da je ožji družinski član tujca,
c) dovoljenje za začasno prebivanje za dobo najmanj
dveh let,
č) dokazilo, da je ob vložitvi vloge že tri leta neprekinjeno bival v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za
začasno prebivanje,
d) osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas tujca,
katerega ožji družinski član je.
2.3. Osebno delovno dovoljenje za slovenskega
izseljenca ali njegovega potomca
11. člen
(1) Tujec iz 3. točke osmega odstavka 10. člena ZZDT
vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na
obrazcu TUJ 1/3.
(2) Vlogi se priložijo naslednja dokazila:
a) dokument, s katerim se izkazuje identiteta tujca,
b) dokazilo, da je slovenski izseljenec ali njegov potomec do tretjega kolena v ravni črti.
2.4. Osebno delovno dovoljenje za samozaposlenega
tujca
12. člen
(1) Tujec iz 4. točke osmega odstavka 10. člena ZZDT
vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na
obrazcu TUJ 1/2.
(2) Vlogi se priložijo naslednja dokazila:
a) dokument, s katerim se izkazuje identiteta tujca,
b) izjava o nekaznovanosti za prekršek po določbah
ZZDT v času veljavnosti predhodnega delovnega dovoljenja,
c) dokazilo o registraciji osebne gospodarske družbe
oziroma dokazilo o vpisu samostojnega podjetnika posameznika o vpisu v Poslovni register Slovenije oziroma o vpisu v
ustrezen imenik ali evidenco, če gre za opravljanje samostojne poklicne dejavnosti,
č) potrdilo davčnega organa, da je v obdobju predhodno
veljavnega delovnega dovoljenja, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma
plačilnih list in da ima na podlagi predloženih davčnih obračunov tudi poravnane davčne obveznosti,
d) dokazilo, da je bil ob vložitvi vloge že tri leta neprekinjeno samozaposlen v Republiki Sloveniji,
e) dokazilo o socialnem zavarovanju v Republiki Sloveniji.
3. Osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas
3.1. Osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas za
tujca z dovoljenjem za stalno prebivanje
13. člen
(1) Vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja za
nedoločen čas vloži tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje
v Republiki Sloveniji na obrazcu TUJ 1/5.
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(2) Vlogi se priložijo naslednja dokazila:
a) dokument, s katerim se izkazuje identiteta tujca,
b) dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Slove-

3.2. Osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas za
begunca
14. člen
(1) Begunec vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega
dovoljenja na obrazcu TUJ 1/5.
(2) Vlogi se priložijo naslednja dokazila:
a) dokument, s katerim se izkazuje identiteta tujca,
b) dokazilo o priznanju statusa begunca.
4. Osebno delovno dovoljenje za čas treh mesecev za
prosilca za azil
15. člen
(1) Prosilec za azil vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na obrazcu TUJ 1/1.
(2) Vlogi se priložijo naslednja dokazila:
a) dokument, s katerim se izkazuje identiteta tujca,
b) dokazilo, da ima najmanj eno leto priznan statusa
prosilca za azil.
(3) Za podaljšanje osebnega delovnega dovoljenja prosilec za azil priloži enaka dokazila kot pri prvi vlogi.
5. Osebno delovno dovoljenje za čas trajanja statusa
osebe z začasno zaščito
16. člen
(1) Oseba z začasno zaščito vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na obrazcu TUJ 1/1.
(2) Vlogi se priložijo naslednja dokazila:
a) dokument, s katerim se izkazuje identiteta tujca,
b) dokazilo o priznanju statusa osebe z začasno zaščito.
III. DOVOLJENJE ZA ZAPOSLITEV
17. člen
Vlogo za izdajo dovoljenja za zaposlitev vloži delodajalec, ki ima sedež ali prebivališče na območju Republike
Slovenije, pri pristojni območni službi zavoda na obrazcu
TUJ 2/1, v primeru iz 25. člena tega pravilnika pa pri centralni
službi zavoda na obrazcu TUJ 2/3.
18. člen
(1) Za izdajo dovoljenja za zaposlitev iz prejšnjega
člena lahko zaprosi delodajalec, ki v okviru sistemiziranih
delovnih mest izkaže stalne zaposlitvene potrebe, ki jih ni
mogoče zadovoljiti na način, določen v tretjem odstavku
11. člena ZZDT.
(2) Dovoljenje za prvo zaposlitev se izda za štiri mesece
z možnostjo podaljšanja do skupno enega leta, brez ponovnega preverjanja pogoja iz tretjega odstavka 11. člena ZZDT,
če delodajalec in tujec v tem času nista kršila določb ZZDT.
(3) Vlogo za podaljšanje dovoljenja za prvo zaposlitev,
ki je bilo časovno omejeno na štiri mesece, vloži delodajalec
na obrazcu TUJ 2/2.
(4) Vlogi iz prejšnjega odstavka se priložijo naslednja
dokazila:
a) dokazilo o socialnem zavarovanju tujca (obrazec
M-1),
b) potrdilo davčnega organa, da je v obdobju predhodno veljavnega dovoljenja za zaposlitev, predlagal obračune
davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilnih list in da ima na podlagi predloženih davčnih
obračunov tudi poravnane davčne obveznosti,
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c) dokazilo, da ima tujec v Republiki Sloveniji urejeno
prebivanje,
č) kopijo potrdila o prijavi zaposlitve tujca pri zavodu,
d) dokazilo, da delodajalec in tujec v času veljavnosti
dovoljenja za zaposlitev nista kršila določb ZZDT.
19. člen
Pred vložitvijo vloge za izdajo dovoljenja za zaposlitev
lahko delodajalec pri zavodu pridobi informacijo o stanju na
trgu dela in o izkoriščenosti kvote, oziroma informacijo o
omejitvah in prepovedih zaposlovanja tujcev, ki jih je določila
vlada v skladu s sedmim odstavkom 5. člena ZZDT.
20. člen
(1) Delodajalec mora v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, pred vložitvijo vloge za izdajo dovoljenja za
zaposlitev pri pristojni območni službi zavoda prijaviti potrebo
po delavcu na obrazcu PD.
(2) Območna služba zavoda glede na naravo in kraj
dela preveri ali so na določenem območju v evidenci zavoda
ustrezni domači brezposelni delavci oziroma osebe, ki so
glede pravice do zaposlitve izenačene z državljani Republike
Slovenije in o tem v roku 30 dni pisno obvesti delodajalca.
(3) Postopek za pridobitev dovoljenja za zaposlitev tujca
se prične na podlagi vloge za izdajo dovoljenja za zaposlitev
in obvestila pristojne območne službe zavoda, da v evidenci
brezposelnih oseb ni ustreznih domačih brezposelnih oseb
oziroma oseb, ki so glede pravice do zaposlitve izenačene z
državljani Republike Slovenije.
21. člen
Vlogi za novo zaposlitev tujca se priložijo naslednja
dokazila:
1. dokazila o izpolnjevanju pogojev delodajalca:
a) dokazilo o registraciji oziroma vpisu,
b) obvestilo o identiﬁkaciji in razvrstitvi po standardni
klasiﬁkaciji dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije,
c) pisno obvestilo pristojne območne službe zavoda iz
drugega odstavka 20. člena tega pravilnika, ki ob vložitvi ne
sme biti starejše od 30 dni,
č) obrazložitev potrebe za zaposlitev tujca,
d) izjava delodajalca:
– da mu v zadnjih treh letih pred vložitvijo vloge ni bila
izrečena kazen za prekršek po določbah ZZDT, oziroma za
prekršek po predpisih o preprečevanju dela in zaposlovanja
na črno,
– da v roku šest mesecev pred vložitvijo vloge ni odpuščal delavcev, zaposlenih za nedoločen čas,
– da pred vložitvijo vloge za izdajo dovoljenja za zaposlitev na zavodu ni vložil pisnega obvestila o prenehanju
potreb po delu večjega števila delavcev,
– da v obdobju enega leta pred vložitvijo vloge za pridobitev dovoljenja za zaposlitev tujca ni bil prejemnik državne
pomoči iz državnega proračuna za ohranitev produktivnih
delovnih mest,
e) dokazilo o pozitivnem poslovanju za preteklo leto
(gospodarske družbe priložijo obrazec BON-1 in BON-2, oziroma BON-3, samostojni podjetniki posamezniki pa napoved
za odmero davka od prihodka iz dejavnosti za preteklo leto,
skupaj z bilanco stanja in uspeha ter potrdilo o poravnanih
davčnih obveznostih),
f) podpisano pogodbo o zaposlitvi v štirih izvodih, ki
mora vsebovati pravice in obveznosti, ki jih kot sestavine pogodbe o zaposlitvi določajo predpisi o delovnih razmerjih,
g) potrjeno prijavo potrebe po delavcu na obrazcu PD;
2. dokazila o izpolnjevanju pogojev tujca:
a) dokument, s katerim se izkazuje identiteta tujca,
b) dokazilo o ustrezni izobrazbi ali strokovni usposobljenosti, ki ga potrdi pristojni organ v Republiki Sloveniji,
c) dokazilo o znanju slovenskega jezika v primerih, ko
je tako določeno z aktom delodajalca o sistemizaciji delovnih
mest v skladu z zakonom,
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č) izjavo, da mu v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge
ni bila izrečena kazen za prekršek po ZZDT.
22. člen
Za novo zaposlitev tujca pri delodajalcu, ki je ﬁzična
oseba, se vlogi priložijo naslednja dokazila:
1. dokazila o izpolnjevanju pogojev delodajalca:
a) dokument s katerim izkazuje svojo identiteto in prebivališče v Republiki Sloveniji,
b) podpisano pogodbo o zaposlitvi tujca v štirih izvodih,
c) obrazložitev potrebe za zaposlitev tujca,
č) pisno obvestilo pristojne službe zavoda iz drugega
odstavka 20. člena tega pravilnika, ki ob vložitvi ne sme biti
starejše od 30 dni,
d) potrjeno prijavo potrebe po delavcu na obrazcu PD;
2. dokazila o izpolnjevanju pogojev tujca:
a) dokument, s katerim se izkazuje identiteta tujca,
b) dokazilo o ustrezni izobrazbi ali strokovni usposobljenosti, ki ga potrdi pristojni organ v Republiki Sloveniji,
c) dokazilo o znanju slovenskega jezika v primerih, ko
je tako določeno z zakonom,
č) izjavo, da mu v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge
ni bila izrečena kazen za prekršek po ZZDT,
d) dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji.
23. člen
Za novo zaposlitev tujca z najmanj višješolsko izobrazbo, tujca, ki je sorodnik delodajalca v ravni vrsti, ali tujca,
ki ima speciﬁčni poklic in znanje, ki ga ni moč pridobiti s
šolanjem in usposabljanjem v državi, se k vlogi priložijo naslednja dokazila:
1. dokazila o izpolnjevanju pogojev delodajalca:
a) dokazilo o registraciji oziroma vpisu,
b) obvestilo o identiﬁkaciji in razvrstitvi po standardni
klasiﬁkaciji dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije,
c) pisno obvestilo pristojne službe zavoda iz drugega
odstavka 20. člena tega pravilnika, ki ob vložitvi ne sme biti
starejše od 30 dni,
č) obrazložitev potrebe za zaposlitev tujca,
d) izjava delodajalca, da mu v zadnjih treh letih pred
vložitvijo vloge ni bila izrečena kazen za prekršek po določbah ZZDT, oziroma za prekršek po predpisih o preprečevanju
dela in zaposlovanja na črno,
e) potrdilo davčnega organa, da je predlagal obračune
davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilnih list in da ima na podlagi predloženih davčnih
obračunov tudi poravnane davčne obveznosti,
f) podpisano pogodbo o zaposlitvi v štirih izvodih, ki
mora vsebovati pravice in obveznosti, ki jih kot sestavine pogodbe o zaposlitvi določajo predpisi o delovnih razmerjih,
g) potrjeno prijavo potrebe po delavcu na obrazcu PD,
h) dokazilo o sorodstvu, v primeru zaposlovanja sorodnika;
2. dokazila o izpolnjevanju pogojev tujca:
a) dokument, s katerim se izkazuje identiteta tujca,
b) dokazilo o ustrezni izobrazbi ali strokovni usposobljenosti, ki ga veriﬁcira pristojni organ v Republiki Sloveniji,
c) dokazilo o znanju slovenskega jezika v primerih, ko
je tako določeno z aktom delodajalca o sistemizaciji delovnih
mest v skladu z zakonom,
č) izjavo, da mu v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge
ni bila izrečena kazen za prekršek po ZZDT,
d) dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji, če je
delodajalec ﬁzična oseba, ki nima registrirane dejavnosti.
24. člen
Če delodajalec ponovno zaprosi za izdajo dovoljenja
za zaposlitev za istega tujca, se vlogi priložijo naslednja
dokazila:
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a) pisno obvestilo pristojne službe zavoda iz drugega
odstavka 20. člena tega pravilnika, ki ob vložitvi ne sme biti
starejše od 30 dni,
b) obrazložitev potrebe za zaposlitev tujca,
c) izjavo, da mu v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge
ni bila izrečena kazen za prekršek po ZZDT,
č) podpisano pogodbo o zaposlitvi v štirih izvodih, ki
mora vsebovati pravice in obveznosti, ki jih kot sestavine pogodbe o zaposlitvi določajo predpisi o delovnih razmerjih,
d) potrjeno prijavo potrebe po delavcu na obrazcu PD,
e) potrdilo o prijavi dela tujca pri zavodu v času veljavnosti predhodnega dovoljenja za zaposlitev,
f) dokazilo o socialnem zavarovanju v Republiki Sloveniji v času veljavnosti predhodnega dovoljenja za zaposlitev
(obrazec M-1),
g) potrdilo davčnega organa, da je v obdobju predhodno veljavnega dovoljenja za zaposlitev, predlagal obračune
davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilnih list in da ima na podlagi predloženih davčnih
obračunov tudi poravnane davčne obveznosti,
h) dokument, s katerim se izkazuje identiteta tujca.
25. člen
(1) V primerih, ki jih v skladu z določbo četrtega odstavka 11. člena ZZDT določa poseben predpis, se tujcem izda
dovoljenje za zaposlitev brez preverjanja stanja in razmer
na trgu dela.
(2) Vlogi za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka se
priloži dokazilo o izpolnjevanju pogojev za posebno obravnavo in dokazila iz 21. člena tega pravilnika, razen dokazila iz
točke 1.c).
IV. DOVOLJENJE ZA DELO
26. člen
Vlogo za izdajo dovoljenja za delo vloži delodajalec oziroma tujec pri centralni službi zavoda, v primeru sezonskega
dela tujcev pa pri pristojni območni službi zavoda.
27. člen
Pred vložitvijo vloge za izdajo dovoljenja za delo lahko
delodajalec oziroma tujec pri zavodu pridobi informacijo o
stanju na trgu dela in o izkoriščenosti kvote, oziroma informacijo o omejitvah in prepovedih zaposlovanja ali dela
tujcev, ki jih je določila vlada v skladu z sedmim odstavkom
5. člena ZZDT.
1. Dovoljenje za delo za napotene delavce
28. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo za izvajanje čezmejnih storitev iz 13. člena ZZDT vloži tuji delodajalec na
obrazcu TUJ 3/1.
(2) Vlogi se priložijo naslednja dokazila:
a) pogodbo o opravljanju storitev za naročnika, ki ima
dejavnost registrirano v Republiki Sloveniji,
b) terminski plan izvajanja dela,
c) dokazilo o ustrezni registraciji obeh pogodbenih
strank,
č) obvestilo o identiﬁkaciji in razvrstitvi po standardni
klasiﬁkaciji dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije za slovenskega naročnika,
d) izjavo, da vlagatelju v zadnjih treh letih pred vložitvijo
vloge ni bila izrečena kazen za prekršek po ZZDT in da bo v
času izvajanja storitev na ozemlju Republike Slovenije napotenim delavcem zagotavljal delovnopravne pogoje v skladu s
slovensko zakonodajo,
e) seznam napotenih delavcev na predpisanem obrazcu – »Priloga k obrazcu TUJ 3/1-3«,
f) dokument, s katerim se izkazuje identiteta napotenih
delavcev, navedenih v prilogi k obrazcu TUJ 3/1-3,
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g) dokazilo, da so napoteni delavci najmanj eno leto zaposleni pri njem (uradno potrdilo o socialnem zavarovanju),
h) izjavo, da napotenim delavcem v zadnjih treh letih
pred vložitvijo vloge ni bila izrečena kazen za prekršek po
ZZDT,
i) dokazilo o plačilu posebnih stroškov po 34. členu
ZZDT.
(3) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
tuje samozaposlene osebe, ki so same izvajalci čezmejnih
storitev.
29. člen
(1) V primeru, da pogodbe v predvidenem roku iz utemeljenih razlogov ni bilo mogoče dokončati, lahko tuji delodajalec oziroma tuja samozaposlena oseba pred iztekom
veljavnosti dovoljenj zaprosi za podaljšanje veljavnosti dovoljenj za delo z vlogo na obrazcu TUJ 3/1.
(2) Vlogi se priložijo naslednja dokazila:
a) dokazilo o utemeljenosti podaljšanja izvajanja pogodbe (npr. višja sila, vezanost izvajanja del na predhodna dela,
ki niso dokončana v roku, in drugi utemeljeni razlogi),
b) aneks k osnovni pogodbi o opravljanju storitev,
c) nov terminski plan,
č) dokazilo o plačilu posebnih stroškov po 34. členu
ZZDT,
d) seznam napotenih delavcev na predpisanem obrazcu – »Priloga k obrazcu TUJ 3/1-3«,
e) dokazilo o prijavi začetka dela tujca.
30. člen
Če med izvajanjem pogodbe pride do zamenjave delavcev, vloži tuji delodajalec za izdajo dovoljenj za delo za
nove napotene delavce vlogo na obrazc TUJ 3/1. K vlogi se
priložijo dokazila, navedena v točkah e), f), g), h) in i) drugega
odstavka 28. člena tega pravilnika.
31. člen
(1) V primeru, da se zaradi povečanega obsega dela
sklenejo aneksi k osnovni pogodbi o opravljanju storitev, na
podlagi katere so bila že izdana dovoljenja za delo, lahko tuji
delodajalec za dodatne delavce vloži vlogo za izdajo dodatnih dovoljenj za delo na obrazcu TUJ 3/1.
(2) Vlogi se priložijo naslednja dokazila:
a) aneks k osnovni pogodbi,
b) terminski plan izvajanja dodatnih del,
c) seznam dodatno napotenih delavcev na predpisanem obrazcu – »Priloga k obrazcu TUJ 3/1-3«,
č) dokument, s katerim se izkazuje identiteta napotenih
delavcev, navedenih v prilogi k obrazcu TUJ 3/1-3,
d) izjavo, da napotenim delavcem v zadnjih treh letih
pred vložitvijo vloge ni bila izrečena kazen po ZZDT,
e) dokazilo, da so napoteni delavci najmanj eno leto zaposleni pri njem (uradno potrdilo o socialnem zavarovanju),
f) dokazilo o plačilu posebnih stroškov po 34. členu
ZZDT.
32. člen
(1) V primeru iz desetega odstavka 13. člena ZZDT, ko
je storitev posebnega pomena za državo in se lahko izvaja
dlje kot tri mesece, mora naročnik storitve pred vložitvijo
vloge za izdajo dovoljenj za delo pridobiti pisno soglasje
ministrstva, pristojnega za delo.
(2) Naročnik storitve mora za pridobitev pisnega soglasja na ministrstvo, pristojno za delo, posredovati pisno
obrazložitev posebnega pomena storitve za državo. K obrazložitvi se priložijo naslednja dokazila:
a) pogodba o opravljanju storitev za naročnika,
b) terminski plan izvajanja dela,
c) število napotenih delavcev potrebnih za izvedbo terminskega plana izvajanja dela.
(3) Ministrstvo, pristojno za delo, v predhodnem soglasju z ministrstvom, pristojnim za področje dejavnosti, od-
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loči o utemeljenosti izvajanja storitve za daljši čas in določi
čas izvajanja storitve ter število napotenih delavcev, ki bodo
storitev izvajali.
(4) Ministrstvo, pristojno za delo, posreduje soglasje
skupaj s priloženimi dokazili na zavod ter kopijo soglasja
naročniku storitve.
(5) Vlogo za izvajanje storitev po desetem odstavku
13. člena ZZDT vloži tuj izvajalec storitve pri centralni službi
zavoda na obrazcu TUJ 3/1. Vlogi se priložijo vsa dokazila, navedena v 28. členu tega pravilnika, razen pogodbe o
opravljanju storitev za naročnika in terminskega plana izvajanja dela.
(6) Za izvajanje storitev iz tega člena se smiselno uporabljajo določbe 29., 30. in 31. člena tega pravilnika.
2. Dovoljenje za delo za dodatno izobraževanje tujih
napotenih delavcev
33. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo za dodatno izobraževanje tujih napotenih delavcev iz 14.a člena ZZDT vloži
tuja gospodarska družba na obrazcu TUJ 3/8.
(2) Vlogi se priložijo naslednja dokazila:
a) soglasje Gospodarske zbornice Slovenije oziroma Obrtne zbornice Slovenije o izpolnjevanju kriterijev, določenih s podzakonskim aktom iz osmega odstavka 14.a člena ZZDT,
b) pogodbo o dodatnem izobraževanju med slovensko
in tujo gospodarsko družbo, s programom dodatnega izobraževanja potrjenim s strani Gospodarske zbornice Slovenije
oziroma Obrtne zbornice Slovenije,
c) seznam tujih napotenih delavcev,
č) dokument, s katerim se izkazuje identiteta napotenih
delavcev,
d) dokazilo, da so napoteni delavci zaposleni v tej gospodarski družbi,
e) dokazilo o plačilu posebnih stroškov po 34. členu
ZZDT.
3. Dovoljenje za delo tujim napotenim delavcem, ki
izvajajo dodatno izobraževanje slovenskih delavcev
34. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo za dodatno izobraževanje slovenskih delavcev, ki ga izvajajo tuji napoteni
delavci iz 14.b člena ZZDT vloži slovenska gospodarska
družba na obrazcu TUJ 3/9.
(2) Vlogi se priložijo naslednja dokazila:
a) soglasje Gospodarske zbornice Slovenije oziroma
Obrtne zbornice Slovenije o izpolnjevanju kriterijev, določenih s podzakonskim aktom iz osmega odstavka 14.b člena
ZZDT,
b) pogodbo o dodatnem izobraževanju med slovensko
in tujo gospodarsko družbo, s programom dodatnega izobraževanja potrjenim s strani Gospodarske zbornice Slovenije
oziroma Obrtne zbornice Slovenije,
c) seznam tujih napotenih delavcev,
č) dokument, s katerim se izkazuje identiteta napotenih
delavcev,
d) dokazilo, da so napoteni delavci zaposleni v tej gospodarski družbi,
e) dokazilo o plačilu posebnih stroškov po 34. členu
ZZDT.
4. Dovoljenje za delo za nameščene delavce
35. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo za opravljanje določenih nalog ali izvedbo določenih storitev iz prvega odstavka 15. člena ZZDT z delavci, ki jih namesti v organizacijski
enoti, s katero je tržno prisoten v Republiki Sloveniji, vloži tuji
delodajalec na obrazcu TUJ 3/3.
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(2) Pred izdajo dovoljenja za delo iz prejšnjega odstavka lahko zavod zaprosi za mnenje ministrstvo, pristojno
za delo.
(3) Vlogi se priložijo naslednja dokazila:
a) pogodba o izvedbi storitev ali določenih nalog,
b) dokazilo o registraciji tuje pravne osebe, ki napotuje
delavce,
c) dokazilo o registraciji družbe, podružnice ali druge
organizacijske enote v Republiki Sloveniji,
č) obvestilo o identiﬁkaciji in razvrstitvi po standardni
klasiﬁkaciji dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije,
d) dokument, s katerim se izkazuje identiteta napotenega delavca,
e) dokazilo, da je napoteni delavec najmanj eno leto zaposlen pri njem (uradno potrdilo o socialnem zavarovanju),
f) izjavo, da vlagatelju in nameščenim delavcem v zadnjih treh letih pred vložitvijo vloge za izdajo dovoljenja za
delo ni bila izrečena kazen za prekršek po ZZDT,
g) dokazilo o plačilu posebnih stroškov po 34. členu
ZZDT.
(4) V primeru, da pogodbe v predvidenem roku iz utemeljenih razlogov ni bilo mogoče dokončati, oziroma med izvajanjem pogodbe pride do zamenjave delavcev ali se zaradi
povečanega obsega dela sklenejo aneksi k osnovni pogodbi
o opravljanju storitev, se smiselno uporabljajo določbe 29.,
30. in 31. člena tega pravilnika. Tuji delodajalec vloži vlogo za
podaljšanje veljavnosti dovoljenja za delo oziroma za nova
dovoljenja za delo na obrazcu TUJ 3/3.
5. Dovoljenje za delo za gibanje oseb znotraj združb
36. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo za gibanje oseb
znotraj združb iz 16. člena ZZDT vloži tuji delodajalec na
obrazcu TUJ 3/2.
(2) Vlogi se priložijo naslednja dokazila:
a) dokazilo o registraciji tuje pravne osebe, ki napotuje
delavce,
b) dokazilo o registraciji družbe, podružnice ali druge
organizacijske enote v Republiki Sloveniji,
c) obvestilo o identiﬁkaciji in razvrstitvi po standardni
klasiﬁkaciji dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije družbe, podružnice ali druge organizacijske enote v
Republiki Sloveniji,
č) dokument, s katerim se izkazuje identiteta napotenega delavca,
d) dokazilo, da je napoteni delavec najmanj eno leto zaposlen pri njem (uradno potrdilo o socialnem zavarovanju),
e) akt o imenovanju oziroma o napotitvi delavca na začasno delo v organizacijsko enoto,
f) dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka
16. člena ZZDT,
g) izjavo, da vlagatelju in nameščenim delavcem v zadnjih treh letih pred vložitvijo vloge za izdajo dovoljenja za
delo ni bila izrečena kazen za prekršek po ZZDT,
h) dokazilo o plačilu posebnih stroškov po 34. členu
ZZDT.
6. Dovoljenje za delo za usposabljanje in
izpopolnjevanje
37. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo iz 18. člena ZZDT
vloži organizator usposabljanja oziroma izpopolnjevanja na
obrazcu TUJ 3/4.
(2) Vlogi se priložijo naslednja dokazila:
a) dokazilo o ustrezni registraciji organizatorja oziroma
javno pooblastilo za opravljanje tovrstne dejavnosti,
b) dokazilo o registraciji organizacije, v kateri se bo
tujec usposabljal oziroma izpopolnjeval,
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c) pogodbo o zaposlitvi tujca v primerih sklenitve delovnega razmerja,
č) program usposabljanja oziroma izpopolnjevanja,
d) dokument, s katerim se izkazuje identiteta tujca,
e) dokazilo o izobrazbi tujca,
f) mnenje pristojne institucije iz drugega odstavka
18. člena ZZDT o utemeljenosti usposabljanja oziroma izpopolnjevanja v primeru, ko ni sklenjen meddržavni sporazum.
(3) Če se usposabljanje oziroma izpopolnjevanje izvaja brez sklenitve delovnega razmerja, se k vlogi za izdajo
dovoljenja za delo namesto dokazila iz točke c) prejšnjega
odstavka priloži pogodba o usposabljanju oziroma izpopolnjevanju tujca med nosilcem programa usposabljanja oziroma izpopolnjevanja in organizacijo, v kateri se bo tujec
usposabljal oziroma izpopolnjeval.
38. člen
(1) Kadar programa usposabljanja oziroma izpopolnjevanja ni mogoče zaključiti v pogodbenem času, lahko
organizator vloži vlogo za podaljšanje dovoljenja za delo za
usposabljanje oziroma izpopolnjevanje na obrazcu TUJ 3/4.
(2) Vlogi se priložijo naslednja dokazila:
a) obrazložitev vloge za podaljšanje dovoljenja za
delo,
b) aneks k osnovni pogodbi,
c) dokazilo o prijavi dela tujca pri zavodu,
č) dovoljenje za začasno prebivanje tujca v Republiki
Sloveniji.
7. Dovoljenje za delo za sezonsko delo
39. člen
Pred vložitvijo vloge za izdajo dovoljenja za delo mora
delodajalec v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja,
prijaviti potrebo po delavcu na obrazcu PD pri pristojni območni službi zavoda, razen v primeru, ko po ZZDT ni obvezna sklenitev delovnega razmerja.
40. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo za sezonsko delo
iz 19. člena ZZDT, ki ne sodi na področje kmetijstva ali gozdarstva, vloži delodajalec na obrazcu TUJ 3/5.
(2) Vlogi se priložijo naslednja dokazila:
a) dokazilo o registraciji iz ustreznega registra,
b) obvestilo o identiﬁkaciji in razvrstitvi po standardni
klasiﬁkaciji dejavnosti Statističnega urada Republiki Sloveniji,
c) obrazložitev potrebe za sezonsko zaposlitev tujca,
č) izjavo, da vlagatelju v zadnjih treh letih pred vložitvijo
vloge ni bila izrečena kazen za prekršek po določbah ZZDT
oziroma za prekršek po predpisih o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno ter izjavo, da pred vložitvijo vloge za
izdajo dovoljenja za zaposlitev na zavodu ni vložil pisnega
obvestila o prenehanju potreb po delu večjega števila delavcev,
d) dokazilo o pozitivnem poslovanju za preteklo leto
(gospodarske družbe priložijo obrazec BON-1 in BON-2, oziroma BON-3, samostojni podjetniki posamezniki pa napoved
za odmero davka od prihodka iz dejavnosti za preteklo leto,
skupaj z bilanco stanja in uspeha in potrdilo o poravnanih
davčnih obveznostih),
e) podpisano pogodbo o zaposlitvi v štirih izvodih, ki
mora vsebovati pravice in obveznosti, ki jih kot sestavine pogodbe o zaposlitvi določajo predpisi o delovnih razmerjih,
f) dokument, s katerim se izkazuje identiteta tujca,
g) dokazila o ustrezni izobrazbi ali usposobljenosti tujca,
h) dokazilo o znanju slovenskega jezika v primerih, ko
je tako določeno z aktom delodajalca o sistemizaciji delovnih
mest v skladu z zakonom,
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i) izjavo tujca, da mu v zadnjih dveh letih pred vložitvijo
vloge ni bila izrečena kazen za prekršek po ZZDT,
j) potrjeno prijavo potrebe po delavcu na obrazcu PD.
41. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo za sezonsko delo
v kmetijstvu in gozdarstvu iz 20. člena ZZDT vloži delodajalec
na obrazcu TUJ 3/5.
(2) V primeru, da gre za sklenitev delovnega razmerja,
se vlogi priložijo naslednja dokazila:
a) dokazilo o registraciji iz ustreznega registra ali dokazilo, da je lastnik ali zakupnik kmetije,
b) dokazila iz točk b), c), č), d), e), f), i) in j) drugega
odstavka prejšnjega člena tega pravilnika.
(3) V primeru, da ne gre za sklenitev delovnega razmerja, se vlogi priložijo naslednja dokazila:
a) dokazilo o registraciji iz ustreznega registra ali dokazilo, da je lastnik ali zakupnik kmetije ali gozda oziroma
kmetijskega zemljišča,
b) obrazložitev potrebe za sezonsko delo tujca,
c) podpisano pogodbo o delu s tujcem,
č) dokument, s katerim se izkazuje identiteta tujca,
d) izjavo tujca, da mu v zadnjih dveh letih pred vložitvijo
vloge ni bila izrečena kazen za prekršek po ZZDT,
(4) V primeru podaljšanja dovoljenja za delo za sezonsko delo v kmetijstvu in gozdarstvu v istem koledarskem letu
se vlogi priložijo naslednja dokazila:
a) obrazložitev potrebe za podaljšanje dovoljenja za
delo,
b) podpisano pogodbo o zaposlitvi s tujcem za čas podaljšanja,
c) dokazilo o prijavi dela tujca.
(5) V primeru, da delodajalec zaprosi za izdajo dovoljenja za delo v istem koledarskem letu v dveh ali treh terminih
za čas do 30 dni, ko se ne sklene delovno razmerje, se vlogi
priložijo naslednja dokazila:
a) dokazilo o registraciji iz ustreznega registra ali dokazilo, da je lastnik ali zakupnik kmetije ali gozda oziroma
kmetijskega zemljišča,
b) obrazložitev potrebe za sezonsko delo tujca,
c) podpisano pogodbo o delu s tujcem za vsa zaprošena obdobja,
č) dokument, s katerim se izkazuje identiteta tujca,
d) izjavo tujca, da mu v zadnjih dveh letih pred vložitvijo
vloge ni bila izrečena kazen za prekršek po ZZDT.
(6) V primeru iz prejšnjega odstavka zavod izda eno dovoljenje za delo, v katerem se določijo posamezna obdobja
in lokacije opravljanja dela.
42. člen
(1) Delodajalec lahko na podlagi mnenja Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije, da je prišlo do izrednih pridelovalnih razmer, zaprosi za podaljšanje dovoljenja za delo
za največ 30 dni, ne glede na to, da je bilo tujcu v istem
koledarskem letu že trikrat izdano ali podaljšano dovoljenje
za delo.
(2) Vlogi se smiselno priložijo dokazila iz prejšnjega
člena tega pravilnika.
8. Dovoljenje za delo tujih zastopnikov družb
43. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo iz prvega odstavka 22. člena ZZDT vloži delodajalec na obrazcu TUJ 3/6.
(2) Vlogi se priložijo naslednja dokazila:
a) dokazilo o registraciji družbe, podružnice oziroma
druge organizacijske oblike, iz katerega je razvidno, da tujec
zanjo opravlja poslovodno funkcijo,
b) obvestilo o identiﬁkaciji in razvrstitvi po standardni
klasiﬁkaciji dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije,
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c) pogodba tujca z družbo, podružnico oziroma drugo
organizacijsko obliko o opravljanju poslovodne funkcije,
č) dokument, s katerim se izkazuje identiteta tujca,
d) dokazilo o številu zaposlenih (obrazec M-1).
44. člen
(1) V primeru ponovne vloge za izdajo dovoljenja za
delo iz prejšnjega člena za istega tujca, se vlogi priložijo naslednja dokazila:
a) dokazilo o prijavi dela pri zavodu na podlagi predhodno izdanega dovoljenja za delo,
b) dokazilo o ustreznem socialnem zavarovanju tujca v
skladu s predpisi Republike Slovenije (obrazec M-1),
c) potrdilo davčnega organa, da je v obdobju predhodno
veljavnega dovoljenja za delo predlagal obračune davčnega
odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilnih list in da ima na podlagi predloženih davčnih obračunov
tudi poravnane davčne obveznosti,
č) dokazilo, da tujec kot ﬁzična oseba ni bil kaznovan
za prekršek po ZZDT.
9. Dovoljenje za delo za pogodbene storitve tujcev
45. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo iz 23. člena ZZDT
vloži naročnik storitve na obrazcu TUJ 3/7.
(2) Vlogi se priložijo naslednja dokazila:
a) dokazilo o registraciji iz ustreznega registra,
b) obvestilo o identiﬁkaciji in razvrstitvi po standardni
klasiﬁkaciji dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije,
c) podpisano pogodbo o delu s tujcem,
č) dokument, s katerim se izkazuje identiteta tujca,
d) dokazilo o zahtevani izobrazbi v skladu s predpisi
oziroma dokazilo o posebnih specialističnih znanjih, ki jih ni
mogoče zagotoviti s ponudbo na notranjem trgu,
e) izjavo naročnika in tujca, da jima v zadnjih treh letih
pred vložitvijo vloge ni bila izrečena kazen za prekršek po
ZZDT.
46. člen
(1) V primeru, ko je pogodba o delu s tujcem sklenjena
za obdobje, daljše od enega leta, naročnik storitve vloži vlogo
za obnovo dovoljenja za delo na obrazcu TUJ 3/7.
(2)Vlogi se priložijo naslednja dokazila:
a) podpisano pogodbo o delu, ki je osnova za obnovo
dovoljenja za delo,
b) dokument, s katerim se dokazuje identiteta tujca,
c) dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju tujca v skladu s predpisi Republike Slovenije,
č) dokazilo o prijavi dela tujca pri zavodu na podlagi
predhodnega dovoljenja za delo.

Uradni list Republike Slovenije
V. ZAMENJAVA OSEBNIH DELOVNIH DOVOLJENJ ZA
NEDOLOČEN ČAS
47. člen
(1) Tujci iz 54. člena ZZDT vložijo vlogo za zamenjavo
osebnega delovnega dovoljenja za nedoločen čas, ki so ga
pridobili po Zakonu o zaposlovanju tujcev (Uradni list RS,
št. 33/92), pri območni službi zavoda, kjer jim je bilo izdano
navedeno dovoljenje.
(2) Tujci iz prejšnjega odstavka vložijo vlogo za zamenjavo delovnega dovoljenja na obrazcu TUJ 1/6.
(3)Vlogi se priložijo naslednja dokazila:
a) osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas, izdano
po Zakonu o zaposlovanju tujcev (Uradni list RS, št. 33/92),
b) dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji.
VI. OBLIKA IN VSEBINA POSAMEZNE VRSTE
DELOVNEGA DOVOLJENJA
48. člen
(1) O vlogi za izdajo delovnega dovoljenja odloči zavod
z odločbo, ki velja kot osebno delovno dovoljenje, dovoljenje
za zaposlitev ali dovoljenje za delo, za namene, ki jih določa
ZZDT.
(2) Delovno dovoljenje iz prejšnjega odstavka ima lahko
obliko listine na različnih barvnih podlagah za posamezne
vrste delovnih dovoljenj.
(3) Poleg delovnega dovoljenja iz prvega odstavka se
lahko tujcu izda izkaznica, v katero se vpišejo osnovni podatki iz odločbe.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopkih in dokazilih za odločanje o izdaji delovnih
dovoljenj ter o obliki in vsebini posamezne vrste delovnega
dovoljenja (Uradni list RS, št. 2/01).
50. člen
Postopki, ki so se začeli pred 26. 11. 2005, se nadaljujejo po tem pravilniku, če je to za stranko ugodnejše.
51. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-80/2005
Ljubljana, dne 16. decembra 2005
EVA 2005-2611-0112
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
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PRILOGE: OBRAZCI TUJ
Obr. TUJ - 1/1

____________________________________________________
(Priimek, ime in naslov prosilca )

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Centralna služba

__________________________

PROŠNJA ZA IZDAJO OSEBNEGA DELOVNEGA DOVOLJENJA
(PROSILEC ZA AZIL, OSEBA Z ZA�ASNO ZAŠ�ITO 10.�l.ZZDT-A, 13.odst.; TUJEC iz 53.�l. ZZDT)
1 Priimek ( in priimek ob rojstvu )

2 Ime

3 Spol ( obkroži )

M

Ž

4 Dan, mesec in leto rojstva

�� ��� ��� � � ��

5 Enotna mati�na številka tujca

���������������������������

6 Dav�na številka tujca

�����������������
8 Državljanstvo

7 Kraj in država rojstva
Naslov bivališ�a v RS

9 (ulica in h.št.,poštna št.)

10 Naslov bivališ�a v tujini
Vrsta in številka potne listine, kje in

11 kdaj je bila izdana in do kdaj velja

Vrsta dovoljenja za bivanje v RS, kje

12 in kdaj je bilo izdano in do kdaj velja

13 Stopnja strokovne izobrazbe

�� � � � ��

14 Poklic

15 Posebna znanja, delovne izkušnje

16

Podlaga za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja

priznan status prosilca za azil

A oz.oseba z za�asno zaš�ito

B priznan status delavca

Odlo�ba MNZ številka

Pravnomo�na sodba sodiš�a
številka

17 Doba, za katero se prosi za delovno dovoljenje

od

do

Izjavljam, da so navedeni podatki resni�ni in da dovoljujem vodenje svojih osebnih podatkov ter uporabo in
posredovanje le-teh za potrebe ugotavljanja mojega statusa.

V____________________ , dne __________________

PRILOGA

Podpis

14091

Stran
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__________________
Obr. TUJ - 1/2

____________________________________________________
(Priimek, ime in naslov prosilca )

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Centralna služba

__________________________

PROŠNJA ZA IZDAJO OSEBNEGA DELOVNEGA DOVOLJENJA

(SAMOZAPOSLITEV 5.odst. t�.1.,2.,3., 6.odst., 8.odst. t�.4 10. �lena ZZDT-A )

1 Priimek ( in priimek ob rojstvu )

2 Ime

3 Spol ( obkroži )

M

Ž

4 Dan, mesec in leto rojstva

�� ��� ��� � � ��

5 Enotna mati�na številka tujca

���������������������������

6 Dav�na številka tujca

�����������������
8 Državljanstvo

7 Kraj in država rojstva
Naslov bivališ�a v RS

9 (ulica in h.št., poštna št.)

10 Naslov bivališ�a v tujini
Vrsta in številka potne listine, kje in

11 kdaj je bila izdana in do kdaj velja

Vrsta dovoljenja za bivanje v RS, kje

12 in kdaj je bilo izdano in do kdaj velja

13 Stopnja strokovne izobrazbe

�� � � � ��

14 Poklic

15 Posebna znanja, delovne izkušnje

16

Podlaga za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja

A ODD za eno leto

samozaposleni A-1 ( sam.podjetnik.pos. , osebna gospodarska družba),
tujec
A-2 (opravljanje samostojne poklicne dejavnosti )

B ODD za tri leta

samozaposleni tujec neprekinjeno samozaposlen tri leta

Izjavljam, da so navedeni podatki resni�ni in da dovoljujem vodenje svojih osebnih podatkov ter uporabo in
posredovanje le-teh za potrebe ugotavljanja mojega statusa.

V____________________ , dne __________________

Podpis
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Obr. TUJ - 1/3

____________________________________________________
( Priimek, ime in naslov prosilca )

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Centralna služba

__________________________

PROŠNJA ZA IZDAJO OSEBNEGA DELOVNEGA DOVOLJENJA
( IZSELJENCI, DRUŽINSKI �LANI 8.odst. t�. 1,2,3 10. �lena ZZDT )

1 Priimek ( in priimek ob rojstvu )
2 Ime
3 Spol ( obkroži )

M

Ž

4 Dan, mesec in leto rojstva

�� ��� ��� � � ��

5 Enotna mati�na številka tujca

���������������������������

6 Dav�na številka tujca

�����������������

7 Kraj in država rojstva

8 Državljanstvo

Naslov bivališ�a v RS

9 (ulica in h. št, poštna št.)
10 Naslov bivališ�a v tujini
Vrsta in številka potne listine, kje in

11 kdaj je bila izdana in do kdaj velja

Vrsta dovoljenja za bivanje v RS, kje

12 in kdaj je bilo izdano in do kdaj velja
13 Stopnja strokovne izobrazbe

�� � � � ��

14 Poklic

15 Posebna znanja, delovne izkušnje
16

Podlaga za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja

A priznan status izseljenca
B ožji družinski �lan slovenskega državljana
C ožji družinski �lan tujca z ODD za nedolo�en �as
Izjavljam, da so navedeni podatki resni�ni in da dovoljujem vodenje svojih osebnih podatkov ter uporabo in
posredovanje le-teh za potrebe ugotavljanja mojega statusa.

V____________________ , dne __________________

Podpis

14093

Stran
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Obr. TUJ - 1/5

____________________________________________________
( Priimek, ime in naslov prosilca )

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Centralna služba

__________________________

PROŠNJA ZA IZDAJO OSEBNEGA DELOVNEGA DOVOLJENJA
ZA NEDOLO�EN �AS

(TUJEC Z DOVOLJENJEM ZA STALNO PREBIVANJE, BEGUNEC, 12.odst. 10. �lena ZZDT)

1 Priimek ( in priimek ob rojstvu )
2 Ime
3 Spol ( obkroži )

M

Ž

4 Dan, mesec in leto rojstva

�� ��� ��� � � ��

5 Enotna mati�na številka tujca

���������������������������

6 Dav�na številka tujca

�����������������

7 Kraj in država rojstva

8 Državljanstvo

Naslov bivališ�a v RS

9 (ulica in h. št., poštna št.)
10 Naslov bivališ�a v tujini
Vrsta in številka potne listine, kje in

11 kdaj je bila izdana in do kdaj velja

Vrsta dovoljenja za bivanje v RS, kje

12 in kdaj je bilo izdano in do kdaj velja
Odlo�ba MNZ o priznanem statusu

13 begunca

14 Stopnja strokovne izobrazbe

�� � � � ��

15 Poklic

Izjavljam, da so navedeni podatki resni�ni in da dovoljujem vodenje svojih osebnih podatkov ter uporabo in
posredovanje le-teh za potrebe ugotavljanja mojega statusa.

V____________________ , dne __________________

Podpis
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__________________

Obr. TUJ - 2/1

____________________________________________________
( Ime in naslov prosilca )

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Obmo�na služba __________________________
PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAPOSLITEV
(Pogodba o zaposlitvi 11.�len ZZDT )
Podatki o prosilcu

1

2

3

4

5

Vlagatelj

A
B
C

Firma
Sedež
Mati�na številka

���������������������

D

Dav�na številka

�����������������

E

Šifra dejavnosti

Upravna enota sedeža
Šifra upravne enote
���������
Delovno mesto, za katero se sklepa delovno razmerje
A
Registrska številka PD obrazca
A
na sedežu delodajalca
Kraj opravljanja dela
B
na terenu ( lokacija )
A
nova zaposlitev
Prošnja za dovoljenje za zaposlitev
B
Podaljšanje
Doba, za katero se prosi za delovno dovoljenje
od

�����.�������

F
G

Podatki o tujcu
1 Priimek ( in priimek ob rojstvu )
2 Ime
M
Ž
4 Dan, mesec in leto rojstva
3 Spol ( obkroži )
5 Enotna mati�na številka tujca
���������������������������
6 Dav�na številka tujca
�����������������
7 Kraj in država rojstva
Naslov bivališ�a v RS
9
(ulica in h.št., poštna št.)
10 Naslov bivališ�a v tujini
Vrsta in številka potne listine, kje in kdaj
11
je bila izdana in do kdaj velja
Vrsta dovoljenja za bivanje v RS
12
A kdaj je bilo izdano dovoljenje za bivanje in do kdaj velja
B tujec bo pridobil prvo dovoljenje za prebivanje
14 Poklic
13 Stopnja strokovne izobrazbe
�� � � � ��
15 Posebna znanja, delovne izkušnje

V____________________ , dne __________________

do

�� ��� ��� � � ��

8 Državljanstvo

Podpis pooblaš�ene osebe

Štampiljka

_______________

Podpisani ( tujec ) _________________________________ izjavljam, da so navedeni podatki resni�ni
in da dovoljujem vodenje svojih osebnih podatkov ter uporabo in posredovanje le-teh za potrebe ugotavljanja
mojega statusa.
V____________________ , dne __________________

Podpis tujca

Stran

14096 /

Št.

120 / 29. 12. 2005

Uradni list Republike Slovenije

_______________
Obr. TUJ - 2/2

____________________________________________________
( Firma in sedež prosilca )

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Obmo�na služba __________________________

PROŠNJA ZA PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAPOSLITEV
( Po štirih mesecih 6. odstavek 11.�lena ZZDT )

Podatki o prosilcu

1

2

3

4
5

A
B
C

Vlagatelj
Firma
Sedež
Mati�na številka

���������������������

D

Dav�na številka

�����������������

E

Šifra dejavnosti

�����.�������

F
G

Upravna enota sedeža
Šifra upravne enote
���������
Delovno mesto, za katero se sklepa delovno razmerje
A Registrska številka PD obrazca
A na sedežu delodajalca
Kraj opravljanja dela
B
Na terenu ( lokacija )
Doba, za katero je bilo delovno dovoljenje že izdano
Doba, za katero se prosi za del.dovoljenje ( preostali �as )

Podatki o tujcu
1 Priimek ( in priimek ob rojstvu )
2 Ime
M
Ž
4 Dan, mesec in leto rojstva
3 Spol ( obkroži )
5 Enotna mati�na številka tujca
���������������������������
6 Dav�na številka tujca
�����������������
7 Kraj in država rojstva
Naslov bivališ�a v RS
9
(ulica in h.št., poštna št.)
10 Naslov bivališ�a v tujini
Vrsta in številka potne listine, kje in
11
kdaj je bila izdana in do kdaj velja
Vrsta dovoljenja za bivanje v RS
12
A kdaj je bilo izdano dovoljenje za bivanje in do kdaj velja
14 Poklic
13 Stopnja strokovne izobrazbe
�� � � � ��
15 Posebna znanja, delovne izkušnje

V____________________ , dne __________________
Štampiljka

�� ��� ��� � � ��

8 Državljanstvo

Podpis pooblaš�ene osebe
__________________

Podpisani ( tujec ) _________________________________ izjavljam, da so navedeni podatki resni�ni in da
dovoljujem vodenje svojih osebnih podatkov ter uporabo in posredovanje le-teh za potrebe ugotavljanja mojega
statusa.
V____________________ , dne __________________

Podpis tujca

Uradni list Republike Slovenije

Št.

120 / 29. 12. 2005 /

Stran

________________
Obr. TUJ - 2/3

____________________________________________________
( Firma in sedež prosilca )

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Centralna služba __________________________

PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAPOSLITEV
( Brez preverjanja trga delovne sile 4. odstavek 11.�lena ZZDT )
Podatki o prosilcu
1
A
B
C

Vlagatelj
Firma
Sedež
Mati�na številka

���������������������

D

Dav�na številka

�����������������

E

Šifra dejavnosti

�����.�������

F
G

Upravna enota sedeža
Šifra upravne enote
���������
Delovno mesto, za katero se sklepa delovno razmerje
2
A Registrska številka PD obrazca
A na sedežu delodajalca
3 Kraj opravljanja dela
B
na terenu ( lokacija )
4 Doba, za katero je bilo delovno dovoljenje že izdano
Podatki o tujcu
1 Priimek ( in priimek ob rojstvu )
2 Ime
M
Ž
3 Spol ( obkroži )
4 Dan, mesec in leto rojstva
5 Enotna mati�na številka tujca
���������������������������
6 Dav�na številka tujca
�����������������
7 Kraj in država rojstva
Naslov bivališ�a v RS
9
(ulica in h.št., poštna št.)
10 Naslov bivališ�a v tujini
Vrsta in številka potne listine, kje in
11
kdaj je bila izdana in do kdaj velja
Vrsta dovoljenja za bivanje v RS
12
A kdaj je bilo izdano dovoljenje za bivanje in do kdaj velja
B tujec bo pridobil prvo dovoljenje za prebivanje
13 Stopnja strokovne izobrazbe
14 Poklic
�� � � � ��
15 Posebna znanja, delovne izkušnje
V____________________ , dne __________________
Štampiljka

�� ��� ��� � � ��
8 Državljanstvo

Podpis pooblaš�ene osebe
__________________

Podpisani ( tujec ) _________________________________ izjavljam, da so navedeni podatki resni�ni in da
dovoljujem vodenje svojih osebnih podatkov ter uporabo in posredovanje le-teh za potrebe ugotavljanja mojega
statusa.
V____________________ , dne __________________

Podpis tujca

14097

Stran

14098 /

Št.

120 / 29. 12. 2005

Uradni list Republike Slovenije
__________________
Obr. TUJ – 3/1

____________________________________________________
( Firma in sedež prosilca – tuji delodajalec )

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Centralna služba __________________________

PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA DELO
( �ezmejno opravljanje storitev - 13. �len ZZDT )
Podatki o naro�niku pogodbenega dela
1 Firma
2 Sedež
3 Mati�na številka ���������������������
4 Šifra dejavnosti

5 Dav�na številka �����������������

�����.�������

6 Upravna enota sedeža
7 Šifra upravne enote

���������

Opis pogodbenega dela
Kraj in �as izvajanja pogodbe
A

Na stalni lokaciji:
ulica, kraj, poštna številka

Ulica

Na razli�nih lokacijah:
z navedbo podatkov
C Za�etek dela
D Številka pogodbe ( izpolni zavod )
E Vrednost pogodbe

Kraj

Poštna številka

B

Konec dela

na posamezni lokaciji

Podatki o izvajalcu pogodbenega dela
1 Firma
Sedež firme v tujini
2
(ulica, kraj, poštna številka, država)
Odgovorna kontaktna oseba v RS
3
(priimek, ime, rojstni podatki )
Naslov kontaktne osebe v RS
4
(ulica, kraj, poštna številka)
Potrebno število delovnih dovoljenj za izvedbo pogodbe o delu
Za število delavcev po priloženem seznamu
Doba, za katero se prosi delovna dovoljenje

V____________________ , dne __________________

Podpis pooblaš�ene osebe
__________________

Uradni list Republike Slovenije

Št.

120 / 29. 12. 2005 /

Štampiljka

Stran

14099

Obr. TUJ – 3/2

____________________________________________________
( Firma in sedež prosilca – tuja pravna oseba)

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Centralna služba __________________________

PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA DELO
( gibanje oseb znotraj združb – 16. �len ZZDT )

Podatki o organizacijski enoti v RS
1 Firma
2 Sedež
3 Mati�na številka ���������������������

4 Šifra dejavnosti

5 Dav�na številka �����������������

�����.�������

7 Šifra upravne enote

6 Upravna enota sedeža
8 Vrsta kapitalske povezave z mati�no firmo

���������

Podatki o mati�ni firmi v tujini

1 Firma
Sedež firme v tujini
2
(ulica, kraj, poštna številka, država)
Odgovorna kontaktna oseba v RS
3
(priimek, ime, rojstni podatki )
Naslov kontaktne osebe v RS
4
(ulica, kraj, poštna številka)
Podatki o tujcu

1
2
3
5
6
7

9

10

11

12

13
15

Priimek ( in priimek ob rojstvu )
Ime
Spol ( obkroži )
M
Ž
4 Dan, mesec in leto rojstva
Enotna mati�na številka tujca
���������������������������
Dav�na številka tujca
�����������������
Kraj in država rojstva
Naslov bivališ�a v RS
(ulica in h.št., poštna št.)
Naslov bivališ�a v tujini
Vrsta in številka potne listine, kje in
kdaj je bila izdana in do kdaj velja
Vrsta dovoljenja za bivanje v RS
A kdaj je bilo izdano dovoljenje za bivanje in do kdaj velja
B Tujec bo pridobil prvo dovoljenje za prebivanje
Stopnja strokovne izobrazbe
14 Poklic
�� � � � ��
Posebna znanja, delovne izkušnje

Opis dela, ki ga bo tujec opravljal
Doba, za katero se prosi delovna dovoljenja

od

V____________________ , dne __________________
Štampiljka

�� ��� ��� � � ��

8 Državljanstvo

do

Podpis pooblaš�ene osebe
__________________

Podpisani ( tujec ) _________________________________ izjavljam, da so navedeni podatki resni�ni in da
dovoljujem vodenje svojih osebnih podatkov ter uporabo in posredovanje le-teh za potrebe ugotavljanja mojega
statusa.

Stran

14100 /

Št.

120 / 29. 12. 2005

Uradni list Republike Slovenije

V____________________ , dne __________________
____________________________________________________
( Firma in sedež prosilca – tuja pravna oseba)

Podpis tujca
_______________
Obr. TUJ – 3/3

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Centralna služba __________________________

PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA DELO
( storitve z nameš�anjem delavcev - 15. �len ZZDT )
Podatki o podružnici oziroma organizacijski enoti, s katero je tržno prisoten v RS
1 Firma
2 Sedež
3 Mati�na številka ���������������������

4 Šifra dejavnosti

5 Dav�na številka �����������������

�����.�������

6 Upravna enota sedeža
7 Šifra upravne enote

���������

Opis pogodbenega dela
Kraj in �as izvajanja pogodbe

A

Na stalni lokaciji:
ulica, kraj, poštna številka

Ulica

Na razli�nih lokacijah:
z navedbo podatkov
C Za�etek dela
D Številka pogodbe ( izpolni zavod )
E Vrednost pogodbe

Kraj

Poštna številka

B

Konec dela

na posamezni lokaciji

Podatki o izvajalcu pogodbenega dela (tuja pravna oseba)
1 Firma
Sedež firme v tujini
2
(ulica, kraj, poštna številka, država)
Odgovorna kontaktna oseba v RS
3
(priimek, ime, rojstni podatki )
Naslov kontaktne osebe v RS
4
(ulica, kraj, poštna številka)
5 Registracija organizacijske enote v RS

Potrebno število delovnih dovoljenj za izvedbo pogodbe o delu
Za število delavcev po priloženem seznamu

Doba, za katero se prosi delovna dovoljenja

V____________________ , dne __________________

Podpis pooblaš�ene osebe
__________________

Uradni list Republike Slovenije

Št.

120 / 29. 12. 2005 /

Štampiljka

Stran

14101

Obr. TUJ – 3/4

____________________________________________________
( Ime in naslov prosilca- organizatorja)

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Centralna služba __________________________

PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA DELO
( usposabljanje in izpopolnjevanje - 18.�l.ZZDT )

Podatki o prosilcu
1 A Organizator
Naslov
B (poštna številka, pošta,
ulica in hišna številka )
C Mati�na številka ���������������������
D Šifra dejavnosti
�����.�������
E Upravna enota sedeža
F Šifra upravne enote
���������
2 Vrsta usposabljanja
3 Kraj usposabljanja
4 Prošnja za dovoljenje za delo za usposabljanje

A

Podatki o tujem državljanu
1 Priimek ( in priimek ob rojstvu )
2 Ime
M
Ž
4 Dan, mesec in leto rojstva
3 Spol ( obkroži )
5 Enotna mati�na številka tujca
���������������������������
6 Dav�na številka tujca
�����������������
7 Kraj in država rojstva
Naslov bivališ�a v RS
9
(ulica in h.št., poštna št.)
10 Naslov bivališ�a v tujini
Vrsta in številka potne listine, kje in
11
kdaj je bila izdana in do kdaj velja
Vrsta dovoljenja za bivanje v RS, kje in kdaj je
12
bilo dovoljenje izdano in do kdaj velja
14 Poklic
13 Stopnja strokovne izobrazbe
�� � � � ��

Doba, za katero se prosi za dovoljenje za delo

od

V____________________ , dne __________________

prvi�

B

podaljšanje

�� ��� ��� � � ��

8 Državljanstvo

do

Podpis pooblaš�ene osebe
__________________

Štampiljka
Podpisani ( tujec ) _________________________________ izjavljam, da so navedeni podatki resni�ni in da
dovoljujem vodenje svojih osebnih podatkov ter uporabo in posredovanje le-teh za potrebe ugotavljanja mojega
statusa.
V____________________ , dne __________________

Podpis tujca

Stran

14102 /

Št.

120 / 29. 12. 2005

Uradni list Republike Slovenije
___________________
Obr. TUJ – 3/5

____________________________________________________
( Firma in sedež prosilca )

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Obmo�na služba __________________________

PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA DELO ZA SEZONSKE DELAVCE
( 19. – 21.�l.ZZDT )

Podatki o prosilcu

1

A
B
C

Vlagatelj
Firma
Sedež
Mati�na številka

���������������������

D

Dav�na številka

�����������������

Upravna enota sedeža
Delovno mesto, ki ga bo tujec opravljal
A Registrska številka PD obrazca
B Brez delovnega razmerja
A na sedežu delodajalca
3 Kraj opravljanja dela
B
na terenu ( lokacija )
4 Za�etek dela dne

2

E

Šifra dejavnosti

G

F

�����.�������

Šifra upravne enote

���������

konec dela dne

Podatki o tujcu
1 Priimek ( in priimek ob rojstvu )
2 Ime
M
Ž
4 Dan, mesec in leto rojstva �� ��� ��� � � ��
3 Spol ( obkroži )
5 Enotna mati�na številka tujca
���������������������������
6 Dav�na številka tujca
�����������������
8 Državljanstvo
7 Kraj in država rojstva
Naslov bivališ�a v RS
9
(ulica in h.št., poštna št.)
10 Naslov bivališ�a v tujini
Vrsta in številka potne listine, kje in
11
kdaj je bila izdana in do kdaj velja
Vrsta dovoljenja za bivanje v RS
12
A kdaj je bilo izdano dovoljenje za bivanje in do kdaj velja
B tujec bo pridobil prvo dovoljenje za prebivanje
Stopnja
strokovne izobrazbe
14 Poklic
13
�� � � � ��
15 Posebna znanja, delovne izkušnje
A splošna dela
16 Podlaga za pridobitev dovoljenja za delo za sezonska dela
B dela v kmetijstvu
C dela v gradbeništvu

V____________________ , dne __________________
Štampiljka

Podpis pooblaš�ene osebe
__________________

Podpisani ( tujec ) _________________________________ izjavljam, da so navedeni podatki resni�ni in da
dovoljujem vodenje svojih osebnih podatkov ter uporabo in posredovanje le-teh za potrebe ugotavljanja mojega
statusa.
V____________________ , dne __________________

Podpis tujca

Uradni list Republike Slovenije

Št.

120 / 29. 12. 2005 /

Stran

14103

___________________
Obr. TUJ – 3/6

____________________________________________________
( Firma in sedež prosilca )

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Centralna služba __________________________

PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA DELO ZA ZASTOPNIKE
( 22.�l. ZZDT )

Podatki o prosilcu

1

A
B
C

Vlagatelj
Firma
Sedež
Mati�na številka

���������������������

D

Dav�na številka

�����������������

Upravna enota sedeža
Podlaga za pridobitev dovoljenja za delo
A delo zastopnika družbe
B �as trajanja mandata
A na sedežu delodajalca
3 Kraj opravljanja dela
4 Za�etek dela dne

2

E

Šifra dejavnosti

G

F

�����.�������

Šifra upravne enote

���������

konec dela dne

Podatki o tujcu
1 Priimek ( priimek ob rojstvu )
2 Ime
M
Ž
4 Dan, mesec in leto rojstva
3 Spol ( obkroži )
5 Enotna mati�na številka tujca
���������������������������
6 Dav�na številka tujca
�����������������
7 Kraj in država rojstva
Naslov bivališ�a v RS
9
(ulica in h.št., poštna št.)
10 Naslov bivališ�a v tujini
Vrsta in številka potne listine, kje in
11
kdaj je bila izdana in do kdaj velja
Vrsta dovoljenja za bivanje v RS
12
A kdaj je bilo izdano dovoljenje za bivanje in do kdaj velja
B tujec bo pridobil prvo dovoljenje za prebivanje
14 Poklic
13 Stopnja strokovne izobrazbe
�� � � � ��
15 Posebna znanja, delovne izkušnje
od
16 Doba, za katero se prosi delovna dovoljenja

V____________________ , dne __________________
Štampiljka

�� ��� ��� � � ��

8 Državljanstvo

do

Podpis pooblaš�ene osebe
__________________

Podpisani ( tujec ) _________________________________ izjavljam, da so navedeni podatki resni�ni in da
dovoljujem vodenje svojih osebnih podatkov ter uporabo in posredovanje le-teh za potrebe ugotavljanja mojega
statusa.
V____________________ , dne __________________

Podpis tujca

Stran

14104 /

Št.

120 / 29. 12. 2005

Uradni list Republike Slovenije
___________________
Obr. TUJ – 3/7

____________________________________________________
( Firma in sedež prosilca – naro�nik storitve )

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Centralna služba __________________________

PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA DELO ZA POGODBENE STORITVE
( 23.�l. ZZDT )

Podatki o naro�niku
1 Firma
2 Sedež
3 Mati�na številka
4 Šifra dejavnosti

���������������������
�����.�������

5

Dav�na številka �����������������

6 Upravna enota sedeža
8 Opis pogodbenega dela
Kraj in �as izvajanja pogodbe
9
Na stalni lokaciji
Ulica
A ulica, kraj, poštna
številka
Ulica
Na razli�nih lokacijah
B
z navedbo podatkov
C Za�etek dela

7 Šifra upravne enote
Kraj

Poštna številka

Kraj

Poštna številka

Konec dela

Podatki o tujcu
1 Priimek ( in priimek ob rojstvu )
2 Ime
M
Ž
3 Spol ( obkroži )
4 Dan, mesec in leto rojstva
5 Enotna mati�na številka tujca
���������������������������
6 Dav�na številka tujca
�����������������
7 Kraj in država rojstva
Naslov bivališ�a v RS
9
(ulica in h. št., poštna št.)
10 Naslov bivališ�a v tujini
Vrsta in številka potne listine, kje in
11
kdaj je bila izdana in do kdaj velja
Vrsta dovoljenja za bivanje v RS
12
A kdaj je bilo izdano dovoljenje za bivanje in do kdaj velja
B tujec bo pridobil prvo dovoljenje za prebivanje
13 Stopnja strokovne izobrazbe
14 Poklic
�� � � � ��
15 Posebna znanja, delovne izkušnje
od
16 Doba, za katero se prosi delovna dovoljenja
V____________________ , dne __________________
Štampiljka

���������

na posamezni lokaciji

�� ��� ��� � � ��
8 Državljanstvo

do
Podpis pooblaš�ene osebe
__________________

Podpisani ( tujec ) _________________________________ izjavljam, da so navedeni podatki resni�ni in da
dovoljujem vodenje svojih osebnih podatkov ter uporabo in posredovanje le-teh za potrebe ugotavljanja mojega
statusa.
V____________________ , dne __________________

Podpis tujca

Uradni list Republike Slovenije

Št.

120 / 29. 12. 2005 /

Stran

14105

Obr. TUJ – 3/8
____________________________________________________
( Ime in naslov prosilca - tuja gospodarska družba )

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Centralna služba __________________________

PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA DELO
( izobraževanje - 14. a. �len ZZDT )

Podatki o prosilcu – tuja gospodarska družba
Tuja gospodarska družba1 A
izvajalec usposabljanja
Naslov
B (poštna številka, pošta, ulica in
hišna številka )
Kontaktna oseba v �asu
C izvajanja izobraževanja
(Priimek, ime, rojstni podatki)
Naslov kontaktne osebe
D (Ulica in h.št., kraj in poštna
številka, telefonska številka)
Število tujih napotenih delavcev –udeležencev izobraževanja
Za število delavcev po priloženem seznamu
Podatki o slovenski gospodarski družbi – izvajalcu izobraževanja
1 A Firma
Naslov
B (poštna številka, pošta,
ulica in hišna številka )
C Mati�na številka ���������������������
D Šifra dejavnosti
�����.�������
E Upravna enota sedeža
F Šifra upravne enote
���������
Vrsta usposabljanja
2
3

Kraj usposabljanja

4 Prošnja za dovoljenje za delo za usposabljanje

A

Doba, za katero se prosi za dovoljenje za delo

od

prvi�

B

podaljšanje

do

V____________________ , dne __________________
Podpis pooblaš�ene osebe
__________________
Štampiljka
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Obr. TUJ – 3/9

____________________________________________________
( Ime in naslov prosilca - slovenska gospodarska družba )

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Centralna služba __________________________

PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA DELO
( izobraževanje - 14. b. �len ZZDT )

Podatki o prosilcu – slovenska gospodarska družba
1 A Organizator
Naslov
B (poštna številka, pošta,
ulica in hišna številka )
C Mati�na številka ���������������������
D Šifra dejavnosti
�����.�������
E Upravna enota sedeža
F Šifra upravne enote
���������
Vrsta usposabljanja
2
3

Kraj usposabljanja

4 Prošnja za dovoljenje za delo za usposabljanje

A

prvi�

B

podaljšanje

Podatki o tuji gospodarski družbi – izvajalcu izobraževanja državljanu
Tuja gospodarska družba1 A
izvajalec usposabljanja
Naslov
B (poštna številka, pošta, ulica in
hišna številka )
Oseba odgovorna za izvedbo
C izobraževanja
(Priimek, ime, rojstni podatki)
Naslov kontaktne osebe
D (Ulica in h.št., kraj in poštna
številka, telefonska številka)
Število tujih napotenih delavcev - izvajalcev izobraževanja
Za število delavcev po priloženem seznamu
Doba, za katero se prosi za dovoljenje za delo

od

do

V____________________ , dne __________________
Podpis pooblaš�ene osebe
__________________
Štampiljka
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VSEBINA
VLADA

5410. Uredba o izvajanju Uredb Evropske skupnosti glede krme in
uradnega nadzora nad krmo
5411. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede
živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili
5412. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede
uradnega nadzora in obveznosti nosilcev dejavnosti v primarni proizvodnji živil in krme
5413. Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne
energije na delu vodnega telesa reke Mure od Sladkega Vrha
do Veržeja
5414. Uredba o dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW
nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno
uporabno dovoljenje
5415. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi
davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije
5416. Uredba o dopolnitvi Uredbe o določitvi carinskih uradov v
Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti
5417. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu
priprave lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod
Dragonja
5418. Sklep o določitvi cene storitev obvezne državne gospodarske
javne službe zbiranja odpadkov s plovil na območju koprskega tovornega pristanišča
5419. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2006
5420. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve tal za leto 2006

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

13741
13745
13755

13761
13765
13765
13765
13766
13769
13769

13769
13771
13778
13780
13782
13830

5442. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča
13903
5443. Odlok o ustanovitvi Tehnološkega parka in inkubatorja Ajdovščina d.o.o.
13903

BISTRICA OB SOTLI

5444. Sklep o določitvi cene programov v enoti vrtec Pikapolonica 13906

BLED

5445. Obvezna razlaga 1. točke III. poglavja Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za središče Bleda
5446. Obvezna razlaga (3). dela 3. točke II. poglavja Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
5447. Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču s parc. št. 479/16,
k.o. Rečica
5448. Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1391,
k.o. Ribno
5449. Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču s parc. št. 481/2,
k.o. Zasip
5450. Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 1171/2
in 1171/3, k.o. Želeče

13907
13907
13907
13908
13908
13908

CANKOVA

5451. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na
območju Občine Cankova
13908

ČRNA NA KOROŠKEM

5452. Sklep o mesečni vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Črna na
Koroškem v letu 2006
13911

ČRNOMELJ

5453. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Dragatuš 1. faza
5454. Program priprave za občinski lokacijski načrt za Tehnološko
razvojno industrijsko središče Kanižarica
5455. Sklep Občinskega sveta Občine Črnomelj o ukinitvi statusa
javnega dobra
5456. Sklep Občinskega sveta Občine Črnomelj o ukinitvi statusa
javnega dobra

13911
13916
13917
13918

DOBROVA-POLHOV GRADEC

13831
13835
13835
13835
13836
13836

5457. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jošta, cerkve sv. Janeza Evangelista in hiše Šentjošt 9 v Šentjoštu nad Horjulom za kulturne spomenike lokalnega pomena
13918
5458. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča
13919

DOL PRI LJUBLJANI

5459. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto B9 Dol
13919

DORNAVA

13879

5460. Sklep o povišanju cen programov javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dornava
13919

13887

5461. Sklep o nadomestilu za uporabo zazidanega in nezazidanega
stavbnega zemljišča za leto 2006
13920

14005
14060
14060
14080
14084

USTAVNO SODIŠČE

5435. Odločba o razveljavitvi prvega odstavka poglavja II – Javno
oddajanje – Tarife za javno priobčitev glasbenih del Pravilnika
o javni priobčitvi glasbenih del z odložnim rokom
5436. Odločba o ugotovitvi, da je del kadrovskih normativov po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
v neskladju z Ustavo
5437. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in
upravnim organom
5438. Odločba o razveljavitvi Odloka o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Piran v letu 2003 za golf
igrišče v Sečovljah in zavrnitev pobude za začetek postopka
za oceno ustavnosti 6. člena Zakona o urejanju prostora
5439. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega delovnega in socialnega
sodišča ter sodbe Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka na
Ptuju

OBČINE
AJDOVŠČINA

13756

MINISTRSTVA

5421. Pravilnik o izvajanju uredb Sveta (EGS) in uredb Komisije
(EGS) o razvrščanju trupov goveda
5422. Pravilnik o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko upravljavskem območju
5423. Pravilnik o metodah vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti benzo-a-pirena v živilih za uradni nadzor
5424. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o
prometu in stanju v računalniški obliki
5425. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnoﬁnančnih prihodkov
5426. Pravilnik o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev
5427. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih
javnoﬁnančnih prihodkov
5428. Pravilnik o spremembah Pravilnika o spremembah pravilnika
o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
5429. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ekstrakcijskih topilih
5430. Odločba o imenovanju organizacije, pristojne za izvajanje
zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih
5431. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju ohranjanja okolja
5432. Seznam zdravil, za katera je bilo od 19. 7. 2005 do 20. 12.
2005 izdano dovoljenje za promet
5433. Seznam zdravil, za katera je od 19. 7. 2005 do 20. 12. 2005
prenehalo veljati dovoljenje za promet
5434. Seznam zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za katera
je bilo od 27. 10. 2005 do 23. 12. 2005 izdano dovoljenje za
promet
5535. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delitvi
dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu
5536. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo
5537. Pravilnik o merilih za soﬁnanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
5538. Pravilnik o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in
pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka
5539. Pravilnik o postopkih in dokazilih za odločanje o izdaji delovnih dovoljenj

5440. Razlaga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
13901
5441. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Radovljica za leto 2006
13901

13892
13893
13895

HRPELJE-KOZINA
JESENICE

5462. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
13920
5463. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v
Občini Jesenice
13921
5464. Sklep o merilih za določitev plačil članov v nadzornem svetu
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
13921

KAMNIK

5465. Pravilnik o spremembah Pravilnika o prometni ureditvi na
javnih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik
13922
5466. Sklep o določitvi višine parkirnine na javnih plačljivih parkirnih
površinah v delu mesta Kamnik
13922
5467. Sklep o določitvi vrednosti točke in vrednosti pavšalnih zneskov za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2006
13923

KOPER

5468. Sklep o ukinitvi javnega dobra

KRANJ

5469. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2006

KRIŽEVCI

5470. Sklep o višini ekonomske cene Vrtca Križevci za leto 2006

LAŠKO

13923
13924
13928

13897

5471. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2006

13899

5472. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča
13931

LJUBLJANA

13929
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MAJŠPERK

5473. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk
za leto 2005
13937
5474. Pravilnik za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Majšperk
13940

MEDVODE

5475. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2006

13941

MIREN-KOSTANJEVICA

5476. Sklep o začasnem ﬁnanciranju javne porabe Občine Miren-Kostanjevica
13943

MIRNA PEČ

5477. Odlok o rebalansu proračuna Občine Mirna Peč za leto
2005
5478. Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Mirna Peč
5479. Pravilnik o merilih za dodelitev ﬁnančnih sredstev iz sredstev
rezervnega sklada Občine Mirna Peč
5480. Pravilnik o obrazcu, postopku za izdajo in načinu uporabe
službene izkaznice za inšpektorja
5481. Pravilnik o enotni uniformi, označbah in opremi pooblaščenih
delavcev redarstva
5482. Sklep o začasnem ﬁnanciranju iz proračuna Občine Mirna Peč
v letu 2006

13943
13945
13945
13946
13948
13949

MISLINJA

5483. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mislinja za
leto 2005
13949
5484. Sklep o začasnem ﬁnanciranju potreb iz proračuna Občine
Mislinja v obdobju od 1. 1. 2006 do 31. 3. 2006
13951

MORAVSKE TOPLICE

5485. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2006

13951

MURSKA SOBOTA

5486. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Murska Sobota
13954
5487. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila
staršev v javnem vzgojno varstvenem zavodu »VRTEC« Murska Sobota za leto 2006
13954
5488. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine
Murska Sobota za leto 2006
13955

NOVA GORICA

5489. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2006 13955

NOVO MESTO

5490. Odlok o lokacijskem načrtu za vodovod Grčevje
13959
5491. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Mestni
občini Novo mesto
13963

OPLOTNICA

5492. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Oplotnica
13963
5493. Sklep o začasnem ﬁnanciranju Občine Oplotnica za obdobje
od 1. 1. 2006 do 31. 3. 2006
13964

5504. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks
v Občini Rogatec v letu 2006
13975

SEVNICA

5505. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2006
13975
5506. Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
13977

SLOVENSKE KONJICE

5507. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2006
5508. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka zazidalnega
načrta Industrijska cona Slovenske Konjice Baumuller, Banex
5509. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju ﬁnančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje zaposlovanja v Občini Slovenske Konjice
5510. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5511. Program priprave Lokacijskega načrta »IBIKO«

13977
13980
13980
13980
13981

ŠKOFJA LOKA

5512. Sklep o začasnem ﬁnanciranju Občine Škofja Loka v letu
2006
13982
5513. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks
13982
5514. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča
13983

ŠKOFLJICA

5515. Odlok o proračunu Občine Škoﬂjica za leto 2006
13983
5516. Sklep o sprejetju programa komunalnega opremljanja zemljišča v območju opremljanja ŠSE 12/9, 12/10-1, 12/10-2 Vrh
nad Želimljami
13985
5517. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja
VS 4/4 (RS 5) Lavrica
13985

ŠMARJE PRI JELŠAH

5518. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v letu 2006
13986

ŠTORE

5519. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti m2 stavbnega
zemljišča v Občini Štore
13986
5520. Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč
13987
5521. Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero komunalnih
taks
13987

TABOR

5522. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tabor za leti 2005 in 2006
13987

TREBNJE

5523. Odlok o dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trebnje
13988

TRZIN

PIVKA

5524. Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – organa
skupne občinske uprave
13988

POSTOJNA

5525. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih
taksah v Občini Tržič
13991
5526. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
13991

5494. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2006
13965
5495. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006
13967
5496. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2006

13967

RAVNE NA KOROŠKEM

5497. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno
vodo na območju Občine Ravne na Koroškem
5498. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Ravne na Koroškem
5499. Sklep o določitvi ekonomske cene programa v vrtcu Ravne na
Koroškem
5500. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem

ROGATEC

13969
13970
13973
13974

5501. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna
zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Rogatec v letu 2006
13974
5502. Sklep o začasnem ﬁnanciranju potreb iz proračuna Občine
Rogatec za leto 2006
13974
5503. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec za
leto 2006
13975

TRŽIČ

VERŽEJ

5527. Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2006
13992
5528. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto
2006
13993

ŽALEC

5529. Odlok o zazidalnem načrtu za mlekarno Celeia

13994

ŽIRI

5530. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2006
13997
5531. Pravilnik za vrednotenje ter soﬁnanciranje društvenih dejavnosti v Občini Žiri
13999
5532. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v letu 2006
14001

ŽIROVNICA

5533. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2006

ŽUŽEMBERK

5534. Sklep o javni razgrnitvi

14001
14004
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