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Resolucija o prometni politiki Republike
Slovenije (RePPRS) (Intermodalnost: čas za
sinergijo)

Na podlagi 109. člena Poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 3. maja 2006 sprejel

RESOLUCIJO
o prometni politiki Republike Slovenije
(RePPRS)
(Intermodalnost: čas za sinergijo)
1. UVOD
1.1. Izzivi časa
(1) V Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Slovenija) se zavedamo, da živimo v času globalizacije, ko
so razdalje med nami vse manjše in se mobilnost ljudi,
blaga in kapitala povečuje; meje izginjajo in integracija je v
razmahu. Bela knjiga Evropske unije o prometu (Evropska
prometna politika za 2010: čas za odločitev; Bruselj, 12. 9.
2001) odgovarja na zahteve časa z evropsko politiko modernizacije, liberalizacije in integracije obstoječih transportnih sistemov ter njihovih procesov v medsebojno povezano
enotno delujočo celoto. Nacionalna prometna politika se
zaveda makroekonomskega pomena prometa in nadaljuje z
modernizacijo, deregulacijo ter internacionalizacijo prometa,
če vsi ti dejavniki dvigujejo kakovost storitev v potniškem ali
tovornem prometu. Za dosego makroekonomskega pomena
prometa si Slovenija zastavlja izziv, da bo postala logistično
in distribucijsko središče za srednjo Evropo.
(2) Odločitve, ki jih sprejmemo danes, bodo določale
pogoje poslovanja gospodarstva in življenja ljudi vsaj za
nekaj desetletij. Pričakovani razvoj prometnih tokov je izziv,
odgovornost in hkrati izjemna priložnost naše države. Zato
je naša vizija: s prometno politiko odgovarjati na te izzive
in omogočiti sinergijsko delovanje različnih prometnih sistemov. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo so dokončno
dozorele razmere, ko je treba zagotoviti enotno delovanje
vseh prometnih sistemov, kajti le tako bo na trgu potniškega
in tovornega prometa mogoče ponuditi storitve, ki bodo za
Slovenijo dolgoročno sprejemljive in vzdržne.

(3) Ta dokument opredeljuje izhodišča, cilje, ukrepe za
doseganje ciljev in ključne nosilce prometne politike. Za
izvedbo tega dokumenta bo vlada pripravila izvedbene dokumente, v katerih bo določila merljive in konkretne cilje ter
aktivnosti za njihovo doseganje, pristojnosti in odgovornosti,
izvajalce aktivnosti in finančno časovno perspektivo.
1.2. Vloga prometne politike
(1) Promet je osnova za gospodarski razvoj države,
zato je ena od temeljnih medresorskih komunikacij. Oblikovanje in razvoj prometne politike pomembno določata položaj
in vlogo prometa v celotnem gospodarstvu. Izgradnja in
vzdrževanje prometne infrastrukture zaposluje več kot 60%
zaposlenih v gradbeništvu. Prometni sektor ustvari 7,5% prihodkov v bruto domači proizvod (BDP) in zaposluje desetino
zaposlenih v državi. Zato mora biti prometna politika vsebinsko usklajena s širšo makroekonomsko politiko države. Na
uspešnost uresničevanja prometne politike vpliva tudi širše
družbeno okolje, zato je pri načrtovanju te politike treba
upoštevati gospodarsko, socialno in kulturno okolje države
ter poznati politiko drugih področij, ki mejijo ali se pokrivajo
s prometnim:
– okolje in prostor,
– gospodarstvo in kmetijstvo,
– zaposlovanje in družina,
– pravosodje, policija in notranje zadeve,
– varnost in varovanje,
– obramba in sistem varstva pred naravnimi ter drugimi
nesrečami
– in druga.
(2) Osnovne determinante za oblikovanje prometne politike v Evropski uniji in Sloveniji so:
– zakonodaja Republike Slovenije, mednarodni sporazumi, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, ter direktive in
uredbe Evropske unije,
– razvoj transportnih sistemov,
– tehnično-tehnološki in organizacijski razvoj in norme,
zmožnost integriranja,
– stanje na trgu, povpraševanje in ponudba transportnih
storitev,
– stanje in razvoj prometne infrastrukture,
– geografsko prometni potencial (položaj območja),
– kulturno, socialno in ekonomsko okolje,
– inšpekcijski in upravno strokovni nadzor prometa.
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(3) Geografsko prometni položaj v okolju povezane
Evrope in globalnih gospodarskih trendov je ena od prednosti Slovenije. Slovenija lahko z razvojem celovitih logističnih storitev pokrije delež povpraševanja po teh storitvah v
srednji, južni in jugovzhodni Evropi. S selitvijo proizvodnje
na Daljni vzhod na prometnem področju znova pridobiva
pomen Sredozemsko morje, skupaj s Sueškim prekopom.
Jadransko morje, ki se zajeda v osrčje Srednje Evrope, je
tudi primerjalna prednost, ki omogoča razvoj pristaniških in
prevoznih storitev.
2. IZHODIŠČA PROMETNE POLITIKE
2.1. Rezultati analize
(1) Analiza slabosti in prednosti ter izzivov in nevarnosti
(SPIN) na področju prometa in prometne infrastrukture v Sloveniji kaže številne prednosti in izzive, ki jih velja izkoristiti,
in opozarja na nekatere slabosti in nevarnosti, ki jih z ukrepi
prometne politike želimo preprečiti ali vsaj zmanjšati njihove
vplive in posledice. Rezultati so naslednji:
a) prednosti:
– geografska lega,
– vpetost v evropsko kopensko transportno mrežo,
– izhod na odprto morje z razvitim pristaniščem,
– relativno močan transportni sektor, predvsem cestni,
– visok delež prihodkov izvajalcev tovornega transporta
na evropskem trgu,
– prevozniška tradicija.
b) slabosti:
– nepovezanost izvajalcev transportnih storitev in nepovezanost različnih vrst transportne infrastrukture (intermodalnost, multimodalnost), odsotnost logističnih centrov,
– razpršena poselitev prebivalstva in posledično draga
infrastruktura, ki lahko zadovolji te potrebe,
– slabo razvit in nepovezan javni potniški promet,
– manj konkurenčno železniško omrežje in (v primerjavi
s cestnim) slaba organizacija železniških prevozov,
– nedokončan sistem avtocest,
– nedokončan sistem železniške infrastrukture,
– neoptimalen sistem zaračunavanja uporabe avtocest,
– neizvajanje zaračunavanja uporabnine za železniško
infrastrukturo,
– slabo razvit sistem državnih cest, ki prometno »napajajo« avtocestno omrežje in povezujejo regije, kjer ni avtocest,
– slaba dostopnost letališč.
c) priložnosti:
– poenotenje in harmonizacija delovanja prometnih sistemov,
– razvoj novih transportnih tehnologij,
– nadaljnja specializacija industrijske proizvodnje – povečevanje tovornega prometa,
– selitev proizvodnje tehnološko manj zahtevnih izdelkov v Vzhodno Azijo; Severni Jadran pridobiva veljavo,
– poenotenje delovanja obstoječe infrastrukture; slovenski ponudniki storitev bi na trgu zagotavljali celovite in ne
več parcialnih logističnih storitev,
– nadaljnja stabilizacija Balkana in vključitev Turčije v
Evropsko unijo bosta omogočili povečevanje transportnih
tokov, predvsem tranzitnih na železnici,
– z dokončanjem avtocestnega sistema bo Slovenija
notranje povezana in vpeta v evropski sistem avtocestnega
omrežja, kar bo spodbudilo nove povezave in razvoj,
– razvoj sodobnih hitrih železniških porog na koridorjih,
ki potekajo skozi Slovenijo,
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– V. in X. koridor, ki potekata skozi Slovenijo,
– poleg že sprejete resolucije o nacionalnem programu
izgradnje avtocest še razvoj tretje (3.), tretje a (3.a), tretje b
(3.b) in četrte (4.) prometne osi, ki bodo povezovale regije v
Sloveniji, Avstriji, Italiji in na Hrvaškem in ki bodo omogočile
navezavo cestnega prometa teh regij na glavne prometne
evropske smeri,
– dovolj velike kapacitete in infrastruktura mednarodnih
letališč v Sloveniji, ki zadoščajo za prevoz bistveno večjega
števila potnikov (do 6 milijonov; leta 2005: okoli 1 milijon),
– povečanje izkoriščenosti kapacitet na mednarodnih
letališčih v Sloveniji, kapacitet posameznih objektov znotraj
infrastrukturnih enot, intermodalnih sistemov (letališče-železnica-cesta),
– ključna priložnost za slovensko infrastrukturo je njena
ugodna geografska lega, ki je pomembna tudi iz evropskega
zornega kota in ki se zrcali v križišču V. In X. panevropskega
koridorja,
– razvoj prevoza po morju na kratkih razdaljah.
č) nevarnosti:
– odliv tranzitnih transportnih tokov na vzporedno mrežo
skozi Italijo, Avstrijo, Madžarsko ali Hrvaško zaradi prepočasnega razvoja železniške transportne infrastrukture,
– odliv tovornega pristaniškega tranzita na severnomorska pristanišča zaradi nepovezanosti jadranskih pristanišč v
Benetkah, Trstu, Kopru in Reki ter zaradi neustreznih, predvsem železniških zalednih povezav,
– naraščajoči prometni zastoji in zmanjšanje varnosti v
tovornem in potniškem prometu zaradi prepočasne modernizacije omrežja in nedoslednega zaračunavanja uporabe
transportne infrastrukture,
– stopnjevanje razpršenosti poselitve prebivalstva,
– nadaljevanje nepovezanosti izvajalcev javnega potniškega prometa,
– nazadovanje ohranjanja in razvoja omrežja drugih državnih cest, ki ne bo sposobno prevzeti transportnih tokov,
– družbeno nesprejemljiva degradacija (bivalnega) okolja,
– v civilnem letalskem prometu je nevarnost v hitro
razvijajoči se konkurenčni mreži letališč na obmejnih območjih Slovenije (Ronke, Benetke (Treviso), Celovec, Gradec,
Zagreb, Pulj, Reka …),
– nepravočasna prilagoditev nacionalnega letalskega
prevoznika tržnim pogojem in konkurenci,
– neizpolnjevanje zahtev Kjotskega protokola.
2.2. Prometna infrastruktura
(1) Izvajanje te prometne politike bo učinkovito v povezavi z izvajanjem Strategije prostorskega razvoja Slovenije
v smislu racionalnega in učinkovitega prostorskega razvoja.
Razpršenost poselitve in proizvodnih zmogljivosti odločilno
vpliva na povzročanje prometnih tokov, na njihov potek in posledično na skupne transportne stroške. V sedanjem stanju
je zelo težko, na trenutke tudi nemogoče, zasnovati učinkovit
sistem javnega potniškega prometa in tudi tovornega prometa, ki bi vsaj v zaključni fazi ne temeljil skoraj izključno na
individualnem cestnem transportu.
(2) Na področju razvoja železniške infrastrukture je
Slovenija v obdobju po osamosvojitvi uspela zgraditi le neposredno železniško povezavo z Madžarsko. To dejanje se
je pokazalo kot izjemno pomembno po vstopu obeh držav v
Evropsko unijo, saj je ta železniška smer postala bolj konkurenčna. Na ostalih delih železniške infrastrukture se je v glavnem ohranjalo obstoječe stanje in prevoznost. Tudi na železniški transportni infrastrukturi so se tovorni tokovi po padcu
železne zavese preusmerili, po vojni na Zahodnem Balkanu
pa smer sever-jug le počasi oživlja, tudi zaradi neusklajenosti
železniških uprav s tem območjem. Slovenija je izpeljala le

Uradni list Republike Slovenije
formalno ločitev železnice na pooblaščenega upravljavca
infrastrukture od prevoznika potnikov in prevoznika blaga v
železniškem prometu, ki pa nikoli v resnici organizacijsko in
pravno ni zaživela. To je privedlo do slabe motiviranosti izvajalcev storitev za bolj konkurenčen nastop na trgu. Takšno
negotovo stanje ni privedlo do znižanja stroškov poslovanja
ter izboljšanja kakovosti storitev. Pogoji za zaračunavanje
uporabnine železniške infrastrukture so izpolnjeni. Potrebno
je le pričeti z izvajanjem. Gradnja in vzdrževanje železniške
infrastrukture predstavlja, poleg organizacijsko tehnološkega, ključen dejavnik uspeha v vse bolj odprtem, tržnem in
konkurenčnem prostoru, v katerem so se znašle železnice, ki
več kot 90% tovora pridobijo prek koprskega pristanišča.
(3) Na področju razvoja državnih cest je država v zadnjem desetletju dajala prednost predvsem dograjevanju
cest za daljinski promet, to je avtocest na vseevropskem
cestnem omrežju, ter hitrih cest. Skladno z dosedanjo usmeritvijo in nacionalnim programom gradnje avtocest bo leta
2008 dograjena avtocesta na X., leta 2010 pa tudi na celotnem V. koridorju. Preostalo obstoječe omrežje državnih
cest, kategorij glavnih in regionalnih cest, pa se je predvsem
vzdrževalo in ohranjalo; v glavnem so se odpravljala ozka
grla s ciljem: povečati prepustnost in varnost prometa. Opisani razvoj državne cestne infrastrukture je omogočil pospešen
razvoj območij ob avtocestnem križu, medtem ko se navezanost in dostopnost ostalih območij na avtocestni sistem v tem
obdobju ni izboljšala. Splošno stanje obstoječega omrežja
državnih cest, kategorij glavnih in regionalnih cest, se je
v tem obdobju celo poslabšalo; trenutne razmere namreč
kažejo, da je 42% omrežja teh cest v slabem oziroma zelo
slabem stanju. Opisano stanje je omejitveni dejavnik skladnega regionalnega razvoja območij Slovenije, ki ne ležijo
ob avtocestnem križu. Območja zaradi slabe dostopnosti in
s tem višjih transportnih stroškov postajajo lokacijsko nekonkurenčna, četudi imajo druge, za razvoj potrebne dejavnike
(cenejša zemljišča, usposobljeno delovno silo ...).
(4) Pristaniški pretovor po osamosvojitvi Slovenije narašča; od leta 2000 do leta 2004 beležimo v povprečju 5%
letno rast ladijskega pretovora, kar pomeni povprečno rast,
ki je večja od pol milijona ton na leto.
(5) Danes je Slovenija povezana z okoli 20 evropskimi
letališči, kar je le desetina od okoli 200 potencialno zanimivih.
Vse večja je tudi konkurenca med letališči in prevozniki, kar
dviguje kakovost ponudbe (trenutno opravlja edini slovenski
letalski prevoznik več kot 80% letalskega potniškega prometa
v Sloveniji). Pričakujemo lahko, da se bo letalski promet v
desetih letih v Sloveniji kvantitativno povzpel na današnjo
stopnjo v Evropski uniji, kar pomeni povečati število potnikov
za štirikrat in podvojitev letalskih kapacitet v Evropski uniji do
leta 2015. V Sloveniji se danes prevozi 0,6 potnika na prebivalca, medtem ko je v Evropski uniji povprečje 2,2 potnika
na prebivalca. To bi pomenilo, da bi v Sloveniji letno lahko
prepeljali okoli 4 do 5 milijonov potnikov.
2.3. Prometna varnost
(1) Varnost na področju železniškega prometa se je v
zadnjem desetletju, tako po številu izrednih dogodkov in motenj kot po višini povzročene škode, stalno izboljševala. Žal
pa to ne velja za izredne dogodke na nivojskih prehodih ceste
z železnico ali za hojo ob progi. Ti so posledica razmeroma
nizke prometne kulture udeležencev v prometu in relativno
skromnih vlaganj v zavarovanje ali odpravljanje nivojskih
prehodov. V Sloveniji imamo 972 nivojskih prehodov, od tega
jih je 652 označenih le s cestnoprometnimi znaki. Nezgode,
ki neposredno kažejo na prometno varnost v železniškem
prometu, se v 45 odstotkih zgodijo na nivojskih križanjih
cest z železniško progo, v 15 odstotkih primerov pa zaradi
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trčenja, naletov ali iztirjanja vlakov. Ostale nezgode, ki jih je v
železniškem prometu treba obravnavati ločeno, se dogajajo
zaradi neupoštevanja predpisov o varnem delu v železniškem transportu in nespoštovanja varnostnih pravil. Varnosti
železniškega prometa bo treba tudi v prihodnje posvečati
pozornost z večjimi naložbami v tehnično zavarovanje prometa, vzdrževanje infrastrukture in vozil, modernizacijo vozil
in harmonizacijo našega prometnega sistema z evropskim.
(2) Kljub povečevanju obsega opravljenega prometnega dela na cestnem sistemu se je prometna varnost v
zadnjem desetletju v povprečju izboljševala, še zlasti glede
na število nesreč s smrtnim izidom. Med ključnimi razlogi za
izboljševanje prometne varnosti na cestah so pospešena
izgradnja avtocestnega omrežja, izboljšanje voznega parka,
izobraževanje in ozaveščanje voznikov ter poostren nadzor
nad kršitvami prometnih predpisov.
(3) Varnost v zračnem prometu je potrebno še naprej zagotavljati s stalnim strokovnim usposabljanjem in doslednim
upravno-strokovnim nadzorom, skladno z našo in evropsko
zakonodajo. V tem smislu je potrebno izboljšati delovanje pristojnega državnega organa za civilno letalstvo in vključiti inšpekcijsko dejavnost s področja letalstva. Za vsako področje
dejavnosti na letalskem področju (zračni prevoz, navigacijske
službe zračnega prometa, vzdrževanje, proizvodnja itd.) je
treba določiti cilje vrednosti sprejemljivih stopenj tveganja,
ki bodo mednarodno primerljive, in sprejeti z njimi povezane
ukrepe za zagotavljanje potrebne stopnje varnosti, rednosti
in nemotenosti zračnega prometa. Na tem področju imamo
novoustanovljene organe pri Evropski uniji in pri ostalih mednarodnih organizacijah. Opravili bomo aplikacije na nivoju
sprejetih evropskih zahtev, priporočil in predpisov.
(4) Prevoz po morju predstavlja glede na količino prevoženega tovora eno najbolj varnih oblik transporta. Slovenija
bo ohranjala visoko stopnjo varnosti v pomorskem prometu z
ukrepi organiziranja aktivnosti v službah, ki skrbijo za varnost
pomorskega prometa, izvajanjem stalnega izobraževanje
pomorščakov in vseh tistih, ki so udeleženci v pomorskem
prometu, in organiziranjem aktivnosti obveščanja.
2.4. Vizija mobilnosti prebivalstva
(1) Javni interes na področju javnega potniškega prometa je povezan s socialnimi in ekološkimi razlogi. Država
je v skladu s številnimi sprejetimi dokumenti dolžna zagotoviti osnovne možnosti mobilnost prebivalstva predvsem
zaradi izobraževanja in dela, pa tudi zaradi dostopnosti do
zdravstvenih in oskrbnih storitev. Zaradi vse večje stopnje
motorizacije je uporabnikov javnega potniškega prometa vse
manj, zato ta postaja vse dražji, tako za uporabnike kot za
državo in lokalne skupnosti, ki ga posredno ali neposredno
subvencionirajo. Dolgoročno cenovno sprejemljiva rešitev je
le v pritegnitvi večjega števila potnikov, ki sicer od javnega
prometa kot lastniki osebnih avtomobilov niso življenjsko
odvisni. Ti pa bodo javni promet uporabljali le v primeru
ustrezne frekvence, udobnosti, hitrosti in cene. Spodbujanje
javnega prometa je nujno tudi iz okoljskih razlogov. Pozitivni
učinki pa se bodo pojavili le v primeru ustrezne povprečne
zasedenosti vozil javnega prometa; v primeru vožnje praznih
vozil javnega prometa so lahko okoljski stroški na potniški
kilometer celo večji kot v primeru uporabe osebnih vozil.
(2) Glavnim nosilcem javnega potniškega prometa,
avtobusnim in železniškim prevoznikom, določata pogoje
izvajanja storitev dva različna zakona in dva upravljavca,
ki skrbita za izvajanje gospodarske javne službe. Za opravljanje gospodarske javne službe veljajo različni pogoji in
merila za njihovo izvajanje ter predvsem različni kriteriji in
metodologija spremljanja stroškov in prihodkov ter izplače-
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vanja kompenzacij oziroma subvencij cestnim in železniškemu prevozniku. Zato je nujno potrebno sprejeti zakon,
ki bo urejal integriran sistem javnega potniškega prometa,
in določiti rešitve o načinu integracije storitev javnega prevoza potnikov, postajališč in prestopnih točk (intermodalni
terminali). Zakon bi moral kot obveznost opredeliti uvedbo
usklajenega voznega reda, enotnega tarifnega sistema in
enotnega informacijskega sistema za vse nosilce javnih
prevoznih storitev. Prav tako bi veljalo poseben poudarek
posvetiti zunanji dostopnosti javnega potniškega prometa s
peš hojo ter nemotoriziranimi prevoznimi načini, kot so kolo,
vozički in drugi, kot tudi z osebnimi prevoznimi sredstvi, za
katera je treba na prestopnih točkah zagotoviti ustrezno
število parkirnih mest. Določiti je treba vsebino posamezne
storitve javnega potniškega prometa ter državne, pokrajinske in lokalne organe, ki so pristojni za zagotavljanje javnih
dobrin s področja javnega potniškega prometa. Z uvedbo
enotnega tarifnega sistema in enotne vozovnice je treba
doseči poenostavitev uporabe javnega prevoza potnikov z
vidika nakupa vozovnice, z ustreznim financiranjem pa tudi
cenovno dostopnost storitev javnega potniškega prometa
vsem prebivalcem Slovenije. Na podlagi navedenih ukrepov bodo zmanjšani stroški, ki so v proračunu namenjeni
potrebam javnega potniškega prometa.
(3) Glede na predvideno rast povpraševanja potnikov
po letalskih prevozih lahko upravičeno pričakujemo porast
potniškega prometa na slovenskih javnih letališčih. Omogočena je vzpostavitev konkurence na področju zračnega potniškega prometa in zemeljske oskrbe letalskih prevoznikov. Na
ta način bodo potniki deležni optimalne ponudbe zračnega
potniškega prometa, ki jim bo omogočila ustrezno mobilnost
v Evropski uniji in svetu. Letalski potniški promet je v nenehnem porastu; z odpiranjem Slovenije v širši evropski prostor
in ob čedalje večji konkurenci letalskih prevoznikov znotraj
Evropske unije pa lahko pričakujemo nadaljevanje tega trenda. Pričakuje se pojav nizkocenovnih letalskih prevoznikov
in padec cen zračnih prevozov, kar bo dodatno pripomoglo k
večjemu številu potnikov.
(4) Z opredelitvijo regionalnih središč in njihovega gravitacijskega zaledja kot nosilcev skladnejšega regionalnega
razvoja moramo med državo in lokalnimi oblastmi razmejiti
pristojnosti, pogoje in kriterije za zagotavljanje mobilnosti
prebivalstva. V regionalnih središčih se bo vzpodbujal razvoj
intermodalnih potniških terminalov, kjer se bodo srečevali različni sistemi javnega potniškega prometa in osebna
transportna sredstva. Kjer bo mogoče, bo na vhodih v večja
urbana središča treba urediti parkirišča v bližini železniških
in avtobusnih postaj, ki zagotavljajo povezave z osnovnimi
nosilci javnega mestnega prevoza.
(5) Po napovedih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) bo starejšo populacijo v letu 2020 predstavljalo
18 odstotkov vsega prebivalstva. Visoke zahteve glede varnosti, udobnosti in še posebej dostopnosti, ki jih ta populacija
ima, narekujejo posebno skrb in pozornost pri spodbujanju
uporabe javnih prevoznih sredstev. Pri načrtovanju in konstruiranju prevoznih sredstev in spremljajoče infrastrukture je
treba upoštevati različne potrebe posameznikov, predvsem
začasno ali stalno telesno in senzorno oviranih oseb (invalidom, starejšim osebam, materam z otroki, nosečnicam),
ki morajo imeti enakovredne možnosti uporabe prevoznih
sredstev.
(6) Potrebna je vzgoja potnikov za ustvarjanje potniškega prometa na intermodalni način (na primer:
kolo-avto-taksi-ladja-avtobus-vlak-letalo). Pri načrtovanju
intermodalnih terminalov je treba upoštevati tudi potrebe
začasno ali stalno telesno in senzorno oviranih oseb (invalidov, starejših oseb, mater z otroki, nosečnic), ki morajo
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imeti enakovredne možnosti uporabe intermodalnih terminalov. Kolesar je enakovreden udeleženec v prometu, zato
mu moramo posvečati več pozornosti v sklopu oblikovanja
celotne prometne infrastrukture. Površine za kolesarje morajo biti načrtovane tako, da so kolesarji bistveno manj ogroženi in bolj upoštevani udeleženci v prometu. Poglavitna
naloga je zmanjšanje števila navzkrižnih točk med kolesarji
in motornim prometom. V praksi to pomeni ločevanje kolesarskega in motornega prometa povsod tam, kjer razmere
to omogočajo. Poleg tega je treba v sistemu enovitega javnega potniškega prometa zagotoviti, da bodo lahko kolesarji
uporabljali javni potniški promet brez posebnega doplačila
za prevoz kolesa.
(7) Pri razvoju pomorskega potniškega prometa je treba
poskrbeti tudi za ustrezna potniška pristanišča.
(8) Žičniški promet se v Republiki Sloveniji izvaja v
okviru:
– storitev žičniškega prometa za turistične in turistično
rekreativne potrebe,
– storitve žičniškega prometa kot redne storitve potniškega prometa.
Žičniški promet se v Republiki Sloveniji izvaja z več kot
280 žičnicami; od tega je 6 dostavnih žičnic, 46 sedežnic
in prek 230 vlečnic. Z omenjenimi zmogljivostmi upravlja
47 operaterjev, ki so registrirani pri Gospodarski zbornici
Slovenije. Med njimi je 6 športno turističnih centrov nacionalnega pomena, 10 centrov regionalnega pomena in 39
centrov lokalnega pomena. V povprečju slovenski žičniški
prometni sistem prepelje prek 13 milijonov potnikov na leto.
Cilj je vzpostavitev kakovostnega žičniškega sistema kot
elementa turistične ponudbe Republike Slovenije.
(9) Za učinkovito spremljanje in usmerjanje migracijskih
tokov prebivalstva je v okviru ministrstva, pristojnega za
promet, treba vzpostaviti model zbiranja podatkov o prometnih tokovih v vseh transportnih sistemih. Tako bo mogoča
kakovostnejša primerjava potniških prevozov med različnimi
prometnimi sistemi in načrtovanje prometnih poti, ki imajo pri
mobilnosti in razvoju regije odločujoč vpliv. Nepokritost posameznih območij z ustreznimi prometnimi potmi in prevozi
onemogoča skladen gospodarski in socialni razvoj.
2.5. Vizija oskrbe gospodarstva
(1) Spremenjene razmere na trgu, velika ponudba različnih izdelkov s krajšimi življenjskimi cikli, zadovoljevanje
želja in potreb kupca, koncept proizvodnje brez zalog itd.
zahteva od dobaviteljev oskrbo manjših količin materiala v
krajših časovnih intervalih. Kakovostna logistična storitev
pomeni zanesljivost, enostavno naročanje, sledljivost blaga,
prilagodljivost glede količine, pravočasnost dobave, nepoškodovanost tovora itd. Razvoj informacijskih tehnologij (IT)
s svojo dvojno vlogo sicer omogoča vse učinkovitejše krmiljenje prometnih tokov in predvsem njihovo strukturiranje v
intermodalni način; po drugi strani pa IT pospešujejo proces
globalizacije tako, da pospešujejo pretok informacij, blaga,
kapitala in mobilnost prebivalstva. Zato transportne storitve
naraščajo precej hitreje od ostalih, predvsem proizvodnih
gospodarskih aktivnosti.
(2) Za učinkovito spremljanje in usmerjanje blagovnih
tokov je treba vzpostaviti model zbiranja podatkov o prometnih tokovih v vseh transportnih sistemih. Tako bo mogoča
kakovostnejša primerjava blagovnih prevozov med različnimi
prometnimi sistemi in načrtovanje ukrepov za izboljšanje logističnih storitev ter njihovo prodajo na mednarodnih tržiščih.
Predvsem pa bo to analitična podlaga za ustrezno določanje
uporabnin za celotno infrastrukturo, ki bo temeljila na mejnih
družbenih stroških.
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(3) Zaradi boljše organizacije, tehnologije, tehnike in večje prilagodljivosti je cestni transport bistveno lažje zadovoljil
potrebe trga, zato je prevzel večji delež prevozov. Tudi na
področju železniškega tovornega prometa je opazen pozitivni
trend, a ne v taki meri kot na cestnem. Železnice imajo po
Sloveniji terminale kombiniranega transporta oziroma razkladalno-nakladalne ali prekladalne postaje, ki omogočajo
različne tehnologije in bi jih lahko ponudile v okviru intermodalnega transporta. Zaradi neprilagodljivosti storitve so
se v zadnjem desetletju opuščali tudi industrijski tiri, ki so v
preteklosti železnico približali industrijskim obratom. Vzroke
je treba iskati predvsem v prestrukturiranju gospodarstva,
ukinjanju transportno intenzivnih podjetij, nenazadnje pa tudi
opustitvi sofinanciranja gradnje industrijskih tirov s strani
države.

Zato bo Slovenija v okviru prometne politike ustvarjala pogoje za polno delovanje logističnih centrov, kjer tovor prehaja
iz enega na drug transportni sistem na primer z morskih in
zračnih poti na kopenske, s cest na železnico in obratno.
Država bo z ustrezno fiskalno politiko podpirala intermodalni
transport. S ponudbo celovitih logističnih storitev pri oskrbi
gospodarstva in povezovanju ponudnikov teh storitev bo
ob izvajanju sodobne in tudi na stroških okolja temelječe
prometne politike na dolgi rok mogoče zagotoviti ekonomsko
upravičenost intermodalnega transporta v okviru notranjega
tovornega prometa (cesta, železnica). Slovenija bo posebno
podporo namenjala razvoju novih tehnologij, ki bodo omogočale različne oblike intermodalnega transporta, zunanjo logistiko ali globalno optimiranje oskrbnih verig in zmanjševanje
škodljivih učinkov prometa na okolje.

(4) Z vidika cestnega transporta bodo največje pridobitve pri oskrbi gospodarstva vidne pri odpravljanju ozkih grl,
ki bodo rezultat dograditve avtocestnega omrežja in njegove povezave na vseevropske transportne koridorje. Cestni
transportni sistem mora povečati svojo vlogo pri prevozih
na srednje in kratke razdalje, pri čemer je treba poudariti
pomen razvoja intermodalnih vozlišč tako na regijski kot na
medregijski ravni.

(8) Poleg oskrbe nacionalnega gospodarstva ima
Slovenija velike možnosti za razvoj storitvene dejavnosti
(predvsem na področju prometa in spremljajočih logističnih
storitev) tudi za oskrbo vseevropskega gospodarstva. Te možnosti izvirajo iz geografske lege, saj se kot država na zunanji
meji Evropske unije, v kateri se križajo smeri TEN omrežja
in pomorske avtoceste, pojavlja kot vstopno-izstopna točka
v smeri Srednje in Jugovzhodne Evrope. Slovenija na tem
področju zaostaja za sosednimi državami. Vizija oskrbe gospodarstva se prvenstveno opira na rešitve v smeri odpravljanja ozkih grl, selitve tovora s cest na železnice in razvoja
intermodalnih tehnologij. Za to potrebujemo tovorni promet,
ki bo temeljil na logistično celovitih rešitvah – na primer managementu oskrbnih verig, globalnem načrtovanju zunanje
logistike ter uporabi informacijske tehnologije za spremljanje
in krmiljenje blagovnih tokov.

(5) Pomorsko izhodišče Slovenije je ključno za razvoj
celotnega transportnega sistema, saj je koprsko pristanišče pomemben izvor ali ponor tovornih tokov. Z razvojem
pristanišča in zaledne transportne infrastrukture (avtoceste,
železnice) bodo na naš transportni sistem prihajali dodatni
tovori, ki bodo povečali njegovo izkoriščenost in s tem tudi
ekonomičnost. Z vzpostavitvijo sistema pomorskih avtocest
se bodo oblikovale možnosti odprtja novih pomorskih linij
med evropskimi pristanišči. Novo razvojno priložnost bo dobilo tudi koprsko tovorno pristanišče, če bo ustrezno povezano
z evropsko transportno infrastrukturo. Povečanje pristaniških
storitev za mednarodni trg je v koprskem tovornem pristanišču odvisno od blagovne menjave držav v gravitacijskem
območju, mednarodne blagovne menjave s Slovenijo, sposobnosti pristanišča, da trgu ponudi široko paleto dodatnih
storitev (npr. v okviru distribucijskih centrov), privlačnosti
celotne logistične ponudbe v Sloveniji in statusa pristanišča
v sklopu pomorsko-pristaniške politike Evropske unije. Povečanje pristaniških storitev v koprskem pristanišču je povezano tudi z ustrezno kopensko transportno infrastrukturo za
povezavo z zaledjem cestno, predvsem pa železniško.
(6) Zaradi sprememb v postindustrijski družbi, kot je
selitev proizvodnje v države s cenejšo delovno silo, in vključevanja slovenskega gospodarstva v procese globalizacije
in svetovno gospodarstvo, se je povečevalo povpraševanje
po letalskem tovornem prometu. Letalski tovorni promet bo
v nenehnem porastu, še zlasti z odpiranjem Slovenije v širši
evropski prostor. Za razvoj letalskega tovornega prometa je
nujen razvoj logističnih in poslovnih con v sklopu slovenskih
javnih letališč. Beleži se tudi visok delež prevozov letalskega
tovora po cesti. V okviru razvoja celotnega prometnega sistema je treba zagotoviti možnosti razvoja letališč, predvsem
z vidika povezovanja z drugimi prometnimi sistemi in vzpodbujanja razvoja novih logističnih storitev (logističnih centrov,
poslovnih con, tehnoloških parkov, trgovsko logističnih con,
itd). Stroškov zračnega prevoza blaga se ne da primerjati
s stroški drugih transportnih sistemov, zato je najpogosteje
ekonomsko upravičen le prevoz blaga večjih vrednosti (majhne teže in volumna) na daljših razdaljah.
(7) Uporabniki prevoznih storitev pri iskanju optimalnih
oskrbnih verig ne iščejo zgolj prevoza z enim prevoznim
sredstvom, temveč globalne logistične optimume. V okviru
teh danes tovor prehaja iz enega na drug transportni sistem,
glede na optimalne poti tako časovno kot tudi stroškovno.

(9) Sistem zaračunavanja uporabnin infrastrukture mora
sloneti na tržni osnovi. Usklajena fiskalna politika in politika
zaračunavanja uporabnin za uporabo prometne infrastrukture ob upoštevanju mejnih družbenih stroškov, povzročenih z
izvajanjem prometne dejavnosti, lahko zagotovita skladnejšo
obremenitev posameznih prometnih infrastruktur in skladnejši razvoj prometne dejavnosti v Sloveniji. Zaračunavanje
mejnih družbenih stroškov uporabe transportne infrastrukture
namreč pomeni, da uporabniki transportne infrastrukture ne
pokrijejo zgolj stroškov gradnje, vzdrževanja in upravljanja
transportne infrastrukture, temveč tudi stroške, ki nastanejo
med uporabniki: na primer stroške nesreč, povečane stroške prevoza zaradi prometnih zastojev in stroške, ki jih utrpi
družba kot celota (na primer škode v okolju, škode zaradi
hrupa). Ti stroški in posledično tudi cena uporabe transportne
infrastrukture se določajo dinamično, glede na razmere in
zasedenost transportne infrastrukture. Zaračunavanje mejnih družbenih stroškov uporabe transportne infrastrukture
je najbolj učinkovito, če se dosledno zaračunava na celotni
transportni infrastrukturi, s čimer se doseže optimalna razporeditev prometnih obremenitev med posameznimi povezavami iste transportne tehnologije in med transportnimi
tehnologijami.
(10) Z ohranjanjem obstoječega stanja, torej brez v
nadaljevanju navedenih ukrepov, bomo v bližnji prihodnosti
soočeni s preobremenjenim cestnim sistemom, posledično
pa s povečanimi družbenimi stroški, povzročenimi z izvajanjem prometnih storitev (zastoji v prometu, onesnaževanje
okolja, zmanjšanje varnosti v prometu itd). To stanje bo treba
reševati na različnih nivojih:
– plačevanje uporabnine glede na mejne družbene stroške bo povzročilo časovno prerazporeditev prometnih tokov,
s čimer bo cestna infrastruktura bolje izkoriščena (večja
bo efektivna kapaciteta), prometni zastoji bodo posledično
manjši,
– gradnja dodatnih prometnih površin, predvsem tistih,
ki odpravljajo kritična mesta (tako imenovana »ozka grla«),
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– plačevanje uporabnine glede na mejne družbene stroške bo vzpodbudilo razvoj celovitih logističnih storitev, ki
bodo v večji meri uporabljale železniški transportni sistem;
s tem se bodo določeni transportni tokovi preusmerili na
vzporedne transportne sisteme (železnico), kjer trenutno še
obstajajo presežne kapacitete.
(11) Zaračunavanje mejnih družbenih stroškov uporabe transportne infrastrukture namreč pomeni, da uporabniki
transportne infrastrukture ne pokrijejo zgolj stroškov gradnje,
vzdrževanja in upravljanja transportne infrastrukture, temveč
tudi stroške, ki jih utrpi družba kot celota (npr. škode v okolju, škode zaradi hrupa, stroške nesreč, povečanih stroškov
prevoza zaradi prometnih zastojev …). Ti stroški in s tem
tudi cena uporabe transportne infrastrukture se določajo dinamično, glede na razmere in zasedenost transportne infrastrukture. Zaračunavanje mejnih družbenih stroškov uporabe
transportne infrastrukture je najbolj učinkovito, če se dosledno zaračunava na celotni transportni infrastrukturi, s čimer
se doseže optimalna razporeditev prometnih obremenitev
med posameznimi povezavami iste transportne tehnologije
in med transportnimi tehnologijami. Priliva od zaračunane
uporabnine ni treba uporabiti za razvoj iste infrastrukture,
temveč tudi za razvoj tistih segmentov infrastrukture, kjer so
učinki na transport in s tem tudi donosi največji.
(12) Razvejanost slovenskega prometnega omrežja in
geografske značilnosti naše države narekujejo potrebo po
oblikovanju regijskih intermodalnih centrov, katerih naloga
bo povezovanje transportnih sistemov in učinkovita oskrba
regijskih gospodarstev z logističnimi storitvami.
(13) V Beli knjigi Evropske unije (Evropska prometna
politika za 2010: čas za odločitev) se med ukrepi na področju
prevoznih storitev v železniškem prometu omenjajo:
– liberalizacija železniškega trga v Evropski uniji (vlakovnega osebja, mednarodnega potniškega prometa, železniškega tovornega prometa),
– kabotaža v železniškem tovornem prometu,
– interoperabilnost,
– ukrepi za zaščito kakovosti železniških storitev in pravic uporabnikov,
– poenotenje varnostnih in ekoloških kriterijev.
(14) Koprsko pristanišče je stičišče pomorskih in kopenskih prometnih poti in eno od vstopno-izstopnih pristanišč za države Srednje Evrope. Geografska lega koprskega
pristanišča ob dveh pomembnih smereh transevropskega
omrežja (TEN) in jadransko-jonski pomorski poti omogoča
koncentracijo mednarodnih trgovinskih tokov, zato je ena
od njegovih temeljnih konkurenčnih prednosti. Izkoriščanje
logističnih prednosti koprskega pristanišča lahko prinese
slovenskemu in srednjeevropskemu gospodarstvu dodatne
možnosti pri osvajanju prekomorskih trgov. Pomembno vlogo
bo koprsko pristanišče odigralo tudi pri povezavi zalednega
gospodarstva na evropske pomorske avtoceste, za kar bo
treba ustrezno vlagati v razvoj transportne infrastrukture.
(15) Država bo spodbujala raziskave in razvoj v prometnem sektorju – tako v gospodarstvu kot v izobraževanju;
s tem bo krepila obseg in moč prometnega sektorja, na ta
način pa omogočila povečanje zaposlovanja.
3. CILJI PROMETNE POLITIKE
3.1. Splošni cilji
(1) Lizbonska strategija je kot osrednji cilj razvoja Evropske unije do leta 2010 postavila povečanje konkurenčnosti
gospodarstva ter razvoj znanosti in tehnologije, kar povze-
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majo tudi strateški dokumenti gospodarskega razvoja, ki cilje
ovrednotijo tudi z vidika blaginje prebivalstva Slovenije.
(2) Splošni cilji prometne politike na nacionalni ravni so
prioritetno razvrščeni takole:
1. internalizacija zunanjih stroškov, ki jih povzroča promet
2. doseganje družbenega optimuma v delu, ki se nanaša na prometni sektor
3. povečanje prometne varnosti in varovanja
4. učinkovita poraba energije in čisto okolje
5. povečanje obsega in kakovosti javnega potniškega
cestnega in železniškega prometa
6. prenos blaga v tranzitu na železnico
7. usklajeno delovanje celotnega transportnega sistema
8. vzpostavljanje arhitekture inteligentnih transportnih
sistemov z uveljavljanjem regionalnih, nacionalnih in evropskih specifičnosti, usmeritev ter interesov
9. ozaveščanje in informiranje prebivalstva o trajnostni
mobilnosti
10. zagotovitev potrebne prometne infrastrukture tako
za kopenski kot tudi pomorski in zračni transport, ki bo sledil
načelom trajnostnega in skladnega regionalnega razvoja
11. zagotovitev zanesljivega, varnega, cenovno konkurenčnega in okolju prijaznega transporta v tovornem in
potniškem prometu
12. optimalno izkoriščanje razpoložljivih virov
13. vzpostavitev delovanja učinkov tržnega gospodarstva
14. deregulacija posameznih podsistemov prometa in
prodaja državnih lastniških deležev, skladno z obstoječo
zakonodajo, kjer ni ogrožen javni interes, zasebni ponudniki
pa z načelom tržnega gospodarstva lahko zagotovijo konkurenčnejšo in kakovostnejšo storitev, pri čemer se stopnja
varnosti ne sme znižati
15. natančno usmerjanje fiskalnih ukrepov za zagotavljanje tistih storitev, ki jih z načeli tržnega gospodarjenja ni
mogoče zagotoviti samih po sebi.
3.2. Področje potniškega prometa
(1) Upoštevajoč cilje posameznih sistemov je z vidika
prometne politike prioritetno doseganje mobilnosti uporabnikov storitev v celovit sistem javnega potniškega prometa,
katerega cenovna atraktivnost in kakovost storitev bo spodbudila preusmeritev potnikov iz osebnega v javni potniški
promet. Dober sistem javnega linijskega avtobusnega in
železniškega potniškega prometa je iz več razlogov (vsaj
socialnih, ekoloških in gospodarskih) v javnem interesu. Zato
je treba sistematično in sistemsko implementirati ukrepe za
reguliranje konkurence v sistemu javnega linijskega avtobusnega in železniškega potniškega prometa.
(2) Za spremembo potovalnih navad v mestih je treba
izvajati ukrepe spodbujanja pešačenja, uporabe koles in
javnega potniškega prometa ter dvigovanja ekološke ozaveščenosti prebivalcev. Podpirati je treba izvajanje cenovno
nezahtevnih ukrepov upravljanja in ravnanja mobilnosti. Na
ravni Evropske unije je dana pobuda za razvoj mreže kolesarskih povezav po Evropi. V okviru povečanja mobilnosti
prebivalstva se v internacionalne kolesarske povezave vključuje tudi Slovenija. Pozitivni ukrepi prometne politike glede
kolesarskih stez in pešpoti bodo izmerljivi s povečanjem
metrov neprekinjenih kolesarskih stez, povečanjem števila uporabnikov javnega potniškega prometa, zmanjšanjem
onesnaženja zraka v mestnih središčih, povečanjem števila
telesno aktivnih pri potovalnih navadah in zmanjšanjem števila kolesarskih prometnih nesreč. Eden od pomembnejših
ciljev prometne politike je povezati kolesarske steze s postajališči javnega potniškega prometa in parkirnimi površinami
za motorna vozila.
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(3) Pomemben segment v razvoju turistične dejavnosti,
povezane s sistemom potniškega prometa, predstavljajo tudi
tri slovenske marine. V obdobju od leta 1995 do leta 2000 se
je v pomorskem javnem potniškem prometu letno prepeljalo
nekaj manj kot 40.000 potnikov. Promet po celinskih plovnih
poteh (jezerih in rekah) se odvija na osnovi turistične ponudbe in povpraševanja. Eden od ciljev je tudi vzpostavitev
potniškega pomorskega prometa v širši regiji, ki bo potekal
na komercialni podlagi, in rešitev problema kabotaže s Hrvaško.
(4) Velike kapacitete slovenskih letališč in potreba po
razvoju tehnoloških parkov narekujejo hiter razvoj tako prevoza potnikov v zračnem prometu kot tudi razvoja letaliških
storitev in infrastrukture slovenskih javnih letališč. Zagotoviti
je treba maksimalno varnost, optimalne pogoje za razvoj
letalskega prometa in spremljajočih storitev, nadzirati pogoje
prostega trga v civilnem letalskem prometu, ustvariti pogoje
za naložbe v letalsko infrastrukturo in storitve, zagotoviti vodenje enotne prometne politike in usklajevanje intermodalnih
tehnologij. Letalski potniški promet je v nenehnem porastu,
z odpiranjem Slovenije v širši evropski prostor in ob čedalje večji konkurenci letalskih prevoznikov znotraj Evropske
unije pa lahko pričakujemo nadaljevanje tega trenda. Pojav
nizkocenovnih letalskih prevoznikov in padec cen zračnih
prevozov sta tovrstno potovanje omogočila širokemu krogu
ljudi, zaradi česar se število potnikov nenehno povečuje. Ob
tem pa je potrebno ohranjati specifičnost naravnih lepot in
ekološkega ravnovesja, kreirati letališke cone, ki ustvarjajo
prostor, v katerem živijo živali in rastline v enakih življenjskih
razmerah kot drugje.
3.3. Področje tovornega prometa
(1) Cilj na področju storitev železniškega prevoza tovora
je prevzem večinskega deleža prevoza tovora v mednarodnem in tranzitnem cestnem prometu, vključno s pristaniškim
tranzitom, tako na področju klasičnih kot multimodalnih prevozov in prevoza nevarnega blaga. Posebno pozornost velja
posvetiti kakovosti storitev, kjer pridobiva pomen parameter
zanesljivosti prevoza blaga. V notranjem in mednarodnem
prometu, tudi v sodelovanju s pomorskim prometom, je treba
razširiti ponudbe z novimi usklajenimi storitvami prevoza »od
vrat do vrat« in cenovno konkurenčnimi prevozi.
(2) Cestni tovorni promet v Sloveniji poteka v zasebnem in javnem sektorju. Poslanstvo cestnega tovornega
prometa je v oskrbi logističnih središč, kjer blago prehaja iz
ene transportne tehnologije na drugo in iz enega transportnega sistema na drugega z isto tehnologijo (intermodalni
transport). Oblikovani bodo ukrepi za stabilen in trajnosten
razvoj slovenskega cestnega tovornega prometa, ki bodo
poleg ostalega spodbujali podjetja k razvoju tovrstnih storitev
in tehnologij ter njihovemu ustreznemu trženju ter prispevali
k njihovi mednarodni konkurenčnosti.
(3) Z uresničevanjem prometne politike bo država na
področju zračnega prometa še naprej krepila pogoje za razvoj učinkovite tržne strukture, odpravljala monopole oziroma regulirala tiste monopole, ki jih ni mogoče odpraviti. Cilj
prometne politike je konkurenčen trg zračnega tovornega
prometa, kjer bodo lahko uporabniki izbirali med čim večjim
številom različnih ponudnikov z raznovrstno ponudbo. Ob
izvajanju teh ukrepov bo rast obsega prepeljanega tovora
višja od zdajšnje. Posebno pozornost bo v okviru prometne
politike potrebno nameniti tudi edinemu večjemu domačemu
ponudniku tovrstnih storitev. Naloga države je, da ustvarja
pogoje za čim bolj odprt nastop na evropskem trgu. Specifične razmere v Sloveniji, velike kapacitete letališč in potrebe
po razvoju tehnoloških parkov narekujejo možnosti razvoja
letalskega tovornega prometa in s tem kreiranje poslovnih

Št.

58 / 6. 6. 2006 /

Stran

6255

oziroma logističnih centrov pri letališčih. Cilj prometne politike
na področju storitev prevoza tovora v zračnem prometu je
povečati ta prevoz na stopnjo, ki je dosežena v Evropski uniji, zagotoviti maksimalno zanesljivost in ustrezne pogoje za
njegov razvoj, kot tudi razvoj letaliških storitev in infrastrukture slovenskih javnih letališčih. Nadzirati je treba pogoje
prostega trga v tovornem zračnem prometu, ustvariti pogoje
za naložbe v razvoj letaliških storitev, z dograditvijo ustreznih
infrastrukturnih povezav pa zagotoviti intermodalne načine
prevoza tovora. Pri tem je potrebno upoštevati specifičnost
naravnih lepot in ekološkega ravnovesja.
4. UKREPI PROMETNE POLITIKE
4.1. Splošni ukrepi
(1) Ključni ukrep prometne politike bo uvedba sistema
plačevanja uporabe prometne infrastrukture po načelu mejnih družbenih stroškov (to je stroškov, ki jih uporabnik infrastrukture povzroči sebi, drugim uporabnikom infrastrukture
in družbi kot celoti). S tem bomo na področju uporabe infrastrukture dosegli enega temeljnih ciljev prometne politike, to
je družbeni optimum v delu, ki se nanaša na prometni sektor
(Paretov optimum). Paretov optimum pravi, da so resursi v
družbi optimalno porazdeljeni in zagotavljajo najvišjo možno
skupno blaginjo. Zvišanje blaginje prebivalcev Slovenije in
Evropske unije pa je naš skupni cilj.
(2) Splošni ukrepi prometne politike so:
1. izdelava celovitega prometnega modela z ustreznim
izračunom virov in intermodalnosti povezav in virov,
2. izdelava državnega razvojnega načrta o optimalni
usklajenosti prometnega sistema ob spoštovanju mednarodnih obveznosti Slovenije,
3. razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno
in sinhrono delovanje sistema,
4. vključevanje zasebnega kapitala v razvoj prometne
infrastrukture in prevoznih storitev povsod tam, kjer je z
zasebno pobudo mogoče doseči želene rezultate in tako
razbremeniti javne finance,
5. razvoj novih transportnih tehnik in tehnologij, ki bodo
za okolje manj obremenjujoče,
6. vzgoja in izobraževanje, obveščanje in trženje, s
čimer bi pri ljudeh vzbudili zavest o pomenu transportnega
sistema, njegovem delovanju in optimalni uporabi transportne infrastrukture,
7. fiskalni ukrepi, s katerimi bo država spodbujala nastajanje celovitih logističnih rešitev in enotnega sistema javnega
potniškega prometa,
8. predpisi in drugi akti, s katerimi je potrebno urediti
predvsem pogoje za razvoj kakovostne tržne strukture ter
podpreti celovite logistične storitve in enotno delovanje javnega potniškega prometa,
9. spodbujanje uporabe varčnejših in ekološko sprejemljivejših vozil.
(3) Za zmanjšanje primerov, ko je stanje cestne infrastrukture vzrok nastanka prometnih nesreč, bo Slovenija
izvajala naslednje ukrepe:
1. odprava črnih točk in nevarnih odsekov,
2. umirjanje prometa v naseljih,
3. postavitev sistemov za vodenje prometa in opozarjanje voznikov,
4. izgradnja poligonov za trening varne vožnje.
(4) Slovenija bo za uresničevanje ukrepov prometne
politike zagotovila sistematično vrednotenje podatkov in kakovosten informacijski sistem za identifikacijo stanja cest
in prometne varnosti ter ustrezne službe za ugotavljanje,
spremljanje in obveščanje.
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(5) Slovenija bo zagotovila nadaljevanje obstoječega
trenda upadanja izrednih dogodkov v železniškem prometu. Kot varnostno nevralgične točke so izpostavljena
nivojska križanja železniških prog s cestami. Za izboljšanje stanja na tem področju je treba zagotoviti potrebna
finančna sredstva za dosledno izvajanje Zakona o varnosti
v železniškem prometu (ZVZP) (Uradni list RS, št. 102/04
– uradno prečiščeno besedilo). Za dodatno izboljšanje
varnostnega položaja je potrebno kakovostno vzdrževanje železniške infrastrukture in mobilnih sredstev, upoštevajoč evropske tehnične specifikacije po Direktivi Sveta
2001/16/ES z dne 19. marca 2001 o interoperabilnosti
vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne
hitrosti. Človeški faktor je pomemben varnostni faktor.
Ustrezna strokovna usposobljenost in spoštovanje predpisov sta pomemben sestavni del varnostne politike. Za
zagotovitev okvirnega cilja je treba:
1. zagotoviti razvoj in vzdrževanje prog in vozil,
2. zmanjšati število nivojskih prehodov ceste in železnice in povečati število izvennivojskih prehodov,
3. izvajati stalno obveščanje uporabnikov in vzgojo ter
izobraževanje vseh sodelujočih v železniškem prometu,
4. izboljšati delovanje inšpekcijskih služb, zagotoviti
popolno organizacijsko neodvisnost vseh subjektov v železniškem prometu,
5. usposobiti železnice za konkurenčni nastop na trgu,
6. v predpise s področja varnosti železniškega prometa
implementirati drugi železniški paket predpisov Evropske
unije.
(6) V zračnem prometu bo Slovenija sledila razvoju varnostnih zahtev, ki izhajajo iz obveznosti Slovenije kot članice
mednarodnih letalskih združenj. Za zagotovitev varnosti v
zračnem prometu je treba:
1. sprejeti ustrezne predpise, ki se nanašajo na varnostno tehnične pogoje, usposabljati strokovnjake za učinkovito
analizo letalskih nesreč in oblikovati učinkovite preventivne
ukrepe,
2. združevanje managementa, ki bo upošteval interese
uporabnikov in bo zagotavljal enotno storitev bolje organizirano in vodeno,
3. zgraditi ustrezno infrastrukturo (navigacijske naprave, postopke, kontrolni stolp in novi center območne kontrole
letenja),
4. zagotoviti izvajanje upravnih in strokovnih nalog na
letalskem področju v enovitem organu,
5. izvesti vključitev Slovenije v program razširitve in
poenotenja evropskega neba.
(7) Slovenija bo ohranjala visoko stopnjo varnosti v
pomorskem prometu. Za varnost na področju pomorskega
prometa je treba:
1. definirati pristojnosti in organizirati aktivnosti v službah, ki skrbijo za varnost pomorskega prometa,
2. izvajati stalno izobraževanje pomorščakov in vseh
tistih, ki so udeleženci v pomorskem prometu,
3. organizirati aktivnosti obveščanja, za spremljanje
meteorološkega stanja in drugih informacij v zvezi z obalno
navigacijo.
(8) Treba je zagotoviti tudi boljše pogoje za razvoj
pomorstva in posledično povečanje števila slovenskih pomorščakov in s tem slovenskim pomorščakom in ladjarjem
ustvariti pogoje za konkurenčen nastop na svetovnem trgu.
Ta namen bo dosežen s spremembo davčne zakonodaje,
z uveljavitvijo davka na tonažo kot vzpodbude ladjarjem za
plutje pod slovensko zastavo in spremembo dohodninske
zakonodaje za pomorščake.
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4.2. Ukrepi na področju potniškega prometa
(1) Javni potniški promet (javni prevoz potnikov v
cestnem in železniškem prometu) predstavlja izvajanje
storitev skupinskega prevoza za potrebe širše javnosti
med določenimi lokacijami v določenem času, ne glede na
pravni status ali lastništvo upravljavca prevoznih sredstev.
Razvoj družbe vzpodbuja razvoj sodobnega javnega potniškega prometa v oblikovanje zasebne storitve skupinskega
prevoza, to je storitve, ki jo izvaja posameznik ali pravna
oseba v okviru enotnega javnega prometnega sistema. V
tem sistemu je nujen poudarek na izboljšani povezanosti
med posameznimi vrstami prevoza, predvsem prek prestopnih točk, oblikovanju skupnega informacijskega sistema
ter uveljavitvi skupne vozovnice za celotno prevozno storitev. V sklopu storitev javnega potniškega prometa je treba
zagotavljati tudi javne storitve skupinskega prevoza, ki so
javnega interesa. To so vse tiste prevozne storitve, ki jih
posamezen izvajalec zaradi tržnega interesa sicer ne bi
izvajal, jih pa izvaja zaradi interesa lokalne skupnosti ali
države. To so storitve, ki jih je lokalna skupnost ali država
opredelila kot storitve v javnem interesu in jih kot takšne
podpira prek ekskluzivne pravice, koncesijske pogodbe ali
pogodbe za javne storitve.
(2) Zadovoljivo stopnjo mobilnosti prebivalstva, ki mora
temeljiti na uporabi v danih razmerah najbolj primernega
transportnega sistema, bo Slovenija zagotavljala z naslednjimi ukrepi:
1. z učinkovitim in atraktivnim sistemom javnega potniškega prometa, ki bo zmanjševal potrebo po uporabi osebnih
avtomobilov,
2. z intermodalnostjo javnega potniškega prometa, ki
prek dostopnih intermodalnih terminalov potniškega prometa
zagotavlja povezovanje različnih sistemov,
3. z ustrezno cenovno in fiskalno politiko, s katerima je
z ekonomskega vidika mogoče zagotoviti sorazmerno enakopravne pogoje mobilnosti,
4. z zagotavljanjem zadovoljive stopnje varnosti prometa in varovanja okolja ter preprečevanja terorističnih aktivnosti,
5. z določanjem kakovosti z vidika koristnosti storitve za
uporabnika in izvajanja kontrole kakovosti,
6. s povezovanjem storitev na vseh možnih ravneh (fizično, logistično, cenovno itd.),
7. z zagotavljanjem primernih poti za prevozna sredstva
v javnem potniškem prometu,
8. z ustreznimi količinskimi in kakovostnimi standardi na
področju potniškega prometa,
9. z izboljšano stroškovno učinkovitostjo, ki bo dosežena predvsem z vpeljavo postopka konkurenčnega razpisa za
opravljanje storitev,
10. s povečano dostopnostjo in zanesljivostjo javnega
prometnega omrežja – tako s primernim načrtovanjem smeri
in obsega storitev kakor tudi z aktivnim informacijskim sistemom,
11. s povečano uporabo inteligentnih transportnih sistemov (ITS),
12. z enotno vozovnico za celoten sistem javnega potniškega prometa,
13. z uvajanjem parkirišč, prostorov za vstopanje in izstopanje potnikov, izposojevalnic koles, taksi služb in storitev
obveščanja potnikov na vozliščih sistema javnega potniškega
prometa, s čimer bodo osebna vozila vključena v sistem
javnega transporta,
14. z zagotavljanjem mobilnosti tudi socialno šibkim z
ustrezno cenovno politiko transporta,
15. urediti dostopnost javnega potniškega prometa gibalno in senzorno oviranim invalidom, kar bo zmanjšalo
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potrebo po uporabi osebnih avtomobilov in zagotovilo večjo
mobilnost ter enake možnosti za to skupino prebivalstva,
16. s povezovanjem izvajalcev storitev pri načrtovanju
dnevnih aktivnosti (ustvarjanje skupnih podatkovnih baz in
sistemov komuniciranja),
17. z izdelavo skupnih informacijskih dokumentov za
osebje in uporabnike javnega potniškega prometa,
18. s ponudbo zanesljivih in stalnih informacij za uporabnike storitev potniškega prometa,
19. s celostnim pedagoškim in andragoškim izobraževanjem in vzgojo o prometu,
20. z integriranjem posebnih linijskih prevozov potnikov
v enotni sistem javnega prevoza potnikov,
21. z vzpodbujanjem in razvijanjem ponudbe čezmejnega javnega potniškega prometa skozi razvojne in kohezijske
sklade.
(3) V okviru javnega potniškega prometa bo ministrstvo, pristojno za promet, vzpostavilo učinkovit enoten sistem pogodbenih odnosov za izvajanje storitev javnega potniškega prometa, ki jih je mogoče izvajati le ob ustreznem
sofinanciranju s strani javnih financ. Pri tem bo poudarek
na enotnem sistemu, ki v okviru prometne politike omogoča dogovarjanje, urejanje in nadziranje celovitega sistema
javnega potniškega prometa. Z uresničevanjem prometne
politike želimo doseči pozitivne učinke, da se ob povečanju
povpraševanja po storitvah javnega potniškega prometa
povečuje število linij, kar povečuje kakovost in prilagodljivost javnega sistema čedalje večjim potrebam, posledično
pa se povečuje tudi število uporabnikov javnega potniškega
prometa (Mohringov efekt).
4.3. Ukrepi na področju tovornega prometa
(1) Slovenija bo ustvarila pogoje za kakovostno izvajanje logističnih storitev, da bi se obdržala koncentracija blagovnih tokov in posledično ustvarjala višja dodana vrednost
ter dosegala višja stopnja zaposlenosti na tem področju
gospodarstva. Učinkovita oskrba gospodarstva se bo izvajala
z naslednjimi ukrepi:
1. dosledna ureditev razmerij med državo in gospodarstvom na področju upravljanja javne infrastrukture,
2. usposobitev železniškega prevoznika za kakovosten
in agresiven nastop na transportnem trgu bomo dosegli učinkovito prestrukturiranje prometnega sektorja,
3. učinkovito izvajanje železniških prometnih storitev v
pogojih liberaliziranega železniškega tovornega prometa,
4. odpiranje domačega transportnega trga tujim prevoznikom (ob poostrenem nadzoru pogojev poslovanja in
spoštovanju načela vzajemnosti),
5. zagotavljanje zadovoljive stopnje tehnične varnosti
prometa in varovanja,
6. učinkovito povezovanje prometnega sektorja in spodbujanje kakovostnih storitev, s čimer bo mogoče zagotoviti
učinkovito izvajanje skupnih ciljev za kakovostno oskrbo
gospodarstva,
7. ukrepi fiskalne politike ter ostali ukrepi za vzpodbujanje intermodalnosti in usmerjanje prometnega sistema k
sodobnim rešitvam v oskrbovalnih verigah, pri čemer morajo
biti tovrstni državni ukrepi ekonomsko upravičeni,
8. vzpodbujanje razvoja logističnih centrov, pretovornih
terminalov in intermodalnih vozlišč, kjer se bo s skupnimi
vlaganji gospodarstva in države zagotavljala ponudba kakovostnih logističnih storitev in management oskrbnih verig,
9. oblikovanje modela vlaganja zasebnega kapitala za
posodobitev in izgradnjo sodobnih pretovornih terminalov v
pristaniščih in na letališčih v Sloveniji, s čimer bomo dosegli
učinkovitejšo povezavo kopenskega prometa s pomorskim
in zračnim prometom,
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10. sistem medsebojno primerljivih uporabnin prometne
infrastrukture, s čimer se zagotavlja učinkovita izraba celotne
prometne infrastrukture ob upoštevanju mejnih družbenih
stroškov, povzročenih s strani posameznega transportnega
sistema in uporabnika,
11. dosledno spoštovanje in izvajanje mednarodnih
sporazumov o prevozu nevarnih snovi v vseh prometnih
sistemih, s čimer bo zaradi nadzora in urejanja prevoza
nevarnih snovi zmanjšana nevarnost onesnaževanja okolja
v tem segmentu tovornega prometa,
12. zagotavljanje pogojev za konkurenco na transportnem trgu in vzpodbujanje celovitih logističnih storitev v
smislu načrtovanja globalne zunanje logistike, sodelovanja
industrije in prevoznikov ter managementu oskrbnih verig; s
tem bo dosežena učinkovita oskrba gospodarstva, možnost
zaposlovanja ljudi v transportnem sektorju in večja konkurenčnost slovenskega gospodarstva na svetovnem trgu,
13. vzpodbujanje raziskav in vpeljevanje inovativnih,
okolju prijaznejših storitev pri oskrbi gospodarstva, s čimer bo
dosežen prispevek transportnega sektorja pri implementaciji
Kjotskega protokola,
14. oblikovanje ustreznega pravnega reda, standardov
in primerov dobre prakse, multilateralnega ali bilateralnega
dogovarjanja in učinkovitega nadzora nad izvajanjem navedenega, kar bo zagotavljalo pogoje za učinkovito vključevanje slovenskih ponudnikov logističnih storitev na mednarodnem trgu,
15. razvijanje ustreznega izobraževalnega sistema na
področju prometa.
4.4. Ukrepi na področju prometne infrastrukture
(1) Slovenija bo skozi razvojne vzpodbude ter strukturne, kohezijske in druge evropske sklade ter programe
v največji možni meri financirala izgradnjo nujno potrebne
infrastrukture in uvajanje novih logističnih storitev. Intenziviranje aktivnosti je nujno za realizacijo zastavljenih ciljev v
bližnji prihodnosti.
(2) Ukrepi prometne politike na področju oskrbe gospodarstva se v prvi vrsti nanašajo na pospešeno posodabljanje
prometne infrastrukture, notranjo prometno povezanost v
državi in povezanost v mednarodne prometne tokove, še
posebej v transevropsko omrežje (TEN). Pri tem je treba
upoštevati tudi izgradnjo potrebnih priključkov na logistično
distribucijske centre in terminale intermodalnega tovornega
prometa.
(3) Cilji na področju prometne infrastrukture bodo doseženi z naslednjimi ukrepi:
1. učinkovito prostorsko načrtovanje, ki dolgoročno zagotavlja učinkovito infrastrukturno povezanost med kraji,
2. usposobitev javne železniške infrastrukture, ki bo
omogočala izvajanje kakovostnih, zanesljivih in cenovno
ugodnih storitev prevoza potnikov tako v primestnem in
medmestnem kot tudi mednarodnem potniškem prometu ter
storitev klasičnega in multimodalnega transporta tovora,
3. dograjevanje in vzdrževanje avtocestnega sistema
in drugih državnih cest kot razvojnih osi, s katerimi bodo
slovenska razvojna središča ustrezno medsebojno povezana
in navezana na avtocestni sistem,
4. gradnja in vzdrževanje letališke infrastrukture in spremljajočih objektov za potrebe spremljajočih aktivnosti,
5. gradnja in vzdrževanje ustrezne pristaniške infrastrukture,
6. ustrezno vzdrževanje in posodobitev obstoječe prometne infrastrukture ter razvoj novih prometnih povezav,
7. vzpodbujanje revitalizacije industrijskih železniških tirov povsod tam, kjer ekonomski in javni interes to opravičuje,
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8. vlaganja v prometno infrastrukturo, ki zagotavljajo
enakopravne pogoje za dostopnost začasno ali stalno telesno in senzorno oviranim osebam (invalidom, starejšim
osebam, materam z otroki, nosečnicam ...),
9. izgradnja in vzdrževanje prometne infrastrukture za
nemotorizirani promet, s katero se vzpodbujata uporaba koles in hoja na ustreznih relacijah,
10. zagotavljanje stalnega sistemskega vira za financiranje tiste javne prometne infrastrukture, ki ji tržni poslovni učinki
ne omogočajo zagotavljanja želenega delovanja in sodobnega
razvoja (železniška infrastruktura, državne ceste …).
(4) Z zagotavljanjem ustrezne prometne infrastrukture
in vzpodbudami pri odpiranju prometnih povezav ter podpori
pri vstopanju na nova tržišča bomo prometnim sistemom
omogočili konkurenčnejši nastop na transportnem tržišču
Evropske unije.
5. NOSILCI PROMETNE POLITIKE
(1) Vloga nosilcev prometne politike je zagotavljanje
enakopravnih pogojev dostopa na slovenski transportni trg
in zagotavljanje enakopravnih pogojev gospodarjenja vsem
udeležencem transportnega trga. Nosilci prometne politike se
delijo na ustvarjalce prometne politike in izvajalce prometne
politike. Ustvarjalci te prometne politike so:
– državni zbor,
– vlada in pristojna ministrstva,
– lokalne skupnosti,
– gospodarske družbe in združenja, znanstvene in raziskovalne institucije.
(2) Skladno z opredeljenimi cilji in usmeritvami te prometne politike ministrstvo, pristojno za promet, pripravi ustrezne predpise, nacionalne programe in druge akte za realizacijo te prometne politike.
(3) Ministrstvo, pristojno za promet, je nosilec in glavni
izvajalec te prometne politike. Skrbi za medsebojno koordinacijo ostalih izvajalcev ter preko vzvodov, ki mu jih daje ta
prometna politika, vpliva na transportne tokove, njihov potek
in razmestitev. Zato bo:
– v predlogih priprave državnega proračuna zasledovalo cilje, ki so postavljeni v tej prometni politiki, in pripravilo
sistem spodbujanja ostalih izvajalcev prometne politike, ki
bo nagrajeval tiste izvajalce, ki bodo sledili usmeritvam iz te
prometne politike; skrbelo bo tudi za pripravo ustreznih predpisov in drugih aktov, kjer bo opredeljen tudi razvoj prometne
infrastrukture,
– v okviru svojih pristojnosti in možnosti bo preko vlade
skrbelo za usklajenost državne politike na področjih, ki sicer
niso neposredno povezana s prevozom ljudi ali blaga, vplivajo pa na povzročanje transportnih tokov.
(4) Organi v sestavi ministrstva, pristojnega za promet,
nosilci javnih pooblastil in izvajalci gospodarskih javnih služb
na področju prometa delujejo v skladu s to prometno politiko
in v okviru sprejetih načrtov ter danih možnosti skrbijo za
izvajanje nalog na podlagi predstavljene prometne politike.
(5) Predvsem na področju zagotavljanja varnosti in varovanja, nadzora nad prevozom blaga in nevarnih snovi ter
izpolnjevanja zahtev zakonodaje bo potrebno tvorno sodelovanje z ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve.
(6) Za uresničevanja strateških politik na področju prometa bo potrebno usklajevanje z ministrstvom, pristojnim za
okolje in prostor, zaradi zagotavljanja:
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– skladnega regionalnega razvoja z vidika ustrezne alokacije gospodarskih subjektov in glavnih oskrbovalnih centrov s primerno prometno povezanostjo,
– racionalne rabe prostora in povečanja obvladovanja
negativnih učinkov transporta na okolje,
– ustrezne umestitve prometne infrastrukture v prostor
zaradi zagotavljanja sonaravnega razvoja,
– pravičnejše razporeditve negativnih učinkov na okolje
na različne prometne podsisteme,
– ustreznih virov financiranja vzdrževanja in posodobitve prometne infrastrukture v Republiki Sloveniji,
– zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, saj se je Slovenija zavezala, da bo v obdobju od 2008 do 2012 emisije
toplogrednih plinov zmanjšala za 8 odstotkov glede na izhodiščno leto 1986.
(7) Sodelovanje z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, bo potekalo predvsem na ravni zagotavljanja pogojev
za nastanek učinkovite tržne strukture in poštene konkurence
na področju transporta.
(8) Sodelovanje z ministrstvom, pristojnim za finance,
bo potekalo predvsem na ravni zagotavljanja ukrepov fiskalne politike, ki bodo zagotavljali intermodalni transport in
uresničevanje drugih ukrepov te prometne politike.
(9) Lokalne skupnosti skrbijo za občinske oziroma mestne transportne infrastrukture (lokalne ceste, kolesarske steze, parkirna mesta …). Lokalne skupnosti sodelujejo z državno upravo pri izobraževanju uporabnikov lokalne transportne
infrastrukture, razvoju učinkovitega sistema javnega potniškega prometa in razvoju con za gospodarsko dejavnost, ki
morajo biti ustrezno priključene na transportni sistem.
(10) Na gospodarstvo bo ministrstvo, pristojno za promet, vplivalo preko normativnih ukrepov in pogodbenih razmerij med državo in drugimi subjekti. Pogodbena razmerja
bo država postavila tako, da se bodo gospodarske družbe in
združenja, znanstvene in raziskovalne institucije ter civilna
družba lahko konstruktivno aktivno vključevali v uresničevanje te prometne politike. Politika se bo odražala tako v predpisih in drugih pravnih aktih kot iskanju optimalnih rešitev za
razvoj tržne strukture, krepitvi konkurenčnega položaja transportnega sektorja v Sloveniji in v Evropski uniji. Zagotavljala
bo tudi podporo tistim dejavnostim, ki jim zgolj z delovanjem
na prostem trgu ni mogoče zagotoviti eksistence.
6. ZAKLJUČEK
Prometna politika je namenjena zagotavljanju pogojev
za optimalno mobilnost v Sloveniji in njeno povezovanje z
evropskim prostorom. Posebno pozornost namenja transportu kot gospodarski panogi in doseganju družbenega optimuma. Z usklajenimi ukrepi na področju prevoznih storitev bo
omogočila zagotovitev učinkovitega, zanesljivega, varnega
in cenovno ugodnega prevoza potnikov in blaga. Z ukrepi na
področju javne transportne infrastrukture bo zagotovila njen
skladen razvoj. Na ta način bo dosežen cilj, da se ob zagotovitvi ustrezne prometne ureditve v državi zmanjšajo negativni
vplivi prometa tako na okolje kot na prebivalstvo Slovenije.
Št. 326-01/91-2/120
Ljubljana, dne 3. maja 2006
EPA 375-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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2427.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04),
je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. maja
2006 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Barbara Fajdiga, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 31. maja 2006
EPA 853-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

2428.

Sklep o imenovanju predsednice Državne
revizijske komisije

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o reviziji
postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04), je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 31. maja 2006 sprejel

SKLEP
o imenovanju predsednice Državne revizijske
komisije
V Državno revizijsko komisijo se imenuje:
za predsednico:
Vesna Cukrov.
Funkcijo bo uresničevala od 1. 7. 2006 do 23. 12.
2009.
Št. 450-02/99-10/35
Ljubljana, dne 31. maja 2006
EPA 854-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

2429.

Razpis za prijavo možnih kandidatov za člana
Državne revizijske komisije

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/05
– UPB3 in 61/05) in sklepa 19. seje Mandatno-volilne komisije Državnega zbora Republike Slovenije z dne 17. maja
2006 objavljam

Št.

58 / 6. 6. 2006 /

Stran

6259

RAZPIS
za prijavo možnih kandidatov za člana
Državne revizijske komisije
1.
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja v 5. členu
določa, da predsednika in člane Državne revizijske komisije imenuje in razrešuje Državni zbor na predlog komisije,
pristojne za volitve in imenovanja. Pristojna komisija objavi
razpis za možne kandidate najkasneje v 15 dneh po predčasni razrešitvi. Predsednik in člani Državne revizijske komisije
imajo status državnega funkcionarja, katerih mandat traja
pet let in so lahko ponovno imenovani; v primeru predčasne
razrešitve se novi predsednik in član imenuje za preostanek
petletnega mandata.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada
slovenski jezik,
– da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno
zmožnost,
– da je dopolnil 30 let starosti,
– da ni obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja
na zaporno kazen, ki je daljša od šestih mesecev,
– da ima vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju
javnih naročil.
Predsednik in dva člana morajo imeti univerzitetno izobrazbo pravne smeri in opravljen pravniški državni izpit,
ostala člana pa univerzitetno izobrazbo ekonomske oziroma
tehniške smeri.
2.
Razpis je objavljen zaradi predčasne razrešitve enega
člana Državne revizijske komisije (z univerzitetno izobrazbo
pravne smeri in opravljenim pravniškim državnim izpitom),
zato bo izbrani kandidat imenovan za preostanek petletnega
mandata Državne revizijske komisije, ki ji poteče mandat
23. 12. 2009, in sicer za čas od 1. 7. 2006 do 23. 12. 2009.
3.
Mandatno-volilna komisija vabi k sodelovanju možne kandidate za člana Državne revizijske komisije, da
se prijavijo na razpis.
4.
Možni kandidati morajo prijavi predložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije in da
aktivno obvlada slovenski jezik,
– potrdilo o univerzitetni izobrazbi pravne smeri in opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– potrdilo, da ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja na zaporno kazen, ki je daljša od šestih mesecev,
– dokazilo, da ima vsaj dve leti delovnih izkušenj na
področju javnih naročil,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.
5.
Prijave z dokazili, navedenimi v točki 4. tega razpisa,
naj možni kandidati posredujejo v roku 8 dni od dneva objave
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Mandatno-volilna komisija Državnega zbora Republike Slovenije,
Šubičeva 4, 1001 Ljubljana, poštni predal P.P. 636 z oznako:
»PRIJAVA NA RAZPIS«. Prijave brez zahtevanih dokazil ne
bodo upoštevane.
Št. 450-02/99-10/35
Ljubljana, dne 1. junija 2006
Predsednik
Mandatno-volilne komisije
Državnega zbora Republike Slovenije
Franc Sušnik l.r.
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2430.

Odlok o pomilostitvi

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 1. člena Zakona o pomilostitvi
(Uradni list RS, št. 45/95, 86/04) izdajam

ODLOK
o pomilostitvi
IZREČENA KAZEN ZAPORA SE ZNIŽA
Miranu Belčiču, roj. 1. 10. 1978 v Mariboru, se izrečena
kazen 1 (eno) leto zapora zniža za 3 (tri) mesece.
Zlatku Gomilšku, roj. 3. 9. 1961 v Brežicah, se izrečena
kazen 2 (dve) leti zapora zniža za 5 (pet) mesecev.
Elvisu Omeraševiću, roj. 12. 8. 1978 v Mariboru, se
izrečena kazen 1 (eno) leto zapora zniža za 3 (tri) mesece.
Sašotu Žuri, roj. 16. 4. 1985 v Kranju, se izrečena kazen 2 (dve) leti in 6 (šest) mesecev zapora zniža za 4 (štiri)
mesece.
Lorisu Žvabu, roj. 14. 3. 1980 v Postojni, se izrečena
kazen 1 (eno) leto zapora zniža za 3 (tri) mesece.
IZREČENA KAZEN ZAPORA SE SPREMENI V POGOJNO OBSODBO
Otonu Lešniku, roj. 1. 11. 1944 v Muti, se izrečena kazen 7 (sedem) mesecev zapora spremeni v pogojno obsodbo
tako, da se mu določi kazen 7 (sedem) mesecev zapora, ki
pa ne bo izvršena, če v roku 3 (tri) let ne bo storil novega
kaznivega dejanja.
Št. 725-02-5/2006
Ljubljana, dne 31. maja 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

VLADA
2431.

Uredba o načinu prodaje terjatev Republike
Slovenije v postopkih prisilnih poravnav ali
stečajev

Na podlagi 80.h člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 71/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B in
56/02 – ZJU) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o načinu prodaje terjatev Republike Slovenije v
postopkih prisilnih poravnav ali stečajev
1. člen
Ta uredba določa način prodaje terjatev Republike Slovenije do dolžnikov, nad katerimi so uvedeni postopki prisilnih
poravnav ali stečajev.
Z dnem objave oklica začetka postopka prisilne poravnave ali stečaja nad dolžnikom v Uradnem listu Republike Slovenije so na podlagi te uredbe vse terjatve, ki jih
Republika Slovenija izkazuje do tega dolžnika, ponujene
v prodajo. Ponudba za prodajo velja do pravnomočnosti
sklepa sodišča o postopku prisilne poravnave ali zaključka
stečaja.

Uradni list Republike Slovenije
Občina lahko smiselno uporablja to uredbo za prodajo
svojih terjatev, če izda odlok, v katerem navede naslov, na
katerega naj ponudniki pošljejo ponudbe za odkup njenih
terjatev in številko transakcijskega računa, na katerega se
nakaže kupnina. Pri tem se dejanja, ki se nanašajo na ministra za finance (v nadaljnjem besedilu: minister), nanašajo
na župana občine, dejanja, ki se nanašajo na Vlado Republike Slovenije pa na občinski svet oziroma župana, če je
po statutu občine pooblaščen za razpolaganje z občinskim
premoženjem.
2. člen
Prodaja terjatev iz 1. člena te uredbe se opravi po postopku zbiranja ponudb.
Zainteresirani kupci dobijo informacije o obstoju terjatev Republike Slovenije do dolžnikov pri upraviteljih prisilnih
poravnav ali stečajev. Svojo ponudbo za odkup terjatev Republike Slovenije pošljejo na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Komisija za odpiranje ponudb za prodajo
terjatev Republike Slovenije v postopkih prisilnih poravnav ali
stečajev, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana, po pošti ali kurirju z
navedbo NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ODKUP TERJATEV.
Prejete ponudbe se evidentirajo po času prejetja.
Ponudba mora vsebovati natančno navedbo terjatve,
odkupno ceno in rok plačila. Ponudba se lahko glasi tudi na
del posamezne terjatve. Ponudba lahko poleg odkupne cene
in roka plačila vsebuje tudi druge elemente, ki vplivajo na
odločitev za sprejem ponudbe. Ti lahko pri vrednotenju ponudbe dosežejo največ 25 odstotkov ocene ponudbe. Kriterij
odkupna cena pri vrednotenju ponudbe predstavlja do 70 odstotkov ocene ponudbe, kriterij rok plačila pa 5 odstotkov.
Ponudba obvezuje kupca 30 dni po oddaji ponudbe.
Ponudnik lahko od ponudbe odstopi, če v tem času nastopijo
okoliščine, ki vplivajo na obstoj ali ceno terjatve.
3. člen
Ponudbe odpira tričlanska komisija, ki jo imenuje minister. Komisija zaseda vsak delovni ponedeljek ob 13. uri.
Informacije o odprtih ponudbah in zasedanju komisije so
javne.
Komisija sestavi poročilo o prejetih ponudbah, pridobi
dodatno dokumentacijo o terjatvah, ko so predmet ponudb,
če je le-ta potrebna, in oblikuje ustrezne predloge sklepov, ki
jih minister predloži Vladi Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom sprejme ali
zavrne prejete ponudbe. Sprejem ponudbe obvezuje Republiko Slovenijo 30 dni od datuma izdaje sklepa.
Komisija obvesti o sprejemu ali zavrnitvi ponudbe vse
zainteresirane kupce, ki so dali ponudbo.
4. člen
Z izbranim ponudnikom se sklene pogodba o prodaji
terjatev Republike Slovenije, ki jo v imenu Republike Slovenije podpiše minister oziroma njegov pooblaščenec. O
podpisu pogodbe komisija obvesti Državno pravobranilstvo
Republike Slovenije.
5. člen
Terjatve Republike Slovenije se štejejo za prodane,
ko so plačane. Plačilo terjatve je možno izključno v denarju, najpozneje v 8 dneh od podpisa pogodbe. Znesek
kupnine se nakaže v dobro transakcijskega računa številka
01100-6300109972.
Komisija obvesti Državno pravobranilstvo Republike
Slovenije in upravitelja prisilne poravnave ali stečaja, da je
terjatev Republike Slovenije prodana, takoj ko prejme potrdilo
o nakazilu kupnine.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba
o načinu prodaje terjatev Republike Slovenije v postopkih
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prisilnih poravnav ali stečajev (Uradni list RS, št. 60/99 in
79/99 – ZJF).
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00712-13/2006/5
Ljubljana, dne 25. maja 2006
EVA 2006-1611-0038
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

2432.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o dejavnostih, toplogrednih plinih in napravah,
za katere je treba pridobiti dovoljenje za
izpuščanje toplogrednih plinov

Na podlagi četrtega odstavka 118. člena v povezavi s
četrtim odstavkom 177. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
dejavnostih, toplogrednih plinih in napravah, za
katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje
toplogrednih plinov
1. člen
V Uredbi o dejavnostih, toplogrednih plinih in napravah,
za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 67/04) se besedilo 5. člena
spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 3. člena te
uredbe lahko pridobi dovoljenje za izpuščanje toplogrednih
plinov tudi upravljavec kurilne naprave, katere nazivna toplotna moč je od vključno 15 MW do 20 MW.
(2) Upravljavec kurilne naprave iz prejšnjega odstavka,
ki želi pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov,
mora najkasneje 30 mesecev pred začetkom obdobja veljavnosti državnega načrta razdelitve emisijskih kuponov vložiti
na ministrstvo vlogo za pridobitev dovoljenja za izpuščanje
toplogrednih plinov.
(3) Ministrstvo zaprosi pristojni organ Evropske unije za
vključitev naprave iz prejšnjega odstavka v državni načrt razdelitve emisijskih kuponov za posamezno obdobje skladno z
zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(4) Ministrstvo izda dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov upravljavcu naprave iz drugega odstavka
tega člena le v primeru, če Vlada Republike Slovenije od
pristojnega organa Evropske unije pridobi pozitivno mnenje
o vključitvi teh naprav v državni načrt razdelitve emisijskih
kuponov.
(5) Upravljavec kurilne naprave iz prvega odstavka tega
člena lahko vloži na ministrstvo vlogo za pridobitev dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov tudi po izteku roka iz
drugega odstavka tega člena, ministrstvo pa mu dovoljenje
izda pod pogoji iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, pri
čemer se ta upravljavec šteje za upravljavca nove naprave
skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(6) V primeru iz četrtega in petega odstavka tega člena
velja dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov do konca
obdobja veljavnosti posameznega državnega načrta razde-
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litve emisijskih kuponov, v katerega je bila vključena naprava
iz prvega odstavka tega člena.«.
2. člen
Dodata se nova 5.a in 5.b člen, ki se glasita:
»5.a člen
(1) Upravljavec kurilne naprave iz prejšnjega člena, ki
želi dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov podaljšati
za naslednje obdobje veljavnosti državnega načrta razdelitve
emisijskih kuponov, mora najkasneje 30 mesecev pred začetkom obdobja njegove veljavnosti na ministrstvo vložiti vlogo
za podaljšanje dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov.
(2) Ministrstvo podaljša dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov skladno z določbo tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena.
(3) Upravljavec naprave iz prejšnjega člena, ki ne želi
podaljšati dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov, mora
svoje obveznosti iz pridobljenega dovoljenja za izpuščanje
toplogrednih plinov, ki se nanašajo na monitoring, poročanje
in predajo emisijskih kuponov, izpolniti v rokih, ki jih določa
zakon, ki ureja varstvo okolja.
5.b člen
Ne glede na določbo drugega odstavka 5. člena te
uredbe mora upravljavec kurilne naprave iz prvega odstavka 5. člena te uredbe, ki želi dovoljenje za izpuščanje
toplogrednih plinov podaljšati za obdobje od leta 2008 do
2012, zaprositi ministrstvo za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov najkasneje do
15. junija 2006.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00719-33/2006/6
Ljubljana, dne 25. maja 2006
EVA 2006-2511-0118
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

2433.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o Slovenski turistični organizaciji

Na podlagi četrtega odstavka 10. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
Slovenski turistični organizaciji
1. člen
V Uredbi o Slovenski turistični organizaciji (Uradni list
RS, št. 84/04) se v prvem odstavku 12. člena za besedo
»načrta« postavi pika, nadaljnje besedilo pa se črta.
Na koncu odstavka se doda stavek, ki se glasi: »Upravni odbor zavoda najkasneje do 31. oktobra sprejme letni
program in finančni načrt za naslednje leto in ju predloži v
potrditev Vladi Republike Slovenije.«.
V drugem odstavku se na koncu doda stavek, ki se glasi: »Če Vlada Republike Slovenije do 15. decembra ne potrdi
letnega programa in finančnega načrta za naslednje leto,
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3. člen

sklene zavod z ministrstvom, pristojnim za turizem, pogodbo
o začasnem financiranju na osnovi programa in finančnega
načrta za preteklo leto.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Šifra: 00713-16/2006/5
Ljubljana, dne 25. maja 2006
EVA 2006-2111-0084
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
2434.

Pravilnik o varnem nakladanju in razkladanju
ladij za prevoz razsutega tovora

Na podlagi petega odstavka 57. člena Pomorskega
zakonika (Uradni list RS, št. 37/04 – uradno prečiščeno besedilo in 98/05 – ZPLD-1A) izdaja minister za promet

PRAVILNIK
o varnem nakladanju in razkladanju ladij za
prevoz razsutega tovora
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik ureja v skladu z Direktivo 2001/96/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2001 o
določitvi usklajenih zahtev in postopkov za varno nakladanje
in razkladanje ladij za prevoz razsutega tovora (UL L št. 13,
z dne 16. 1. 2002, str. 9), kot je bila nazadnje spremenjena z
Direktivo 2002/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
5. novembra 2002 o spremembi direktiv o varnosti v pomorskem prometu in o preprečevanju onesnaževanja z ladij (UL
L št. 324, z dne 29. 11. 2002, str. 53) varnost ladij za prevoz
razsutega tovora, ki pristajajo v terminalih pristanišč zaradi
nakladanja ali razkladanja razsutega tovora.
(2) Z namenom, da se med nakladanjem ali razkladanjem preprečijo preobremenitve ali fizične poškodbe konstrukcije ladij, določa ta pravilnik:
– usklajene zahteve o ustreznosti za ladje in termi
nale in
– usklajene postopke za sodelovanje in komunikacijo
med ladjami in terminali.
2. člen
(področje uporabe)
(1) Ta pravilnik se uporablja za:
1. vse ladje za prevoz razsutega tovora, ne glede na
njihovo zastavo, ki pristajajo v terminalih za nakladanje ali
razkladanje razsutega tovora, in
2. vse terminale v pristaniščih, kjer pristajajo ladje za
prevoz razsutega tovora.
(2) Ne glede na določbe Pravila VI/7 Konvencije SOLAS
se ta pravilnik ne uporablja za objekte, ki se zgolj v izjemnih
okoliščinah uporabljajo za nakladanje in razkladanje razsutega tovora in za nakladanje ali razkladanje, ki poteka izključno
z opremo ladje za prevoz razsutega tovora.

(pomen izrazov)
men:

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

1. "Konvencija SOLAS" je Mednarodna konvencija o
varstvu človeškega življenja na morju, 1974, skupaj z njenimi
protokoli in spremembami v najnovejši različici;
2. "Kodeks VNRB" je Kodeks o postopkih za varno
nakladanje in razkladanje ladij za prevoz razsutega tovora,
iz Priloge k Resoluciji Skupščine IMO A.862(20) z dne 27. novembra 1997, kot je veljala 4. decembra 2001;
3. "ladja" je ladja za prevoz razsutega tovora v skladu
s Pravilom IX/1.6 Konvencije SOLAS in Resolucijo 6 Konference SOLAS 1997, opredeljena kot:
– ladja z enim krovom, z zgornjimi in spodnjimi krilnimi
tanki v skladiščih za tovor, ki je namenjena predvsem prevozu razsutega tovora,
– ladja za prevoz rude, to pomeni morska ladja z enim
krovom z dvema vzdolžnima pregradama in dvojnim dnom
vzdolž celotnega skladišča za tovor, ki je namenjena prevozu
rud samo v središčnih skladiščih, ali
– kombinirana ladja za prevoz razsutega tovora, v skladu s Pravilom II-2/ 3.27 Konvencije SOLAS;
4. "razsuti tovor" je trdni ali suhi tovor v razsutem stanju, v skladu s Pravilom XII/1.4 Konvencije SOLAS, z izjemo
žita;
5. "žito" je žito v skladu s Pravilom VI/8.2 Konvencije
SOLAS;
6. "terminal" je vsaka stalna, plavajoča ali premična
površina, ki je opremljena in se uporablja za nakladanje ali
razkladanje razsutega tovora na ladje za prevoz razsutega
tovora ali z njih;
7. "upravljavec terminala" je lastnik terminala ali pravna
ali fizična oseba, na katero je lastnik prenesel odgovornost za
postopke nakladanja ali razkladanja na terminalu;
8. "predstavnik terminala" je oseba, ki jo določi upravljavec terminala in je odgovorna ter pooblaščena za nadzor
nad postopki priprave, izvajanja in dokončanja nakladanja ali
razkladanja na terminalu;
9. "poveljnik ladje" je oseba, ki poveljuje ladji za prevoz
razsutega tovora ali ladijski častnik, ki ga imenuje poveljnik
ladje za postopke nakladanja ali razkladanja;
10. "uprava države zastave" je pristojni organ države,
pod katere zastavo pluje ladja;
11. "podatki o tovoru" so podatki o tovoru, v skladu s
Pravilom VI/2 Konvencije SOLAS;
12. "načrt" je načrt nakladanja in razkladanja v skladu s
Pravilom VI/7.3 Konvencije SOLAS in je sestavljen na obrazcu iz Dodatka 2 Kodeksa VNRB;
13. "varnostni kontrolni list ladja/obala" je kontrolni list
iz oddelka 4, Kodeksa VNRB in je sestavljen na obrazcu iz
Dodatka 3 Kodeksa VNRB;
14. "izjava o gostoti razsutega tovora" so podatki o
gostoti tovora, ki jih je treba zagotoviti v skladu s Pravilom
XII/10 Konvencije SOLAS.
4. člen
(ustreznost ladje za prevoz razsutega tovora)
Upravljavec terminala se mora pred začetkom nakladanja ali razkladanja prepričati ali ladja ustreza zahtevam iz
Priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
(ustreznost terminalov)
Upravljavec terminala mora:
1. zagotoviti, da terminal ustreza zahtevam iz Priloge II,
ki je sestavni del tega pravilnika;
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2. imenovati predstavnika terminala;
3. pripraviti informacijske knjige podatkov, ki vsebujejo
zahteve terminala in Uprave Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava) ter podatke o pristanišču
in terminalih, v skladu z odstavkom 1.2, Dodatka 1, Kodeksa
VNRB, in zagotoviti, da so te informacijske knjige na voljo
poveljniku ladje, ki pristane na terminalu z namenom nakladanja ali razkladanja razsutega tovora; in
4. razviti, uvesti in vzdrževati sistem vodenja kakovosti.
Takšen sistem vodenja kakovosti mora biti odobren v skladu
s standardi ISO 9001:2000 ali enakovrednim standardom,
ki izpolnjuje vsaj vse vidike standardov ISO 9001:2000, in
mora biti revidiran v skladu s smernicami za ISO 10011:1991
ali enakovrednim standardom, ki izpolnjuje vse vidike ISO
10011:1991.
6. člen
(začasno dovoljenje)
(1) Uprava lahko izda terminalu, ustanovljenemu po
uveljavitvi tega pravilnika, ki ne izpolnjuje zahteve 4. točke
prejšnjega člena, začasno dovoljenje za obratovanje, ki lahko
velja največ 12 mesecev.
(2) Pred izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora
terminal predstaviti svoj načrt za izvedbo sistema vodenja
kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2000 ali enakovrednim standardom v skladu s 4. točko prejšnjega člena.
7. člen
(odgovornost poveljnika ladje in predstavnika
terminala)
(1) Odgovornosti poveljnika ladje so:
– odgovoren je za varno nakladanje in razkladanje ladje
za prevoz razsutega tovora;
– pred predvidenim prihodom ladje na terminal mora
posredovati terminalu podatke iz Priloge III, ki je sestavni
del tega pravilnika;
– pred nakladanjem razsutega tovora mora preveriti, ali
je prejel podatke o tovoru, ki so predpisani v Pravilu VI/2.2
Konvencije SOLAS, in izjavo o gostoti razsutega tovora, če
je potrebna; podatki morajo biti posredovani v izjavi o tovoru,
v obrazcu iz Dodatka 5 Kodeksa VNRB;
– pred začetkom in med nakladanjem ali razkladanjem
mora izpolniti zahteve, ki so navedene v Prilogi IV, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Odgovornosti predstavnika terminala so:
– po prejemu prvega obvestila o predvidenem času
prihoda ladje mora posredovati poveljniku ladje podatke iz
Priloge V, ki je sestavni del tega pravilnika;
– prepričati se mora, da je poveljnik ladje dovolj zgodaj
prejel podatke, ki jih vsebuje obrazec izjave o tovoru;
– brez odlašanja mora obvestiti poveljnika ladje in pomorsko inšpekcijo pri ministrstvu, pristojnem za pomorstvo
(v nadaljnjem besedilu: pomorska inšpekcija), o vseh pomanjkljivostih, ki jih opazi na ladji, ki bi lahko ogrozile varno
nakladanje ali razkladanje;
– pred začetkom in med nakladanjem ali razkladanjem
mora izpolniti zahteve iz Priloge VI, ki je sestavni del tega
pravilnika.
8. člen
(postopki med ladjo in terminalom)
(1) Poveljnik ladje mora pred nakladanjem ali razkladanjem razsutega tovora s predstavnikom terminala uskladiti
načrt v skladu s Pravilom VI/7.3 Konvencije SOLAS. Načrt
mora vsebovati IMO identifikacijsko številko ladje in mora biti
pripravljen v skladu z Dodatkom 2 Kodeksa VNRB.
(2) Poveljnik ladje in predstavnik terminala potrdita svoje soglasje k načrtu tako, da ga podpišeta. Vsako spremem-
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bo načrta, ki bi lahko vplivala na varnost ladje ali posadke,
pripravita, sprejmeta in potrdita v obliki spremenjenega načrta. Ladja in terminal morata hraniti dogovorjeni načrt in vse
njegove nadaljnje spremembe najmanj šest mesecev, da ga
lahko preverijo pristojni organi.
(3) Pred začetkom nakladanja ali razkladanja poveljnik
ladje in predstavnik terminala izpolnita in podpišeta varnostni
kontrolni list ladja/obala v skladu s smernicami iz Dodatka 4
Kodeksa VNRB.
(4) Med ladjo in terminalom se mora vzpostaviti in
nenehno vzdrževati učinkovita komunikacija, ki omogoča
takojšnje pridobivanje podatkov o načinu nakladanja in razkladanja in ki zagotovi takojšnjo prekinitev nakladanja ali
razkladanja, če poveljnik ladje ali predstavnik terminala to
ukažeta.
(5) Poveljnik ladje in predstavnik terminala morata izvajati nakladanje ali razkladanje v skladu z dogovorjenim
načrtom. Predstavnik terminala je odgovoren za nakladanje
ali razkladanje po dogovorjenem vrstnem redu, količini in
stopnji nakladanja ali razkladanja. Od dogovorjenega načrta
ne sme odstopati, razen po predhodnem posvetu in pisnem
dogovoru s poveljnikom ladje.
(6) Po zaključenem nakladanju ali razkladanju poveljnik
ladje in predstavnik terminala v pisni obliki potrdita, da je
bilo nakladanje ali razkladanje izvedeno v skladu z načrtom,
vključno z morebitnimi dogovorjenimi spremembami. Če gre
za razkladanje, mora takšen zapis vsebovati tudi navedbo,
da so bila skladišča za tovor izpraznjena in očiščena v skladu z zahtevami poveljnika ladje, in zapisnik o morebitnih
poškodbah, ki jih je utrpela ladja, ter morebitnih popravilih,
ki so bila opravljena.
9. člen
(vloga pomorske inšpekcije)
(1) Ne glede na pravice in obveznosti poveljnika ladje
v skladu Pravilu VI/7.7 Konvencije SOLAS mora pomorska
inšpekcija preprečiti ali ustaviti nakladanje ali razkladanje
razsutega tovora, kadar razpolaga s podatki, ki jasno pričajo
o tem, da bi te operacije lahko ogrozile varnost ladje ali
posadke.
(2) Če je pomorska inšpekcija obveščena o nesoglasju
med poveljnikom ladje in predstavnikom terminala glede izvajanja postopkov iz prejšnjega člena, sprejme vse potrebne
ukrepe, da se zagotovi varnost plovbe ali prepreči onesnaženje morskega okolja.
10. člen
(popravilo poškodb, ki nastanejo med nakladanjem ali
razkladanjem)
(1) Če se ladijska konstrukcija ali oprema med nakladanjem ali razkladanjem poškoduje, mora predstavnik terminala
o tem poročati poveljniku ladje, ki mora poškodbe po potrebi
odpraviti.
(2) Če bi poškodba lahko ogrozila konstrukcijsko trdnost
ali neprepustnost trupa ali bistvene strojne sisteme ladje,
mora predstavnik terminala ali poveljnik ladje obvestiti upravo
države zastave ali od nje pooblaščen klasifikacijski zavod in
pomorsko inšpekcijo. Pomorska inšpekcija sprejme odločitev, ali je potrebno takojšnje popravilo ali pa ga je mogoče
odložiti, pri čemer upošteva mnenje uprave države zastave
ali od nje pooblaščenega klasifikacijskega zavoda ter mnenje
poveljnika ladje. Kadar je potrebno takojšnje popravilo, se to
izvede tako, da se ugodi zahtevam poveljnika ladje in pomorske inšpekcije, preden ladja zapusti pristanišče.
(3) Pri sprejemanju odločitve iz prejšnjega odstavka
lahko pomorska inšpekcija zaprosi pooblaščeni klasifikacijski zavod, da opravi pregled poškodb in svetuje, ali je treba
popravila opraviti takoj ali pa jih je mogoče odložiti.
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11. člen
(preverjanje in poročanje)
(1) Pomorska inšpekcija mora redno preverjati:
– ali terminali ustrezajo zahtevam iz 5. člena, drugega
odstavka 7. člena in 8. člena tega pravilnika in
– ali terminali, razen terminalov, ki imajo začasno dovoljenje za obratovanje, ustrezajo zahtevam iz 4. točke 5. člena
tega pravilnika.
(2) Pomorska inšpekcija mora za preverjanje izpolnjevanja zahtev iz prve alinee prejšnjega odstavka izvajati tudi
nenapovedane inšpekcijske preglede med nakladanjem ali
razkladanjem.
(3) Uprava predloži Komisiji Evropske unije vsake tri leta
poročilo o rezultatih teh preverjanj. Poročilo vsebuje tudi oceno
učinkovitosti usklajenih postopkov sodelovanja in komunikacije
med ladjami za prevoz razsutega tovora in terminali. Poročilo
mora oddati najkasneje do 30. aprila leta, ki sledi obdobju treh
koledarskih let, na katero se poročilo nanaša.

mer se upoštevajo globina vode ob privezu, velikost ladje,
privezna oprema, odbojniki, varen dostop in morebitne ovire
za nakladanje ali razkladanje;
2. imeti opremo za nakladanje in razkladanje, ki je odobrena in vzdrževana v skladu z ustreznimi predpisi in standardi, z njo pa lahko upravljajo samo ustrezno kvalificirane
in pooblaščene osebe;
3. imeti osebje, ki mora biti usposobljeno za vse vidike
varnega nakladanja in razkladanja sorazmerno s svojimi
odgovornostmi. Usposabljanje mora biti zasnovano tako,
da so delavci seznanjeni s splošnimi nevarnostmi pri nakladanju in razkladanju tovora in škodljivimi posledicami,
ki jih lahko ima nepravilno nakladanje ali razkladanje na
varnost ladje;
4. imeti osebje na terminalu, ki sodeluje pri nakladanju
in razkladanju, ki mora biti ustrezno opremljeno, uporabljati
mora osebno zaščitno opremo ter biti spočito, da se preprečijo nesreče zaradi preutrujenosti.

12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

PRILOGA III
PODATKI, KI JIH MORA POVELJNIK LADJE
POSREDOVATI TERMINALU

Št. 2620-5/2005/9
Ljubljana, dne 18. maja 2006
EVA 2006-2411-0010
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet
PRILOGA I
ZAHTEVE GLEDE USTREZNOSTI LADIJ ZA PREVOZ
RAZSUTEGA TOVORA

Ladje, ki pristajajo na terminalih za nakladanje ali razkladanje razsutega tovora, morajo:
1. imeti skladišča za tovor in odprtine žrel zadostne
velikosti in oblike, da omogočajo zadovoljivo nakladanje,
zlaganje, poravnavanje in razkladanje razsutega tovora;
2. imeti žrela ladijskih skladišč označena z identifikacijskimi številkami, kot se uporabljajo v načrtu nakladanja
in razkladanja. Mesto, velikost in barva številk morajo biti
jasno vidni in prepoznavni osebam, ki upravljajo z opremo
za nakladanje in razkladanje na terminalu;
3. imeti žrela ladijskih skladišč, sisteme delovanja žrel
in varnostne naprave, ki so brezhibni, in jih uporabljati le za
predvidene namene;
4. pred nakladanjem ali razkladanjem preizkusiti delovanje kontrolnih luči za opozarjanje na nagibanje;
5. imeti odobren računalnik za ravnanje s tovorom, primeren za izračunavanje obremenitev med nakladanjem ali
razkladanjem;
6. imeti pogonske in pomožne stroje v stanju pripravljenosti;
7. imeti opremo na krovu za privez in pristajanje v dobrem stanju.
PRILOGA II
ZAHTEVE GLEDE USTREZNOSTI TERMINALOV
ZA NAKLADANJE IN RAZKLADANJE RAZSUTEGA
TOVORA
Terminali za nakladanje ali razkladanje razsutega tovora
morajo:
1. sprejemati samo tiste ladje, ki se lahko varno bočno
privežejo vzdolž nakladalnih ali razkladalnih naprav, pri če-

Poveljnik ladje mora posredovati terminalu naslednje
podatke:
1. takoj, ko je mogoče, predvideni čas prihoda, ki se po
potrebi dopolni;
2. ob prvem sporočilu o predvidenem času prihoda:
(a) ime, klicni znak, IMO identifikacijsko številko, državo
zastave, pristanišče vpisa;
(b) načrt nakladanja ali razkladanja z navedbo skupne
količine tovora, količine tovora po žrelih, vrstni red nakladanja ali razkladanja in količino, ki jo je potrebno natovoriti ali
razložiti v vsaki fazi nakladanja ali razkladanja;
(c) ugrez ladje ob prihodu in predvideni ugrez ob odhodu;
(d) čas, potreben za polnjenje balasta ali praznjenje
balasta;
(e) dolžina preko vsega, največja širina ladje in dolžina
tovornega krova od sprednje odprtine za nakladanje tovora
skrajnega sprednjega žrela do zadnje odprtine za nakladanje
tovora skrajnega zadnjega žrela, skozi katere se bo tovor
nakladal ali razkladal;
(f) razdalja od vodne črte do prvega žrela, v katero
se bo nakladalo ali razkladalo, in razdalja od boka ladje do
odprtine žrela;
(g) namestitev ladijskih stopnic;
(h) največja višina ladje nad vodno črto;
(i) podroben opis in zmogljivosti ladijskih naprav za
ravnanje s tovorom;
(j) število in vrsta vrvi za privez;
(k) posebne zahteve, na primer po poravnavanju tovora
ali stalnem merjenju količine vode v tovoru;
(l) podrobnosti o morebitnih popravilih, ki bi lahko povzročila zamude pri privezovanju, začetku nakladanja ali razkladanja ali izplutju ladje po zaključku nakladanja ali razkladanja;
(m) vse druge podatke, ki jih v zvezi z ladjo zahteva
terminal.
PRILOGA IV
DOLŽNOSTI POVELJNIKA LADJE PRED ALI MED
NAKLADANJEM ALI RAZKLADANJEM
Pred in med nakladanjem ali razkladanjem mora poveljnik ladje zagotoviti, da:
1. sta nakladanje ali razkladanje tovora ter polnjenje
ali praznjenje balastnih vod pod nadzorom odgovornega
ladijskega častnika;
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2. se ves čas nakladanja ali razkladanja spremlja razporeditev tovora in balastnih vod, da se zagotovi, da konstrukcija ladje ni preobremenjena;
3. je ladja v pokončnem položaju, če pa je iz operativnih
razlogov potreben nagib, da je ta čim manjši;
4. ladja ostane varno privezana, pri čemer upošteva
lokalne vremenske pogoje in napovedi;
5. se na ladji nahaja dovolj častnikov in članov posadke,
ki skrbijo za prilagajanje vrvi za privez ali druge normalne ali
izredne razmere, pri čemer se mora upoštevati, da mora imeti posadka zadosten počitek, da se prepreči preutrujenost;
6. se predstavnik terminala opozori na potrebno poravnavanje tovora, ki mora biti opravljeno v skladu s postopki,
ki jih določa Kodeks VNRB;
7. se predstavnik terminala opozori na zahteve po
usklajevanju med fazami praznjenja ali polnjenja balasta in
stopnjami nakladanja ali razkladanja tovora in na vsa odstopanja od načrta praznjenja ali polnjenja balasta ali na druge
dogodke, ki lahko vplivajo na nakladanje ali razkladanje
tovora;
8. se balastne vode izpuščajo v takšnih količinah, ki
ustrezajo dogovorjenemu načrtu nakladanja, in ne povzroči
poplavljanje nabrežja ali sosednjih plovil. Če ladja ne more v
celoti izprazniti balastnih vod pred fazo poravnavanja v postopku nakladanja, se morata poveljnik ladje in predstavnik
terminala dogovoriti o potrebnem času za začasno ustavitev
nakladanja in številu takih prekinitev;
9. se s predstavnikom terminala doseže soglasje glede
ukrepov v primeru dežja ali drugih sprememb vremena, če
bi narava tovora v primeru takšne spremembe predstavljala
tveganje;
10. na privezani ladji ali v njeni bližini ne sme potekati
nobeno delo z odprtim ognjem, razen z dovoljenjem predstavnika terminala in pomorskega inšpektorja;
11. poteka strog nadzor nad nakladanjem ali razkladanjem in nad ladjo med zadnjimi fazami nakladanja ali
razkladanja;
12. se nemudoma obvesti predstavnik terminala, če je
postopek nakladanja ali razkladanja povzročil škodo, nevarno situacijo ali grozi, da bi se kaj takega lahko zgodilo;
13. se obvesti predstavnik terminala, kdaj se mora začeti končno poravnavanje ladje, da se lahko sistem tekočih
trakov do konca izprazni;
14. razkladanje skladišča za tovor na levem boku ladje
poteka hkrati z razkladanjem istega skladišča na desnem
boku, da bi se izognili torziji konstrukcije ladje;
15. se pri polnjenju balasta v eno ali več tovornih skladišč upošteva možnost uhajanja vnetljivih hlapov iz skladišč
in se poskrbi za varnostne ukrepe, preden se v bližini ali nad
temi skladišči dovoli delo z odprtim ognjem.
PRILOGA V
PODATKI, KI JIH MORA TERMINAL POSREDOVATI
POVELJNIKU LADJE
Podatki, ki jih mora terminal posredovati poveljniku ladje, so:
1. naziv priveza, na katerem bo potekalo nakladanje ali
razkladanje, čas in predvideno trajanje priveza ter nakladanja
ali razkladanja;
2. značilnosti opreme za nakladanje ali razkladanje,
vključno z nominalno količino nakladanja ali razkladanja in
številom nakladalnih ali razkladalnih rok, ki bodo uporabljene,
in predvidenim časom, ki je potreben za vsako fazo nakladanja ali razkladanja;
3. značilnosti na privezu ali pomolu, o katerih bi poveljnik ladje moral biti obveščen, vključno s položajem stalnih ali
premičnih ovir, odbojnikov, bitev in priveznih boj;
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4. minimalna globina vode vzdolž priveza in v vhodnih
in izhodnih kanalih;
5. gostota vode ob privezu;
6. največja razdalja med vodno črto in vrhom skladiščnih pokrovov ali žrelnih odprtin, glede na to, katera mera je
pomembna za nakladanje ali razkladanje, in največja višina
ladje nad vodno črto;
7. ureditev dostopa na ladjo;
8. določitev boka ladje bo vzdolž priveza;
9. največja dovoljena hitrost ob približevanju pomolu ter
tip in število vlačilcev, in njihova vlečna moč na bitvi;
10. zaporedje nakladanja različnih vrst tovora in druge
omejitve, če ni mogoče sprejemati tovora v zaporedju ali v
ladijskih skladiščih, kot bi ustrezalo ladji;
11. lastnosti tovora, ki se bo nakladal, ki lahko pomenijo
nevarnost, kadar pride v stik s tovorom ali ostanki tovora na
ladji;
12. predhodne informacije o predvidenem nakladanju
ali razkladanju ali spremembe obstoječega načrta nakladanja
ali razkladanja;
13. če je oprema za nakladanje ali razkladanje na terminalu nepremična oziroma je njeno premikanje omejeno;
14. število potrebnih vrvi za privez;
15. opozorilo o neobičajnem režimu priveza;
16. omejitve glede polnjenja ali praznjenja balasta;
17. največji dovoljeni ugrez;
18. vse druge podatke, povezane s terminalom, ki jih
zahteva poveljnik ladje.
PRILOGA VI
DOLŽNOSTI PREDSTAVNIKA TERMINALA PRED IN
MED NAKLADANJEM ALI RAZKLADANJEM
Pred in med nakladanjem ali razkladanjem mora predstavnik terminala:
1. obvestiti poveljnika ladje o imenih in postopkih za
navezovanje stikov z osebjem terminala ali zastopniki vkrcevalca, ki bodo odgovorni za nakladanje ali razkladanje in s
katerimi bo poveljnik ladje imel stik;
2. poskrbeti za varnostne ukrepe, s katerimi se prepreči,
da bi oprema za nakladanje ali razkladanje poškodovala ladjo, in obvestiti poveljnika ladje, če pride do poškodb;
3. zagotoviti, da je ladja v pokončnem položaju oziroma
da je nagib čim manjši;
4. zagotoviti, da razkladanje skladišča za tovor na levem boku ladje poteka hkrati z razkladanjem istega skladišča
na desnem boku, da bi se izognili torziji ladje;
5. opozoriti poveljnika ladje, da v primerih nakladanja
tovora visoke gostote ali če so količine tovora v grabilnikih
velike, utegne priti do močnih, lokalnih obremenitev strukture
ladje, dokler tovor v celoti ne prekrije dna skladišča. V primerih, ko tehnologija nakladanja dopušča spuščanje tovora z
velike višine, mora posebej skrbno začeti nakladanje v vsako
skladišče za tovor;
6. zagotoviti dogovor s poveljnikom ladje o vseh fazah
in vseh vidikih nakladanja ali razkladanja in poskrbeti, da je
poveljnik ladje obveščen o vseh spremembah dogovorjene
količine nakladanja in teže v vsaki končani fazi nakladanja;
7. voditi evidenco o teži in razporeditvi naloženega ali
razloženega tovora in skrbeti, da teža v skladiščih za tovor
ne odstopa od dogovorjenega načrta nakladanja ali razkladanja;
8. zagotoviti, da je tovor med nakladanjem ali razkladanjem poravnan v skladu z zahtevami poveljnika ladje;
9. zagotoviti, da se količine tovora, ki so potrebne za
ugrez na odhodu ladje, in poravnanosti tovora v skladiščih
izračunajo tako, da se sistemi tekočih trakov na terminalu
iztečejo in izpraznijo ob koncu nakladanja. V ta namen mora
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predstavnik terminala obvesti poveljnika ladje o nominalni
tonaži na sistemu tekočih trakov na terminalu in morebitnih
potrebah za izpraznitev sistema tekočih trakov ob zaključku
nakladanja;
10. pri razkladanju poveljnika ladje posebno opozoriti o
nameravanem povečanju ali zmanjšanju števila razkladalnih
rok in ga obvestiti, kdaj se razkladanje iz vsakega skladišča
za tovor šteje za zaključeno;
11. zagotoviti, da na ladji ali v bližini ladje, medtem ko je
ladja ob privezu, ne poteka nobeno delo z odprtim ognjem,
razen z dovoljenjem poveljnika ladje in uprave.

2435.

Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovsko
upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za
leto 2006

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o divjadi
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih
območij v Republiki Sloveniji za leto 2006
1. člen
S tem pravilnikom se za leto 2006 sprejmejo letni
načrti naslednjih lovsko upravljavskih območij v Republiki
Sloveniji:
– Novomeškega lovsko upravljavskega območja,
– Gorenjskega lovsko upravljavskega območja,
– Kočevsko-Belokranjskega lovsko upravljavskega območja,
– Notranjskega lovsko upravljavskega območja,
– Primorskega lovsko upravljavskega območja,
– Pohorskega lovsko upravljavskega območja,
– Posavskega lovsko upravljavskega območja,
– Pomurskega lovsko upravljavskega območja,
– Savinjsko-Kozjanskega lovsko upravljavskega območja,
– Slovenskogoriškega lovsko upravljavskega območja,
– Triglavskega lovsko upravljavskega območja,
– Zahodno visoko kraškega lovsko upravljavskega območja,
– Zasavskega lovsko upravljavskega območja,
– Kamniško-Savinjskega lovsko upravljavskega območja in
– Ptujsko-Ormoškega lovsko upravljavskega območja.
2. člen
Letni načrti iz prejšnjega člena so na vpogled na območnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije, ki so sodelovale pri
izdelavi letnih načrtov, in se trajno hranijo na sedežu Zavoda
za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, ter na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-124/2006
Ljubljana, dne 18. aprila 2006
EVA 2006-2311-0131
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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2436.

Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi
ustanove USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA
FUNDACIJA BANJŠKE IN TRNOVSKE
PLANOTE

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na
podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS,
št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v
upravni zadevi izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi ustanove
USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA FUNDACIJA BANJŠKE
IN TRNOVSKE PLANOTE, s sedežem na naslovu Grgarske
Ravne 30, 5251 Grgar, naslednjo

ODLOČBO
S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi
ustanove USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA FUNDACIJA
BANJŠKE IN TRNOVSKE PLANOTE, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa opr. št. SV 274/06 z dne 3. 4. 2006, s
katerim je ustanovitelj:
Društvo ljubiteljev narave Planota, Lokve 46, 5252 Trnovo pri Gorici,
ustanovil ustanovo z imenom: USTANOVA LOKALNA
RAZVOJNA FUNDACIJA BANJŠKE IN TRNOVSKE PLANOTE, skrajšani naziv FUNDACIJA BT PLANOTA,
s sedežem: Grgarske Ravne 30, 5251 Grgar.
Namen ustanove je spodbujanje vzpostavitve pravnih
in drugih pogojev za razvoj filantropije, prostovoljnega dela
in financiranja javno koristne nepridobitne dejavnosti, to
je projektov in dejavnosti, ki spodbujajo razvoj filantropije,
prostovoljno delo in dobrodelnost pri posameznikih, gospodarskih družbah, lokalnih skupnostih, ki predstavljajo
reševanje socialnih, gmotnih in drugih družbenih problemov, ki jih FUNDACIJA BT PLANOTA ugotovi v lokalni
skupnosti.
Ustanovitveno premoženje znaša 300.000,00 SIT.
Člani prve uprave so: Aliče Čubej, Miro Šuligoj Bremec,
Dušan Bremec, mag. Dušan Luin in Ervin Čurlič.
Št. 01704-38/2006-02
Ljubljana, dne 4. maja 2006
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

2437.

Seznam zdravil, za katera je bilo od 21. 12.
2005 do 18. 5. 2006 izdano dovoljenje za
promet

Na podlagi 52. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS,
št. 31/06) objavlja Agencija Republike Slovenije za zdravila
in medicinske pripomočke

SEZNAM
zdravil, za katera je bilo od 21. 12. 2005 do 18. 5.
2006 izdano dovoljenje za promet

Na podlagi 52. lena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/2006) objavlja Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomoke

SEZNAM
Št. 58 / 6. 6.
zdravil, za katera je bilo od 21.12.2005 do 18.05.2006 izdano dovoljenje za promet

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

009991 ACTILYSE
alteplaza (alteplasum)

009992 ADDAMEL N koncentrat za
raztopino za infundiranje

(kombinacije elektrolitov z drugimi
pripravki)

009993 ALOPURINOL 100 mg tablete
alopurinol (allopurinolum)

009994 ALPHAGAN
brimonidin (brimonidinum)

009995 Alvesco 160 µg inhalacijska
raztopina pod tlakom

ciklesonid (ciclesonidum)

009996 Alvesco 80 µg inhalacijska
raztopina pod tlakom

ciklesonid (ciclesonidum)

009997 Amoksiklav 1000 mg tablete za
peroralno suspenzijo

amoksicilin (amoxicillinum)
klavulanska kislina (acidum
clavulanicum)

009998 Amoksiklav 1000 mg tablete za
peroralno suspenzijo

amoksicilin (amoxicillinum)
klavulanska kislina (acidum
clavulanicum)

009999 Amoksiklav 625 mg tablete za
peroralno suspenzijo

amoksicilin (amoxicillinum)
klavulanska kislina (acidum
clavulanicum)

010000 Amoksiklav 625 mg tablete za
peroralno suspenzijo

amoksicilin (amoxicillinum)
klavulanska kislina (acidum
clavulanicum)

010001 Androtop 25 mg gel v blazinici
testosteron (testosteronum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

prašek in vehikel za raztopino za Zdravilo se izdaja le na recept,
injiciranje ali infudiranje
uporablja pa se samo v
škatla z 1 vialo s praškom in 1 bolnišnicah.
vialo v vehiklom
sprememba/e v dovoljenju za
promet

2006 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH&Co.
KG, Nemija/ Boehringer Ingelheim
International GmbH, Nemija
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173, Ingelheim am Rhein,
Nemija

Zdravilo se izdaja le na recept,
koncentrat za raztopino za
infundiranje
uporablja pa se samo v
škatla z 20 plastinimi ampulami bolnišnicah.
z 10 ml koncentrata
podaljšanje dovoljenja za
promet

Fresenius Kabi Halden ANS, Norveška/
Fresenius Kabi AB, Uppsala, Švedska

Zdravilo se izdaja le na recept.
tableta
škatla s plastinim vsebnikom s
100 tabletami
podaljšanje dovoljenja za
promet

Belupo, lijekovi i kozmetika, d.d., Ulica
Danica 5, Koprivnica, Hrvaška

Zdravilo se izdaja le na recept.
kapljice za oko, raztopina
škatla s kapalnim vsebnikom s 5
ml raztopine
sprememba imetnika
dovoljenja za promet

Allergan Pharmaceuticals Ireland, Westport
Co. Mayo, Irska/Allergan, Inc., Irvine, ZDA

inhalacijska raztopina pod
Zdravilo se izdaja le na recept.
tlakom
škatla z vsebnikom pod tlakom z novo pakiranje
odmernim ventilom, z zaporko in
ustnikom (60 odmerkov)
inhalacijska raztopina pod
Zdravilo se izdaja le na recept.
tlakom
škatla z vsebnikom pod tlakom z novo pakiranje
odmernim ventilom, z zaporko in
ustnikom (60 odmerkov)

Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

Belupo, d.o.o., Dvoržakova 6, Ljubljana,
Slovenija

Allergan Pharmaceutical Ireland, Castlebar
Road, Westport, Co. Mayo, Irska
ALTANA Pharma AG, Konstanz Nemija
ALTANA Pharma AG, Konstanz
Byk-Gulden -Straße 2, D-78467 Konstanz,
Nemija
ALTANA Pharma AG, Konstanz Nemija
ALTANA Pharma AG, Konstanz
Byk-Gulden -Straße 2, D-78467 Konstanz,
Nemija

testosteron (testosteronum)
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Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-107/06
07.07.2007
B01AD02
3837000018622
006688
5363-I-130/06
19.03.2009
B05XA31
3837000085372
009679
5363-I-122/06
07.12.2008
M04AA01
3837000075847
015261
5363-I-16/06
30.04.2009
S01EA05
3837000092165
064033
5363-I-661/05
30.12.2009
R03BA08
3837000098563
034916
5363-I-660/05
30.12.2009
R03BA08
3837000098556
034908

tableta za peroralno suspenzijo Zdravilo se izdaja le na recept. LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija
škatla z 10 tabletami (5 x 2
tableti v pretisnem omotu)
novo dovoljenje za promet
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

5363-I-285/06
10.04.2011
J01CR02
3837000101454
052906

tableta za peroralno suspenzijo Zdravilo se izdaja le na recept. LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija
škatla s 14 tabletami (7 x 2
tableti v pretisnem omotu)
novo dovoljenje za promet
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

5363-I-286/06
10.04.2011
J01CR02
3837000101461
052957

tableta za peroralno suspenzijo Zdravilo se izdaja le na recept. LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija
škatla z 10 tabletami (5 x 2
tableti v pretisnem omotu)
novo dovoljenje za promet
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

5363-I-283/06
10.04.2011
J01CR02
3837000101430
052965

tableta za peroralno suspenzijo Zdravilo se izdaja le na recept. LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija
škatla s 14 tabletami (7 x 2
tableti v pretisnem omotu)
novo dovoljenje za promet
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

5363-I-284/06
10.04.2011
J01CR02
3837000101447
052973

gel
škatla s 30 blazinicami

5363-I-133/06
10.02.2011
G03BA03
3837000100396
039195

Zdravilo se izdaja le na recept. Lab. Besins Inter., Montrouge, Francija in
Besins Inter.Belgique,Belgija/Lab. Besins
Inter., Pariz, Francija
novo dovoljenje za promet
Laboratoires BESINS INTERNATIONAL, 3,
rue du Bourg L'Abbe, Pariz, Francija

010002 Androtop 50 mg gel v blazinici

Stran

gel
škatla s 30 blazinicami

Zdravilo se izdaja le na recept. Lab. Besins Inter., Montrouge, Francija in
Besins Inter.Belgique,Belgija/Lab. Besins
Inter., Pariz, Francija
novo dovoljenje za promet
Laboratoires BESINS INTERNATIONAL, 3,
rue du Bourg L'Abbe, Pariz, Francija

5363-I-134/06
10.02.2011
G03BA03
3837000100402
039225
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010003 ANEXATE 0,5 mg/5 ml raztopina raztopina za injiciranje
za injiciranje ali infundiranje
flumazenil (flumazenilum)

škatla s 5 ampulami s 5 ml
raztopine (0,1 mg/ml)

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.

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

ROCHE farmacevtska družba d.o.o.,
Vodovodna 109, Ljubljana, Slovenija
ROCHE farmacevtska družba d.o.o.,
Vodovodna 109, Ljubljana, Slovenija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-27/06
30.09.2010
V03AB25
3837000078145
000019

podaljšanje dovoljenja za
promet

010004 AQUA AD INIECTABILIA
Pharmagena

voda za injekcije (aqua pro
injectione)

vehikel za parenteralno uporabo Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
steklenica s 500 ml vehikla
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Laboratori Diaco Biomedicali S.p.A.,Via
Flavia 12, Via Flavia 124, Trst, Italija
Laboratori Diaco Biomedicali S.P.A., Via
Flavia 124, Trst, Italija

5363-I-15/06
12.04.2006
V07AB
3837000000306
007544

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

010005 Aromasin 25 mg obložene tablete obložena tableta
eksemestan (exemestanum)

škatla s 30 tabletami (2 x 15
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.

Pharmacia Italia S.p.A., Ascoli Piceno,
Italija/ Pfizer Luxembourg SARL, Strassen,
Luksemburg
Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

5363-I-40/06
10.12.2006
L02BG06
3837000087536
010960

sprememba izdelovalca

010006 Artelac 3,2 mg/ml kapljice za oko, kapljice za oko, raztopina
raztopina

hipromeloza (hypromellosum)

010007 Artelac UNO 3,2 mg/ml kapljice
za oko, raztopina

hipromeloza (hypromellosum)

010008 Artelac UNO 3,2 mg/ml kapljice
za oko, raztopina

hipromeloza (hypromellosum)

010009 ATIFAN krema 10 mg/1 g
terbinafin (terbinafinum)

Zdravilo se izdaja brez recepta Dr. Gerhard Mann, Chem.-Pharm. Fabrik
GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173,
škatla z 1 kapalnim vsebnikom z v lekarnah.
Berlin, Nemija
10 ml raztopine
novo dovoljenje za promet
Dr. Gerhard Mann, Chem.-Pharm. Fabrik
GmbH Brunsbütteler Damm 165-173,
Berlin, Nemija

5363-I-253/06
24.03.2011
S01XA20
3837000101157
052051

kapljice za oko, raztopina
škatla s 30 enoodmernimi
vsebniki z 0,6 ml raztopine v
dvojnem traku

Zdravilo se izdaja brez recepta Dr. Gerhard Mann, Chem.-Pharm. Fabrik
v lekarnah.
GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173,
Berlin, Nemija
novo dovoljenje za promet
Dr. Gerhard Mann, Chem.-Pharm. Fabrik
GmbH Brunsbütteler Damm 165-173,
Berlin, Nemija

5363-I-254/06
24.03.2011
S01XA20
3837000101164
052078

kapljice za oko, raztopina
škatla s 60 enoodmernimi
vsebniki z 0,6 ml raztopine v
dvojnem traku

Zdravilo se izdaja brez recepta Dr. Gerhard Mann, Chem.-Pharm. Fabrik
v lekarnah.
GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173,
Berlin, Nemija
novo dovoljenje za promet
Dr. Gerhard Mann, Chem.-Pharm. Fabrik
GmbH Brunsbütteler Damm 165-173,
Berlin, Nemija

5363-I-255/06
24.03.2011
S01XA20
3837000101171
052086

krema
škatla s tubo s 15 g kreme

Zdravilo se izdaja brez recepta KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
v lekarnah.
Slovenija

5363-I-168/06
06.09.2009
D01AE15
3837000092219
034037

sprememba režima izdaje

010010 B-COMPLEX obložene tablete
vitamini kompleksa B (vitamina
B-complexus)

010011 Batrafen S 10 mg/g zdravilni
šampon

ciklopiroks (ciclopiroxum)

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

obložena tableta
škatla s 30 tabletami (2 x 15
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja brez recepta KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
v lekarnah.
Slovenija

zdravilni šampon
škatla z 2 plastenkama s 60 ml
šampona

Zdravilo se izdaja le na recept. Aventis Pharma Deutschland GmbH,
Frankfurt,Nemija /Aventis Pharma
International S.A., Antony Cedex, Francija
novo dovoljenje za promet

podaljšanje dovoljenja za
promet

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119,
Ljubljana, Slovenija

010012 Batrafen S 10 mg/g zdravilni
šampon

ciklopiroks (ciclopiroxum)

zdravilni šampon
škatla z 1 plastenko s 60 ml
šampona

Zdravilo se izdaja le na recept. Aventis Pharma Deutschland GmbH,
Frankfurt,Nemija /Aventis Pharma
International S.A., Antony Cedex, Francija
novo dovoljenje za promet
Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-311/06
30.05.2009
A11EA
3837000003062
009997
5363-I-170/06
13.02.2011
D01AE14
3837000100693
039756
5363-I-169/06
13.02.2011
D01AE14
3837000100686
039721
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010013 Bazetham 0,4 mg trde kapsule s kapsula s podaljšanim
podaljšanim sprošanjem

tamsulozin (tamsulosinum)

sprošanjem, trda
škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

010014 Bazetham 0,4 mg trde kapsule s kapsula s podaljšanim
podaljšanim sprošanjem

tamsulozin (tamsulosinum)

sprošanjem, trda
škatla z 90 kapsulami (9 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

010015 Bazetham 0,4 mg trde kapsule s kapsula s podaljšanim
podaljšanim sprošanjem

tamsulozin (tamsulosinum)

010016 BEGRIVAC 2004/2005
cepivo proti gripi z inaktiviranimi
virusi (vaccinum influenzae
inactivatum, ex viris integris
praeparatum)

sprošanjem, trda
škatla z 20 kapsulami (2 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

Št.

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

58 / 6. 6. 2006 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Synthon BV, Microweg 22, Nijmegen,
Nizozemska/ Pliva Hrvatska d.o.o.,
Hrvaška
novo dovoljenje za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija
Zdravilo se izdaja le na recept. Synthon BV, Microweg 22, Nijmegen,
Nizozemska/ Pliva Hrvatska d.o.o.,
Hrvaška
novo dovoljenje za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija
Zdravilo se izdaja le na recept. Synthon BV, Microweg 22, Nijmegen,
Nizozemska/ Pliva Hrvatska d.o.o.,
Hrvaška
novo dovoljenje za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

Stran

6269

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-1013/05
29.12.2010
G04CA02
3837000099652
075485
5363-I-1014/05
29.12.2010
G04CA02
3837000099669
075493
5363-I-1012/05
29.12.2010
G04CA02
3837000099645
075477

suspenzija za injiciranje
škatla z 1 napolnjeno injekcijsko
brizgo (z iglo) z 0,5 ml
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.

raztopina za grgranje
škatla s plastenko s 100 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja brez recepta Alkaloid d.d., Skopje, Republika Makedonija
v lekarnah.
v sodelovanju z Mundipharma AG, Basel,
Švica
podaljšanje dovoljenja za
Alkaloid, d.o.o., Celovška cesta 40 a,
promet
Ljubljana, Slovenija

5363-I-355/06
12.07.2009
R02AA15
3837000013238
011991

dermalna raztopina
škatla s plastenko 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.

5363-I-358/06
12.07.2009
D08AG02
3837000013191
021083

Chiron Behring GmbH & Co. KG, Nemija
Chiron Behring GmbH & Co. KG,
Emil-von-Behring Strasse 76, D-35041
Marburg, Nemija

5363-I-231/06
07.07.2006
J07BB01
3837000073720
012106

sprememba v sestavi cepiva

010017 BETADINE 1 % raztopina za
grgranje

povidon-jod (povidonum
iodinatum)

010018 BETADINE 10 % dermalna
raztopina

povidon-jod (povidonum
iodinatum)

Alkaloid d.d., Skopje, Republika Makedonija
v sodelovanju z Mundipharma AG, Basel,
Švica
Alkaloid, d.o.o., Celovška cesta 40 a,
Ljubljana, Slovenija

podaljšanje dovoljenja za
promet

010019 BETADINE 10 % dermalna
raztopina

povidon-jod (povidonum
iodinatum)

010020 BETADINE 200 mg vaginalne
globule

povidon-jod (povidonum
iodinatum)

010021 BETADINE 7,5 % dermalna
raztopina

povidon-jod (povidonum
iodinatum)

dermalna raztopina
škatla s plastenko s 100 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja brez recepta Alkaloid d.d., Skopje, Republika Makedonija
v lekarnah.
v sodelovanju z Mundipharma AG, Basel,
Švica
podaljšanje dovoljenja za
Alkaloid, d.o.o., Celovška cesta 40 a,
promet
Ljubljana, Slovenija

5363-I-357/06
12.07.2009
D08AG02
3837000013139
012416

vaginalna globula
škatla s 14 globulami (2 x 7
globul v dvojnem traku)

Zdravilo se izdaja brez recepta Alkaloid d.d., Skopje, Republika Makedonija
v lekarnah.
v sodelovanju z Mundipharma AG, Basel,
Švica
podaljšanje dovoljenja za
Alkaloid, d.o.o., Celovška cesta 40 a,
promet
Ljubljana, Slovenija

5363-I-356/06
12.07.2009
G01AX11
3837000013207
012475

dermalna raztopina
škatla s plastenko 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.

5363-I-359/06
12.07.2009
D08AG02
3837000013153
012386

Alkaloid d.d., Skopje, Republika Makedonija
v sodelovanju z Mundipharma AG, Basel,
Švica
Alkaloid, d.o.o., Celovška cesta 40 a,
Ljubljana, Slovenija

podaljšanje dovoljenja za
promet

010022 BETADINE 7,5 % dermalna
raztopina

povidon-jod (povidonum
iodinatum)

010023 Betaglid tablete 1 mg
glimepirid (glimepiridum)

dermalna raztopina
škatla s plastenko s 100 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja brez recepta Alkaloid d.d., Skopje, Republika Makedonija
v lekarnah.
v sodelovanju z Mundipharma AG, Basel,
Švica
podaljšanje dovoljenja za
Alkaloid, d.o.o., Celovška cesta 40 a,
promet
Ljubljana, Slovenija

5363-I-360/06
12.07.2009
D08AG02
3837000013122
012351

tableta
škatla s 100 tabletami (10 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Pliva
Krakow,Poljska;AWD.Pharma,Nemija;Sofari
Por.;Dragenopharm
novo dovoljenje za promet
Apot.Püschl,Nem./Pliva d.o.o., Hrvaška

5363-I-881/05
20.12.2010
A10BB12
3837000100341
039101

Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija
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010024 Betaglid tablete 1 mg
glimepirid (glimepiridum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

tableta
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. Pliva
Krakow,Poljska;AWD.Pharma,Nemija;Sofari
Por.;Dragenopharm
novo dovoljenje za promet
Apot.Püschl,Nem./Pliva d.o.o., Hrvaška
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

010025 Betaglid tablete 2 mg
glimepirid (glimepiridum)

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Pliva
Krakow,Poljska;AWD.Pharma,Nemija;Sofari
Por.;Dragenopharm
novo dovoljenje za promet
Apot.Püschl,Nem./Pliva d.o.o., Hrvaška
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

010026 Betaglid tablete 2 mg
glimepirid (glimepiridum)

tableta
škatla s 100 tabletami (10 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Pliva
Krakow,Poljska;AWD.Pharma,Nemija;Sofari
Por.;Dragenopharm
novo dovoljenje za promet
Apot.Püschl,Nem./Pliva d.o.o., Hrvaška
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

010027 Betaglid tablete 3 mg
glimepirid (glimepiridum)

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Pliva
Krakow,Poljska;AWD.Pharma,Nemija;Sofari
Por.;Dragenopharm
novo dovoljenje za promet
Apot.Püschl,Nem./Pliva d.o.o., Hrvaška
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

010028 Betaglid tablete 3 mg
glimepirid (glimepiridum)

tableta
škatla s 100 tabletami (10 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Pliva
Krakow,Poljska;AWD.Pharma,Nemija;Sofari
Por.;Dragenopharm
novo dovoljenje za promet
Apot.Püschl,Nem./Pliva d.o.o., Hrvaška
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

010029 BETASERC 16 mg
betahistin (betahistinum)

tableta
škatla s 60 tabletami (3 x 20
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Solvay Pharmaceuticals B.V., Olst,
Nizozemska in
Pharmaceuticals,Francija/Solvay Pharm.
sprememba v dovoljenju za
B.V.,Weesp, Nizozemska
promet- dodatni izdelovalec
Solvay Pharmaceuticals B.V. C.J. van
Houtenlaan 36, Weesp, Nizozemska

010030 BETASERC 24 mg
betahistin (betahistinum)

tableta
škatla s 100 tabletami (4 x 25
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Solvay Pharmaceuticals B.V., Olst,
Nizozemska in
Pharmaceuticals,Francija/Solvay Pharm.
sprememba v dovoljenju za
B.V.,Weesp, Nizozemska
promet- dodatni izdelovalec
Solvay Pharmaceuticals B.V. C.J. van
Houtenlaan 36, Weesp, Nizozemska

010031 BETASERC 24 mg
betahistin (betahistinum)

tableta
škatla z 20 tabletami (1 x 20
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Solvay Pharmaceuticals B.V., Olst,
Nizozemska in
Pharmaceuticals,Francija/Solvay Pharm.
sprememba v dovoljenju za
B.V.,Weesp, Nizozemska
promet- dodatni izdelovalec
Solvay Pharmaceuticals B.V. C.J. van
Houtenlaan 36, Weesp, Nizozemska

010032 BETASERC 24 mg
betahistin (betahistinum)

tableta
škatla s 50 tabletami (2 x 25
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Solvay Pharmaceuticals B.V., Olst,
Nizozemska in
Pharmaceuticals,Francija/Solvay Pharm.
sprememba v dovoljenju za
B.V.,Weesp, Nizozemska
promet- dodatni izdelovalec
Solvay Pharmaceuticals B.V. C.J. van
Houtenlaan 36, Weesp, Nizozemska

010033 Braunoderm
izopropilalkohol (alcohol
isopropylicus)
povidon-jod (povidonum
iodinatum)

010034 Braunoderm
izopropilalkohol (alcohol
isopropylicus)
povidon-jod (povidonum
iodinatum)

dermalna raztopina
plastenka z 250 ml raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept. B. Braun Melsungen AG, Melsungen,
Nemija
novo dovoljenje za promet

dermalna raztopina
plastenka s 1000 ml raztopine

Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. B. Braun Melsungen AG, Melsungen,
Nemija
novo dovoljenje za promet

Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-880/05
20.12.2010
A10BB12
3837000100334
039098
5363-I-882/05
20.12.2010
A10BB12
3837000100358
039128
5363-I-883/05
20.12.2010
A10BB12
3837000100365
039136
5363-I-884/05
20.12.2010
A10BB12
3837000100372
039144
5363-I-885/05
20.12.2010
A10BB12
3837000100389
039152
5363-I-265/06
20.12.2009
N07CA01
3837000092066
018244
5363-I-268/06
20.12.2009
N07CA01
3837000092097
018368
5363-I-266/06
20.12.2009
N07CA01
3837000092073
018252
5363-I-267/06
20.12.2009
N07CA01
3837000092080
018279
5363-I-258/06
28.03.2011
D08AG02
3837000101218
053031
5363-I-259/06
28.03.2011
D08AG02
3837000101225
053082
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010035 Braunoderm z barvilom
izopropilalkohol (alcohol
isopropylicus)
povidon-jod (povidonum
iodinatum)

010036 Braunoderm z barvilom
izopropilalkohol (alcohol
isopropylicus)
povidon-jod (povidonum
iodinatum)

010037 Budiair 200 mikrogramov

inhalacijska raztopina pod
tlakom
budezonid (budesonidum)

010038 Budiair 200 mikrogramov

inhalacijska raztopina pod
tlakom
budezonid (budesonidum)

010039 Burinex
bumetanid (bumetanidum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

dermalna raztopina
plastenka z 250 ml raztopine

Št.
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

obložene tablete

amlodipin (amlodipinum)
atorvastatin (atorvastatinum)

010041 CADUET 10 mg/10 mg filmsko
obložene tablete

novo dovoljenje za promet

obložene tablete

amlodipin (amlodipinum)
atorvastatin (atorvastatinum)

010043 CADUET 5 mg/10 mg filmsko
obložene tablete

Zdravilo se izdaja le na recept. Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo
26/a, Parma, Italija

inhalacijska raztopina pod
tlakom
škatla s tlanim vsebnikom z
200 odmerki in standardnim
sprožilcem

Zdravilo se izdaja le na recept. Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo
26/a, Parma, Italija

tableta
škatla z 20 tabletami

Zdravilo se izdaja le na recept. Laboratories Leo, Vernouillet, Francija/ Leo
Pharmaceutical Products Ltd., Ballerup,
Danska
podaljšanje dovoljenja za

novo dovoljenje za promet

novo dovoljenje za promet

kalcijev laktat glukonat (calcii
lactas gluconas)
kalcijev karbonat (calcii carbonas)

010045 CALGEL
lidokain (lidocainum)
cetilpiridinij (cetylpyridinium)

010046 CELOMIX tablete 15 mg
meloksikam (meloxicamum)

Torrex Pharma, d.o.o., Trdinova ulica 4,
Ljubljana, Slovenija

Torrex Pharma, d.o.o., Trdinova ulica 4,
Ljubljana, Slovenija

Pharmagan, d.o.o., Vodopiveva ul. 9,
Kranj, Slovenija

filmsko obložena tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Gödecke GmbH, Karlsruhe, Nemija/Pfizer
Luxembourg SARL, Luksemburg

filmsko obložena tableta
plastenka z 90 tabletami

Zdravilo se izdaja le na recept. Gödecke GmbH, Karlsruhe, Nemija/Pfizer
Luxembourg SARL, Luksemburg

novo dovoljenje za promet

novo dovoljenje za promet

Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

filmsko obložena tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Gödecke GmbH, Karlsruhe, Nemija/Pfizer
Luxembourg SARL, Luksemburg

filmsko obložena tableta
plastenka z 90 tabletami

Zdravilo se izdaja le na recept. Gödecke GmbH, Karlsruhe, Nemija/Pfizer
Luxembourg SARL, Luksemburg

amlodipin (amlodipinum)
atorvastatin (atorvastatinum)

010044 Calcium-Sandoz forte

Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

inhalacijska raztopina pod
tlakom
škatla s tlanim vsebnikom z
200 odmerki in
sprožilcem-nastavkom za
inhaliranje Jet

amlodipin (amlodipinum)
atorvastatin (atorvastatinum)

010042 CADUET 5 mg/10 mg filmsko

Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. B. Braun Melsungen AG, Melsungen,
Nemija

promet

010040 CADUET 10 mg/10 mg filmsko

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. B. Braun Melsungen AG, Melsungen,
Nemija
novo dovoljenje za promet

dermalna raztopina
plastenka s 1000 ml raztopine
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novo dovoljenje za promet

novo dovoljenje za promet

Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

Stran
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Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-260/06
28.03.2011
D08AG02
3837000101232
053104
5363-I-261/06
28.03.2011
D08AG02
3837000101249
053074
5363-I-23/06
10.01.2011
R03BA02
3837000099799
075663
5363-I-22/06
10.01.2011
R03BA02
3837000099782
075655
5363-I-269/06
09.07.2008
C03CA02
3837000074055
022322
5363-I-118/06
10.04.2011
C10BX03
3837000100280
039004
5363-I-119/06
10.04.2011
C10BX03
3837000100297
039012
5363-I-116/06
10.04.2011
C10BX03
3837000100266
038989
5363-I-117/06
10.04.2011
C10BX03
3837000100273
038997

šumea tableta
škatla z 20 tabletami v
plastinem vsebniku

Zdravilo se izdaja brez recepta Lek farmacevtska družba, d.d., Ljubljana/
v lekarnah.
Novartis Consumer Health SA, Nyon, Švica

dentalni gel
škatla s s tubo z 10 g gela

Zdravilo se izdaja brez recepta GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.,
v lekarnah.
Poljska/ GlaxoSmithKline Export Ltd.,
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-245/06
07.05.2009
N01BB52
3837000079845
002585

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Extractum Pharma Ltd., Megyeri ut 64.,
Budimpešta, Madžarska/Keri Pharma
Generics Ltd., Debrecen, Madžarska
novo dovoljenje za promet

5363-I-211/06
16.03.2011
M01AC06
3837000101010
041173

sprememba v sestavi zdravila

Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

Keri Pharma Ltd. Hungary, Bartha
Boldizsar u. 7, Debrecen, Madžarska

5363-I-26/06
16.12.2007
A12AA06
3837000003147
022276
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Stran

Zap.
Štev.
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Št.
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Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

010047 CELOMIX tablete 7,5 mg
meloksikam (meloxicamum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

tableta
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. Niche Generics Ltd., Dublin, Irska in Quality
Burnley Ltd.,VB/Keri Pharma Generics
Ltd.,Debrecen, Madžarska
novo dovoljenje za promet
Keri Pharma Ltd. Hungary, Bartha
Boldizsar u. 7, Debrecen, Madžarska

010048 CILAZIL tablete 2,5 mg
cilazapril (cilazaprilum)

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Pliva Hrvatska d.o.o.,Hrvaška in Pliva
Ljubljana d.o.o., Slovenija/ Pliva Hrvatska
d.o.o., Hrvaška
podaljšanje dovoljenja za
promet

010049 CILAZIL tablete 5 mg
cilazapril (cilazaprilum)

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Pliva Hrvatska d.o.o., Pliva Krakow S.A.,
Poljska in Pliva Ljubljana d.o.o./Pliva
Hrvatska d.o.o., Hrvaška
podaljšanje dovoljenja za
promet

010050 CILAZIL tablete 1 mg
cilazapril (cilazaprilum)

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

filmsko obložene tablete

ciprofloksacin (ciprofloxacinum)

filmsko obložena tableta
škatla z 10 tabletami (1 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Pliva Hrvatska d.o.o., Pliva Krakow S.A.,
Poljska in Pliva Ljubljana d.o.o./Pliva
Hrvatska d.o.o., Hrvaška
podaljšanje dovoljenja za
promet

010051 Ciprofloksacin Arrow 250 mg

Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Arrow Generics Ltd.,VB in Juta Pharma
GmbH,Nemija in Qualiti (Burnley) Ltd.,
VB/Arrow Generics Ltd., Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Arrow Generics Limited Unit 2, Eastman
Way, Stevenage, Hertfordshire, Velika
Britanija

010052 Ciprofloksacin Arrow 500 mg
filmsko obložene tablete

ciprofloksacin (ciprofloxacinum)

filmsko obložena tableta
škatla z 10 tabletami (1 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Arrow Generics Ltd.,VB in Juta Pharma
GmbH,Nemija in Qualiti (Burnley) Ltd.,
VB/Arrow Generics Ltd., Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Arrow Generics Limited Unit 2, Eastman
Way, Stevenage, Hertfordshire, Velika
Britanija

010053 Ciprofloksacin Arrow 750 mg
filmsko obložene tablete

ciprofloksacin (ciprofloxacinum)

filmsko obložena tableta
škatla z 10 tabletami (1 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Arrow Generics Ltd.,VB in Juta Pharma
GmbH,Nemija in Qualiti (Burnley) Ltd.,
VB/Arrow Generics Ltd., Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Arrow Generics Limited Unit 2, Eastman
Way, Stevenage, Hertfordshire, Velika
Britanija

010054 Clarinase 120 mg/5 mg obložena obložena tableta s podaljšanim Zdravilo se izdaja brez recepta Schering-Plough Labo N.V.,
tableta s podaljšanim
sprošanjem

psevdoefedrin
(pseudoephedrinum)
loratadin (loratadinum)

010055 Clarithromycin Grünenthal 125
mg zrnca za peroralno
suspenzijo

sprošanjem
škatla z 10 tabletami (1 x 10
tablet v pretisnem omotu)

zrnca za peroralno suspenzijo
škatla s 14 slamicami za pitje

010056 Clarithromycin Grünenthal 187,5 zrnca za peroralno suspenzijo
škatla s 14 slamicami za pitje

mg zrnca za peroralno
suspenzijo

klaritromicin (clarithromycinum)

zrnca za peroralno suspenzijo
škatla s 14 slamicami za pitje

Heist-op-den-Berg,
Belgija/Schering-Plough Europe, Bruxelles,
Belgija
Schering-Plough Europe, Rue de Stalle,
73, Bruselj, Belgija

Zdravilo se izdaja le na recept. Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6,
Aachen, Nemija
Grünenthal, Družba za prodajo zdravil d.o.o.,
Dunajska 156, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6,
Aachen, Nemija
sprememba v sestavi zdravila

klaritromicin (clarithromycinum)

010057 Clarithromycin Grünenthal 250

podaljšanje dovoljenja za
promet

sprememba v sestavi zdravila

klaritromicin (clarithromycinum)

mg zrnca za peroralno
suspenzijo

v lekarnah.

Grünenthal, Družba za prodajo zdravil d.o.o.,
Dunajska 156, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6,
Aachen, Nemija
sprememba v sestavi zdravila

Grünenthal, Družba za prodajo zdravil d.o.o.,
Dunajska 156, Ljubljana, Slovenija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-210/06
16.03.2011
M01AC06
3837000101003
041181
5363-I-832/05
11.02.2008
C09AA08
3837000073201
001899
5363-I-833/05
11.02.2008
C09AA08
3837000073218
001902
5363-I-831/05
11.02.2008
C09AA08
3837000073195
001880
5363-I-1000/05
28.12.2010
J01MA02
3837000099614
075108
5363-I-1001/05
28.12.2010
J01MA02
3837000099621
075116
5363-I-1002/05
28.12.2010
J01MA02
3837000099638
075124
5363-I-312/06
24.06.2010
R01BA52
3837000079074
086657
5363-I-8/06
07.07.2010
J01FA09
3837000099720
032050
5363-I-9/06
07.07.2010
J01FA09
3837000099737
032069
5363-I-10/06
07.07.2010
J01FA09
3837000099744
032077

Stran 6 od 38

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

010058 Clarosip 125 mg zrnca za
peroralno suspenzijo

Farmacevtska oblika
Pakiranje

zrnca za peroralno suspenzijo
škatla s 14 slamicami za pitje

klaritromicin (clarithromycinum)

010059 Clarosip 187,5 mg zrnca za
peroralno suspenzijo

peroralno suspenzijo

zrnca za peroralno suspenzijo
škatla s 14 slamicami za pitje

zrnca za peroralno suspenzijo
škatla s 14 slamicami za pitje

tianeptin (tianeptinum)

gastrorezistentne tablete

pantoprazol (pantoprazolum)

gastrorezistentna tableta
škatla z 28 tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Grünenthal, Družba za prodajo zdravil d.o.o.,
Dunajska 156, Ljubljana, Slovenija

Grünenthal, Družba za prodajo zdravil d.o.o.,
Dunajska 156, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6,
Aachen, Nemija
Grünenthal, Družba za prodajo zdravil d.o.o.,
Dunajska 156, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Les Laborat. Servier Industrie, Gidy,
Francija in J.D.C. d.o.o., Ljubljana/Les
Laborat. Servier Ind., Francija
sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

010062 CONTROLOC 20 mg

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6,
Aachen, Nemija

sprememba v sestavi zdravila

obložena tableta
škatla s 30 tabletami
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Zdravilo se izdaja le na recept. Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6,
Aachen, Nemija

sprememba v sestavi zdravila

klaritromicin (clarithromycinum)

010061 COAXIL

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

sprememba v sestavi zdravila

klaritromicin (clarithromycinum)

010060 Clarosip 250 mg zrnca za

Št.

Servier Pharma, marketing in trgovina,
d.o.o., Tolstojeva 8, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. ALTANA Pharma Oranienburg GmbH,
Oranienburg, Nemija/ALTANA Pharma
AG, Konstanz, Nemija
sprememba izdelovalca
ALTANA Pharma AG, Konstanz
Byk-Gulden -Straße 2, D-78467 Konstanz,
Nemija

010063 CONTROLOC 20 mg

gastrorezistentne tablete

pantoprazol (pantoprazolum)

gastrorezistentna tableta
škatla s 56 tabletami (4 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. ALTANA Pharma Oranienburg GmbH,
Oranienburg, Nemija/ALTANA Pharma
AG, Konstanz, Nemija
sprememba izdelovalca
ALTANA Pharma AG, Konstanz
Byk-Gulden -Straße 2, D-78467 Konstanz,
Nemija

010064 CONTROLOC 40 mg

gastrorezistentne tablete

pantoprazol (pantoprazolum)

gastrorezistentna tableta
škatla z 28 tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. ALTANA Pharma Oranienburg GmbH,
Oranienburg, Nemija/ALTANA Pharma
AG, Konstanz, Nemija
sprememba izdelovalca
ALTANA Pharma AG, Konstanz
Byk-Gulden -Straße 2, D-78467 Konstanz,
Nemija

010065 CONTROLOC 40 mg

gastrorezistentne tablete

pantoprazol (pantoprazolum)

gastrorezistentna tableta
škatla s 14 tabletami (1 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. ALTANA Pharma Oranienburg GmbH,
Oranienburg, Nemija/ALTANA Pharma
AG, Konstanz, Nemija
sprememba izdelovalca
ALTANA Pharma AG, Konstanz
Byk-Gulden -Straße 2, D-78467 Konstanz,
Nemija

010066 CONTROLOC 40 mg prašek za
raztopino za injiciranje

pantoprazol (pantoprazolum)

prašek za raztopino za injiciranje Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
škatla s 5 vialami s praškom
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

ALTANA Pharma AG, Konstanz Nemija
ALTANA Pharma AG, Konstanz
Byk-Gulden -Straße 2, D-78467 Konstanz,
Nemija

Stran
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Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-5/06
07.07.2010
J01FA09
3837000096569
032204
5363-I-6/06
07.07.2010
J01FA09
3837000096576
032212
5363-I-7/06
07.07.2010
J01FA09
3837000096583
032220
5363-I-201/06
28.06.2006
N06AX14
3837000001655
077801
5363-I-46/06
03.09.2007
A02BC02
3837000029871
023507
5363-I-47/06
03.09.2007
A02BC02
3837000029888
023485
5363-I-49/06
28.06.2006
A02BC02
3837000001501
091413
5363-I-48/06
28.06.2006
A02BC02
3837000001495
089842
5363-I-50/06
03.09.2007
A02BC02
3837000029895
023515

sprememba v sestavi zdravila

010067 CONTROLOC 40 mg prašek za
raztopino za injiciranje

pantoprazol (pantoprazolum)

prašek za raztopino za injiciranje Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
škatla z 10 vialami s praškom
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

ALTANA Pharma AG, Konstanz Nemija
ALTANA Pharma AG, Konstanz
Byk-Gulden -Straße 2, D-78467 Konstanz,
Nemija

5363-I-51/06
03.09.2007
A02BC02
3837000029901
023558

sprememba v sestavi zdravila

010068 CONTROLOC 40 mg prašek za
raztopino za injiciranje

pantoprazol (pantoprazolum)

prašek za raztopino za injiciranje Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
škatla z 20 vialami s praškom
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

ALTANA Pharma AG, Konstanz Nemija
ALTANA Pharma AG, Konstanz
Byk-Gulden -Straße 2, D-78467 Konstanz,
Nemija

5363-I-52/06
03.09.2007
A02BC02
3837000029918
023531

sprememba v sestavi zdravila
Stran 7 od 38

Stran

Zap.
Štev.

6274 /

Št.

58 / 6. 6. 2006

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

010069 CONTROLOC 40 mg prašek za
raztopino za injiciranje

pantoprazol (pantoprazolum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

prašek za raztopino za injiciranje Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
škatla z 1 vialo s praškom
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

ALTANA Pharma AG, Konstanz Nemija
ALTANA Pharma AG, Konstanz
Byk-Gulden -Straße 2, D-78467 Konstanz,
Nemija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-53/06
03.09.2007
A02BC02
3837000024197
050105

sprememba v sestavi zdravila

010070 COVEREX
perindopril (perindoprilum)

tableta
škatla s 30 tabletami

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
Egis Pharmaceuticals Limited, 127 Shirland
Road, London, Velika Britanija

010071 DEPO-MEDROL 40 mg/ml
suspenzija za injiciranje
metilprednizolon
(methylprednisolonum)

suspenzija za injiciranje
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla z 1 vialo z 1 ml suspenzije 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-295/06
18.04.2011
C09AA04
3837000101492
041467
5363-I-327/06
23.10.2008
H02AB04
3837000040609
022209

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
imetnika

010072 DETRALEX
diosmin (diosminum)
hesperidin (hesperidinum)

010073 Dibiglim 1 mg tablete
glimepirid (glimepiridum)

filmsko obložena tableta
škatla s 30 tabletami

Zdravilo se izdaja brez recepta Les Laborat. Servier Industrie, Gidy,
v lekarnah.
Francija in J.D.C. d.o.o., Ljubljana/Les
Laborat. Servier Ind., Francija
sprememba v dovoljenju za
Servier Pharma, marketing in trgovina,
promet- dodatni izdelovalec
d.o.o., Tolstojeva 8, Ljubljana, Slovenija

5363-I-202/06
09.07.2008
C05CA03
3837000073973
022187

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Lek, d.d., Ljubljana in Lek S.A., Strykow,
Poljska in Sandoz
GmbH,Kundl,Avstrija/Lek,d.d.,Ljubljana,
novo dovoljenje za promet
Slovenija

5363-I-91/06
02.02.2011
A10BB12
3837000100020
038709

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10,
Kundl, Avstrija

010074 Dibiglim 1 mg tablete
glimepirid (glimepiridum)

tableta
škatla s 60 tabletami (6 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Lek, d.d., Ljubljana in Lek S.A., Strykow,
Poljska in Sandoz
GmbH,Kundl,Avstrija/Lek,d.d.,Ljubljana,
novo dovoljenje za promet
Slovenija
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10,
Kundl, Avstrija

010075 Dibiglim 2 mg tablete
glimepirid (glimepiridum)

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Lek, d.d., Ljubljana in Lek S.A., Strykow,
Poljska in Sandoz
GmbH,Kundl,Avstrija/Lek,d.d.,Ljubljana,
novo dovoljenje za promet
Slovenija
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10,
Kundl, Avstrija

010076 Dibiglim 2 mg tablete
glimepirid (glimepiridum)

tableta
škatla s 60 tabletami (6 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Lek, d.d., Ljubljana in Lek S.A., Strykow,
Poljska in Sandoz
GmbH,Kundl,Avstrija/Lek,d.d.,Ljubljana,
novo dovoljenje za promet
Slovenija
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10,
Kundl, Avstrija

010077 Dibiglim 3 mg tablete
glimepirid (glimepiridum)

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Lek, d.d., Ljubljana in Lek S.A., Strykow,
Poljska in Sandoz
GmbH,Kundl,Avstrija/Lek,d.d.,Ljubljana,
novo dovoljenje za promet
Slovenija
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10,
Kundl, Avstrija

010078 Dibiglim 3 mg tablete
glimepirid (glimepiridum)

tableta
škatla s 60 tabletami (6 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Lek, d.d., Ljubljana in Lek S.A., Strykow,
Poljska in Sandoz
GmbH,Kundl,Avstrija/Lek,d.d.,Ljubljana,
novo dovoljenje za promet
Slovenija
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10,
Kundl, Avstrija

5363-I-92/06
02.02.2011
A10BB12
3837000100037
038717
5363-I-93/06
02.02.2011
A10BB12
3837000100044
038725
5363-I-94/06
02.02.2011
A10BB12
3837000100051
038733
5363-I-95/06
02.02.2011
A10BB12
3837000100068
038741
5363-I-96/06
02.02.2011
A10BB12
3837000100075
038768
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Mednarodno nelastniško
ime

010079 Dibiglim 4 mg tablete
glimepirid (glimepiridum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

tableta
škatla s 60 tabletami (6 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Št.

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

58 / 6. 6. 2006 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Lek, d.d., Ljubljana in Lek S.A., Strykow,
Poljska in Sandoz
GmbH,Kundl,Avstrija/Lek,d.d.,Ljubljana,
novo dovoljenje za promet
Slovenija
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10,
Kundl, Avstrija

010080 Dibiglim 4 mg tablete
glimepirid (glimepiridum)

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Lek, d.d., Ljubljana in Lek S.A., Strykow,
Poljska in Sandoz
GmbH,Kundl,Avstrija/Lek,d.d.,Ljubljana,
novo dovoljenje za promet
Slovenija
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10,
Kundl, Avstrija

010081 Diclo Duo trde kapsule 75 mg
diklofenak (diclofenacum)

010082 DIFLAZON raztopina za
infundiranje 2 mg/1 ml

flukonazol (fluconazolum)

010083 Diflucan 100 mg trde kapsule
flukonazol (fluconazolum)

010084 Diflucan 100 mg trde kapsule
flukonazol (fluconazolum)

010085 Diflucan 150 mg trde kapsule
flukonazol (fluconazolum)

010086 Diflucan 2 mg/ml raztopina za
infundiranje

flukonazol (fluconazolum)

010087 Diflucan 50 mg trde kapsule
flukonazol (fluconazolum)

010088 DIOVAN 320 mg filmsko
obložene tablete

valsartan (valsartanum)

raztopino za infundiranje

alanilglutamin (alanylglutaminum)

raztopino za infundiranje

alanilglutamin (alanylglutaminum)

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-98/06
02.02.2011
A10BB12
3837000100099
038792
5363-I-97/06
02.02.2011
A10BB12
3837000100082
038776

Zdravilo se izdaja le na recept. Astellas Pharma GmbH, Neumarkter Str.
61, München, Nemija

raztopina za infundiranje
škatla s stekleniko po 100 ml
raztopine

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
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

5363-I-252/06
12.01.2008
J02AC01
3837000082524
004456

kapsula, trda
škatla z 28 kapsulami (4 x 7
kapsul v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Pfizer PMG, Poce-sur-Cisse, Francija/Pfizer
Luxembourg SARL, Strassen, Luksemburg

5363-I-29/06
07.05.2009
J02AC01
3837000080841
067563

kapsula, trda
škatla s 7 kapsulami (1 x 7
kapsul v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Pfizer PMG, Poce-sur-Cisse, Francija/Pfizer
Luxembourg SARL, Strassen, Luksemburg

kapsula, trda
škatla z 1 kapsulo v pretisnem
omotu

Zdravilo se izdaja le na recept. Pfizer PMG, Poce-sur-Cisse, Francija/Pfizer
Luxembourg SARL, Strassen, Luksemburg

raztopina za infundiranje
škatla s stekleniko s 100 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept, Pfizer PMG, Poce-sur-Cisse, Francija/Pfizer
uporablja pa se samo v Luxembourg SARL, Strassen, Luksemburg
bolnišnicah.
Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg
podaljšanje dovoljenja za
promet

5363-I-32/06
07.05.2009
J02AC01
3837000080865
067555

kapsula, trda
škatla s 7 kapsulami (1 x 7
kapsul v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Pfizer PMG, Poce-sur-Cisse, Francija/Pfizer
Luxembourg SARL, Strassen, Luksemburg

5363-I-28/06
07.05.2009
J02AC01
3837000080834
056391

filmsko obložena tableta
škatla z 28 tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nürnberg, Nemija/Novartis Pharma AG,
4002 Basel, Švica
nova jakost

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

podaljšanje dovoljenja za
promet

podaljšanje dovoljenja za
promet

podaljšanje dovoljenja za
promet

podaljšanje dovoljenja za
promet

PharmaSwiss, d.o.o., Wolfova 1,
Ljubljana, Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

Zdravilo se izdaja le na recept, Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz,
koncentrat za raztopino za
uporablja pa se samo v Avstrija/ Fresenius Kabi Deutschland, Bad
infundiranje
Homburg, Nemija
steklenika s 50 ml koncentrata bolnišnicah.
podaljšanje dovoljenja za
promet

010090 Dipeptiven koncentrat za

6275

kapsula, trda
škatla z 20 kapsulami (2 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nürnberg, Nemija

010089 Dipeptiven koncentrat za

Stran

koncentrat za raztopino za
infundiranje
steklenika s 100 ml
koncentrata

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 Deutschland, Bad
bolnišnicah.
Homburg, Nemija
podaljšanje dovoljenja za
promet

Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

5363-I-167/06
19.03.2009
M01AB05
3837000006445
076880

5363-I-30/06
07.05.2009
J02AC01
3837000080872
069000
5363-I-31/06
07.05.2009
J02AC01
3837000080858
067636

5363-I-336/06
15.12.2009
C09CA03
3837000101591
041475
5363-I-131/06
07.12.2008
B05XB02
3837000078442
087939
5363-I-132/06
07.12.2008
B05XB02
3837000078459
087963
Stran 9 od 38
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010091 Diprosalic 0,5 mg/g / 20 mg/g
dermalna raztopina

betametazon (betamethasonum)
salicilna kislina (acidum
salicylicum)

010092 Diprosalic 0,5 mg/g / 20 mg/g
dermalna raztopina

betametazon (betamethasonum)
salicilna kislina (acidum
salicylicum)

010093 Diprosalic 0,5 mg/g / 30 mg/g
mazilo

Farmacevtska oblika
Pakiranje

dermalna raztopina
škatla s plastenko s 100 ml
raztopine

mazilo

dermalna raztopina
škatla s plastenko s 30 ml
raztopine

mazilo
škatla s tubo s 50 g mazila

betametazon (betamethasonum)

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. SP Labo N.V., Heist-op-den-Berg, Belgija in
Schering-Plough France,Francija/SP
Europe,Bruselj, Belgija
podaljšanje dovoljenja za
Schering-Plough Europe, Rue de Stalle,
73, Bruselj, Belgija

Zdravilo se izdaja le na recept. SP Labo N.V., Heist-op-den-Berg, Belgija in
Schering-Plough France,Francija/SP
Europe,Bruselj, Belgija
podaljšanje dovoljenja za
promet

Schering-Plough Europe, Rue de Stalle,
73, Bruselj, Belgija

Zdravilo se izdaja le na recept. Schering-Plough Labo N.V.,
Heist-op-den-Berg,
Belgija/Schering-Plough Europe, Bruxelles,
podaljšanje dovoljenja za
Belgija
promet
Schering-Plough Europe, Rue de Stalle,
73, Bruselj, Belgija

mazilo
škatla s tubo s 30 g mazila

betametazon (betamethasonum)
salicilna kislina (acidum
salicylicum)

010095 Diprosone 0,5 mg/g krema

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

promet

betametazon (betamethasonum)
salicilna kislina (acidum
salicylicum)

010094 Diprosalic 0,5 mg/g / 30 mg/g

Uradni list Republike Slovenije

Zdravilo se izdaja le na recept. Schering-Plough Labo N.V.,
Heist-op-den-Berg,
Belgija/Schering-Plough Europe, Bruxelles,
novo pakiranje
Belgija
Schering-Plough Europe, Rue de Stalle,
73, Bruselj, Belgija

Zdravilo se izdaja le na recept.
krema
škatla s plastinim vsebnikom s
500 g kreme
podaljšanje dovoljenja za
promet

Schering-Plough Labo N.V.,
Heist-op-den-Berg,
Belgija/Schering-Plough Europe, Bruxelles,
Belgija
Schering-Plough Europe, Rue de Stalle,
73, Bruselj, Belgija

010096 Diprosone 0,5 mg/g krema
betametazon (betamethasonum)

krema
škatla s tubo s 30 g kreme

Zdravilo se izdaja le na recept. Schering-Plough Labo N.V.,
Heist-op-den-Berg,
Belgija/Schering-Plough Europe, Bruxelles,
novo pakiranje
Belgija
Schering-Plough Europe, Rue de Stalle,
73, Bruselj, Belgija

010097 Diprosone 0,5 mg/g mazilo
betametazon (betamethasonum)

mazilo
škatla s tubo s 30 g mazila

Zdravilo se izdaja le na recept. Schering-Plough Labo N.V.,
Heist-op-den-Berg,
Belgija/Schering-Plough Europe, Bruxelles,
novo pakiranje
Belgija
Schering-Plough Europe, Rue de Stalle,
73, Bruselj, Belgija

010098 Diprosone 0,5 mg/g mazilo
betametazon (betamethasonum)

mazilo
Zdravilo se izdaja le na recept.
škatla s plastinim vsebnikom s
500 g mazila
podaljšanje dovoljenja za
promet

Schering-Plough Labo N.V.,
Heist-op-den-Berg,
Belgija/Schering-Plough Europe, Bruxelles,
Belgija
Schering-Plough Europe, Rue de Stalle,
73, Bruselj, Belgija

010099 Doloproct rektalna krema
fluokortolon (fluocortolonum)
lidokain (lidocainum)

rektalna krema
škatla s tubo z 15 g kreme

Zdravilo se izdaja le na recept. Intendis Manufacturing S.p.A., Segrate,
Milano, Italija/Intendis GmbH, Berlin,
Nemija
novo dovoljenje za promet
Intendis GmbH Berlin, Max-Dohrn-Strasse
10, Berlin, Nemija

010100 Doloproct rektalna krema
fluokortolon (fluocortolonum)
lidokain (lidocainum)

rektalna krema
škatla s tubo z 10 g kreme

Zdravilo se izdaja le na recept. Intendis Manufacturing S.p.A., Segrate,
Milano, Italija/Intendis GmbH, Berlin,
Nemija
novo dovoljenje za promet
Intendis GmbH Berlin, Max-Dohrn-Strasse
10, Berlin, Nemija

010101 Doloproct rektalna krema
fluokortolon (fluocortolonum)
lidokain (lidocainum)

rektalna krema
škatla s tubo s 30 g kreme

Zdravilo se izdaja le na recept. Intendis Manufacturing S.p.A., Segrate,
Milano, Italija/Intendis GmbH, Berlin,
Nemija
novo dovoljenje za promet
Intendis GmbH Berlin, Max-Dohrn-Strasse
10, Berlin, Nemija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-165/06
01.10.2009
D07XC01
3837000073041
001597
5363-I-164/06
01.10.2009
D07XC01
3837000079166
088455
5363-I-162/06
01.10.2009
D07XC01
3837000073058
001627
5363-I-163/06
01.10.2009
D07XC01
3837000100655
039764
5363-I-158/06
01.10.2009
D07AC01
3837000079128
061948
5363-I-159/06
01.10.2009
D07AC01
3837000100631
039845
5363-I-161/06
01.10.2009
D07AC01
3837000100648
039853
5363-I-160/06
01.10.2009
D07AC01
3837000079142
061913
5363-I-213/06
16.03.2011
C05AX03
3837000101034
041211
5363-I-212/06
16.03.2011
C05AX03
3837000101027
041262
5363-I-214/06
16.03.2011
C05AX03
3837000101041
041203

Stran 10 od 38
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Mednarodno nelastniško
ime

010102 Doloproct sveke
fluokortolon (fluocortolonum)
lidokain (lidocainum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

sveka
škatla z 10 svekami (2 x 5
svek v dvojnem traku)

Št.

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

58 / 6. 6. 2006 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Intendis Manufacturing S.p.A., Segrate,
Milano, Italija/Intendis GmbH, Berlin,
Nemija
novo dovoljenje za promet
Intendis GmbH Berlin, Max-Dohrn-Strasse
10, Berlin, Nemija

010103 Doloproct sveke
fluokortolon (fluocortolonum)
lidokain (lidocainum)

sveka
škatla s 120 svekami (24 x 5
svek v dvojnem traku)

Zdravilo se izdaja le na recept. Intendis Manufacturing S.p.A., Segrate,
Milano, Italija/Intendis GmbH, Berlin,
Nemija
novo dovoljenje za promet
Intendis GmbH Berlin, Max-Dohrn-Strasse
10, Berlin, Nemija

010104 DONA prašek za peroralno
raztopino

prašek za peroralno raztopino
škatla z 20 vrekami

glukozamin (glucosaminum)
natrijev klorid (natrii chloridum)

010105 DRAMINA
dimenhidrinat (dimenhydrinatum)

010106 Duodopa intestinalni gel
levodopa (levodopum)
karbidopa (carbidopum)

Zdravilo se izdaja le na recept. Rottapharm S.r.l.,Monza,Italija in
Rottapharm Ltd. Dublin, Irska/Rottapharm
S.r.l., Monza, Italija
sprememba imetnika
dovoljenja za promet

Rottapharm S.p.A. Galleria Unione, 5,
Milano, Italija

tableta
škatla z 10 tabletami (1 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja brez recepta Jadran, Galenski laboratorij d.d., Pulac b.b.,
v lekarnah.
Rijeka, Hrvaška
ponovna registracija

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

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.

Solvay Pharmaceuticals GmbH, Neustadt a.
Rbge, Nemija/Solvay Pharmaceuticals
GmbH, Hannover, Nemija

Stran

6277

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-215/06
16.03.2011
C05AX03
3837000101058
041289
5363-I-216/06
16.03.2011
C05AX03
3837000101065
041270
5363-I-199/06
11.06.2009
M01AX05
3837000090925
061093
5363-I-60/06
25.01.2011
R06AA02
3837000001921
042587

Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hannover,
Hans-Böckler Allee 20, Hannover, Nemija

5363-I-217/06
03.10.2010
N04BA02
3837000097900
035483

Zdravilo se izdaja le na recept, Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG,
uporablja pa se samo v Avstrija
bolnišnicah.
Medicopharmacia Medicinsko in
farmacevtsko podjetje, d.o.o., Topniška 4a,
novo dovoljenje za promet
Ljubljana, Slovenija

5363-I-332/06
03.05.2011
L01CB01
3837000101553
041483

Zdravilo se izdaja le na recept, Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG,
uporablja pa se samo v Avstrija
bolnišnicah.
Medicopharmacia Medicinsko in
farmacevtsko podjetje, d.o.o., Topniška 4a,
novo dovoljenje za promet
Ljubljana, Slovenija

5363-I-333/06
03.05.2011
L01CB01
3837000101560
041491

Zdravilo se izdaja le na recept, Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG,
uporablja pa se samo v Avstrija
bolnišnicah.
Medicopharmacia Medicinsko in
farmacevtsko podjetje, d.o.o., Topniška 4a,
novo dovoljenje za promet
Ljubljana, Slovenija

5363-I-334/06
03.05.2011
L01CB01
3837000101577
041505

Zdravilo se izdaja le na recept, Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG,
uporablja pa se samo v Avstrija
bolnišnicah.
Medicopharmacia Medicinsko in
farmacevtsko podjetje, d.o.o., Topniška 4a,
novo dovoljenje za promet
Ljubljana, Slovenija

5363-I-335/06
03.05.2011
L01CB01
3837000101584
041521

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

5363-I-36/06
30.06.2009
C02CA06
3837000081909
026743

sprememba
izdelovalca/proizvajalca

010107 EBEPOSID 20 mg/ml koncentrat koncentrat za raztopino za
za raztopino za infundiranje

etopozid (etoposidum)

infundiranje
škatla z 1 vialo s 5 ml
koncentrata

010108 EBEPOSID 20 mg/ml koncentrat koncentrat za raztopino za
za raztopino za infundiranje

etopozid (etoposidum)

infundiranje
škatla z 1 vialo z 10 ml
koncentrata

010109 EBEPOSID 20 mg/ml koncentrat koncentrat za raztopino za
za raztopino za infundiranje

etopozid (etoposidum)

infundiranje
škatla z 1 vialo z 20 ml
koncentrata

010110 EBEPOSID 20 mg/ml koncentrat koncentrat za raztopino za
za raztopino za infundiranje

etopozid (etoposidum)

infundiranje
škatla z 1 vialo s 50 ml
koncentrata

010111 EBRANTIL 25 mg/5 ml raztopina raztopina za injiciranje
za injiciranje

urapidil (urapidilum)

škatla s 5 ampulami s 5 ml
raztopine (5 mg/ml)

ALTANA Pharma AG, Konstanz Nemija
ALTANA Pharma AG, Konstanz
Byk-Gulden -Straße 2, D-78467 Konstanz,
Nemija

podaljšanje dovoljenja za
promet

010112 EBRANTIL 30 mg trde kapsule s kapsula s podaljšanim
podaljšanim sprošanjem
urapidil (urapidilum)

sprošanjem, trda
škatla s 50 kapsulami (5 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. ALTANA Pharma Oranienburg GmbH,
Oranienburg, Nemija/ALTANA Pharma
AG, Konstanz, Nemija
podaljšanje dovoljenja za
promet

ALTANA Pharma AG, Konstanz
Byk-Gulden -Straße 2, D-78467 Konstanz,
Nemija

5363-I-33/06
30.06.2009
C02CA06
3837000081886
087254
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Pakiranje

010113 EBRANTIL 50 mg/10 ml raztopina raztopina za injiciranje
za injiciranje

urapidil (urapidilum)

škatla s 5 ampulami z 10 ml
raztopine (5 mg/ml)

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.

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

ALTANA Pharma AG, Konstanz Nemija
ALTANA Pharma AG, Konstanz
Byk-Gulden -Straße 2, D-78467 Konstanz,
Nemija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-37/06
30.06.2009
C02CA06
3837000081893
026751

podaljšanje dovoljenja za
promet

010114 EBRANTIL 60 mg trde kapsule s kapsula s podaljšanim
podaljšanim sprošanjem
urapidil (urapidilum)

sprošanjem, trda
škatla s 50 kapsulami (5 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

010115 EBRANTIL 90 mg trde kapsule s kapsula s podaljšanim
podaljšanim sprošanjem
urapidil (urapidilum)

sprošanjem, trda
škatla s 50 kapsulami (5 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

010116 Edicin 0,5 g prašek za raztopino prašek za raztopino za
za infundiranje

vankomicin (vancomycinum)

infundiranje
škatla z 1 vialo s praškom

010117 Edicin 1 g prašek za raztopino za prašek za raztopino za
infundiranje

vankomicin (vancomycinum)

010118 Edion 100 mg trde kapsule
gabapentin (gabapentinum)

infundiranje
škatla z 1 vialo s praškom

kapsula, trda
škatla s 50 kapsulami (5 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. ALTANA Pharma Oranienburg GmbH,
Oranienburg, Nemija/ALTANA Pharma
AG, Konstanz, Nemija
podaljšanje dovoljenja za
promet

Zdravilo se izdaja le na recept. ALTANA Pharma Oranienburg GmbH,
Oranienburg, Nemija/ALTANA Pharma
AG, Konstanz, Nemija
podaljšanje dovoljenja za
promet

gabapentin (gabapentinum)

kapsula, trda
škatla s 50 kapsulami (5 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

5363-I-342/06
24.06.2009
J01XA01
3837000004373
067725

Zdravilo se izdaja le na recept, LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
uporablja pa se samo v Slovenija
bolnišnicah.
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet

5363-I-343/06
24.06.2009
J01XA01
3837000004397
076430

Zdravilo se izdaja le na recept. Galex d.d., Tišinska 29g, Murska
Sobota,Slovenija/ Pliva Hrvatska, d.o.o.,
Zagreb, Hrvaška
sprememba imetnika

5363-I-1028/05
25.08.2009
N03AX12
3837000097412
035238

gabapentin (gabapentinum)

kapsula, trda
škatla s 50 kapsulami (5 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

s podaljšanim sprošanjem

venlafaksin (venlafaxinum)

010122 EFECTIN ER 37,5 mg trde
kapsule s podaljšanim
sprošanjem

venlafaksin (venlafaxinum)

sprošanjem, trda
škatla z 28 kapsulami (2 x 14
kapsul v pretisnem omotu)

kapsula s podaljšanim
sprošanjem, trda
škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

010123 EFECTIN ER 75 mg trde kapsule kapsula s podaljšanim
s podaljšanim sprošanjem
venlafaksin (venlafaxinum)

sprošanjem, trda
škatla z 28 kapsulami (2 x 14
kapsul v pretisnem omotu)

Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Galex d.d., Tišinska 29g, Murska
Sobota,Slovenija/ Pliva Hrvatska, d.o.o.,
Zagreb, Hrvaška
sprememba imetnika
dovoljenja za promet in
sprememba imena

010121 EFECTIN ER 150 mg trde kapsule kapsula s podaljšanim

Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Galex d.d., Tišinska 29g, Murska
Sobota,Slovenija/ Pliva Hrvatska, d.o.o.,
Zagreb, Hrvaška
sprememba imetnika
dovoljenja za promet in
sprememba imena

010120 Edion 400 mg trde kapsule

ALTANA Pharma AG, Konstanz
Byk-Gulden -Straße 2, D-78467 Konstanz,
Nemija

5363-I-35/06
19.03.2009
C02CA06
3837000079623
046590

Zdravilo se izdaja le na recept, LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
uporablja pa se samo v Slovenija
bolnišnicah.
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet

dovoljenja za promet in
sprememba imena

010119 Edion 300 mg trde kapsule

ALTANA Pharma AG, Konstanz
Byk-Gulden -Straße 2, D-78467 Konstanz,
Nemija

5363-I-34/06
19.03.2009
C02CA06
3837000079616
009644

Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Wyeth Medica Ireland, Newbridge, Co.
Kildare, Irska/ Wyeth - Lederle Pharma
GmbH, Dunaj, Avstrija
podaljšanje dovoljenja za
promet

Wyeth Lederle Pharma GmbH,
Storchengasse 1, Dunaj, Avstrija

Zdravilo se izdaja le na recept. Wyeth Medica Ireland, Newbridge, Co.
Kildare, Irska/ Wyeth - Lederle Pharma
GmbH, Dunaj, Avstrija
podaljšanje dovoljenja za
promet

Wyeth Lederle Pharma GmbH,
Storchengasse 1, Dunaj, Avstrija

Zdravilo se izdaja le na recept. Wyeth Medica Ireland, Newbridge, Co.
Kildare, Irska/ Wyeth - Lederle Pharma
GmbH, Dunaj, Avstrija
podaljšanje dovoljenja za
promet

Wyeth Lederle Pharma GmbH,
Storchengasse 1, Dunaj, Avstrija

5363-I-1029/05
25.08.2009
N03AX12
3837000097429
035246
5363-I-1030/05
25.08.2009
N03AX12
3837000097436
035254
5363-I-234/06
02.06.2010
N06AX16
3837000084931
008133
5363-I-232/06
02.06.2010
N06AX16
3837000023343
020540
5363-I-233/06
02.06.2010
N06AX16
3837000084948
008184
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010124 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
pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od
njega
pooblašenega
zdravnika.

Nemija/ Astellas Pharma Europe B.V.,
Leiderdorp, Nizozemska
Astellas Pharma Europe B.V. Elisabethof
19, Leiderdorp, Nizozemska

levprorelin (leuprorelinum)

010126 Elocom 1 mg/g dermalna
raztopina

mometazon (mometasonum)

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
pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od
njega
pooblašenega
zdravnika.

dermalna raztopina
škatla s plastenko s 50 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept. Schering-Plough SpA, Camazzo Plant,
Italija/ Schering-Plough Europe, Rue de
Stalle 73, Bruselj, Belgija
novo pakiranje

Nemija/ Astellas Pharma Europe B.V.,
Leiderdorp, Nizozemska
Astellas Pharma Europe B.V. Elisabethof
19, Leiderdorp, Nizozemska

raztopina

mometazon (mometasonum)

010128 Elocom 1 mg/g krema
mometazon (mometasonum)

dermalna raztopina
škatla s plastenko s 100 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept. Schering-Plough SpA, Camazzo Plant,
Italija/ Schering-Plough Europe, Rue de
Stalle 73, Bruselj, Belgija
podaljšanje dovoljenja za
promet

krema
škatla s tubo s 50 g kreme

Schering-Plough Europe, Rue de Stalle,
73, Bruselj, Belgija

Zdravilo se izdaja le na recept. Schering-Plough Labo N.V.,
Heist-op-den-Berg,
Belgija/Schering-Plough Europe, Bruxelles,
podaljšanje dovoljenja za
Belgija
promet
Schering-Plough Europe, Rue de Stalle,
73, Bruselj, Belgija

010129 Elocom 1 mg/g krema
mometazon (mometasonum)

krema
škatla s tubo s 30 g kreme

Zdravilo se izdaja le na recept. Schering-Plough Labo N.V.,
Heist-op-den-Berg,
Belgija/Schering-Plough Europe, Bruxelles,
podaljšanje dovoljenja za
Belgija
promet
Schering-Plough Europe, Rue de Stalle,
73, Bruselj, Belgija

010130 Elocom 1 mg/g mazilo
mometazon (mometasonum)

mazilo
škatla s tubo s 50 g mazila

Zdravilo se izdaja le na recept. Schering-Plough Labo N.V.,
Heist-op-den-Berg,
Belgija/Schering-Plough Europe, Bruxelles,
podaljšanje dovoljenja za
Belgija
promet
Schering-Plough Europe, Rue de Stalle,
73, Bruselj, Belgija

010131 Elocom 1 mg/g mazilo
mometazon (mometasonum)

mazilo
škatla s tubo s 30 g mazila

Zdravilo se izdaja le na recept. Schering-Plough Labo N.V.,
Heist-op-den-Berg,
Belgija/Schering-Plough Europe, Bruxelles,
podaljšanje dovoljenja za
Belgija
promet
Schering-Plough Europe, Rue de Stalle,
73, Bruselj, Belgija

010132 Eloxatin 5 mg/ml koncentrat za
raztopino za infundiranje
oksaliplatin (oxaliplatinum)

010133 Eloxatin 5 mg/ml koncentrat za
raztopino za infundiranje
oksaliplatin (oxaliplatinum)

010134 Eloxatin 5 mg/ml prašek za
raztopino za infundiranje

oksaliplatin (oxaliplatinum)

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-20/06
23.08.2010
L02AE02
3837000097313
033995

5363-I-19/06
23.08.2010
L02AE02
3837000097306
033979

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

Schering-Plough Europe, Rue de Stalle,
73, Bruselj, Belgija

010127 Elocom 1 mg/g dermalna

6279

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

010125 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

Stran

koncentrat za raztopino za
infundiranje
škatla z 1 vialo z 20 ml
koncentrata

Zdravilo se izdaja le na recept, Glaxo Wellcome Prod.,Fra. in Aventis
uporablja pa se samo v Pharma,VB in Sanofi Winthrop Ind.,
bolnišnicah.
Fra./sanofi-aventis d.o.o, Slovenija

koncentrat za raztopino za
infundiranje
škatla z 1 vialo z 10 ml
koncentrata

Zdravilo se izdaja le na recept, Glaxo Wellcome Prod.,Fra. in Aventis
uporablja pa se samo v Pharma,VB in Sanofi Winthrop Ind.,
bolnišnicah.
Fra./sanofi-aventis d.o.o, Slovenija

prašek za raztopino za
infundiranje
škatla z 1 vialo s praškom

Zdravilo se izdaja le na recept, Glaxo Wellcome Prod.,Fra. in Aventis
uporablja pa se samo v Pharma,VB in Sanofi Winthrop Ind.,
bolnišnicah.
Fra./sanofi-aventis d.o.o, Slovenija

novo dovoljenje za promet

novo dovoljenje za promet

novo dovoljenje za promet

sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija

sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija

sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-125/06
24.06.2010
D07AC13
3837000100327
039160
5363-I-124/06
24.06.2010
D07AC13
3837000073089
001678
5363-I-128/06
24.06.2010
D07AC13
3837000073072
001643
5363-I-129/06
24.06.2010
D07AC13
3837000090666
061107
5363-I-126/06
24.06.2010
D07AC13
3837000073065
001694
5363-I-127/06
24.06.2010
D07AC13
3837000090673
061115
5363-I-288/06
11.04.2011
L01XA03
3837000100549
039896
5363-I-287/06
11.04.2011
L01XA03
3837000100532
039888
5363-I-289/06
11.04.2011
L01XA03
3837000100556
039861
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010135 Eloxatin 5 mg/ml prašek za
raztopino za infundiranje

oksaliplatin (oxaliplatinum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

prašek za raztopino za
infundiranje
škatla z 1 vialo s praškom

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Zdravilo se izdaja le na recept, Glaxo Wellcome Prod.,Fra. in Aventis
uporablja pa se samo v Pharma,VB in Sanofi Winthrop Ind.,
bolnišnicah.
Fra./sanofi-aventis d.o.o, Slovenija
novo dovoljenje za promet

010136 Fentanil LEK 100 mikrogramov/h transdermalni obliž
transdermalni obliži

škatla s 5 transdermalnimi obliži

fentanil (fentanylum)

transdermalni obliži

fentanil (fentanylum)

010138 Fentanil LEK 25 mikrogramov/h
transdermalni obliži

škatla z 10 transdermalnimi
obliži

transdermalni obliži
fentanil (fentanylum)

010140 Fentanil LEK 50 mikrogramov/h
transdermalni obliži

transdermalni obliži
fentanil (fentanylum)

010142 Finpros 5 mg filmsko obložene
tablete

finasterid (finasteridum)

010143 Finpros 5 mg filmsko obložene
tablete

finasterid (finasteridum)

010144 Finpros 5 mg filmsko obložene
tablete

finasterid (finasteridum)

010145 Finpros 5 mg filmsko obložene
tablete

finasterid (finasteridum)

010146 Finpros 5 mg filmsko obložene
tablete

finasterid (finasteridum)

Zdravilo se izdaja le na recept. Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen,
Nemija/Lek, d.d., Ljubljana, Slovenija
sprememba imetnika
dovoljenja za promet in
sprememba imena

sprememba imetnika
dovoljenja za promet in
sprememba imena
transdermalni obliž
škatla z 10 transdermalnimi
obliži

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen,
Nemija/Lek, d.d., Ljubljana, Slovenija
sprememba imetnika
dovoljenja za promet in
sprememba imena

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

transdermalni obliž
Zdravilo se izdaja le na recept. Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen,
Nemija/Lek, d.d., Ljubljana, Slovenija
škatla s 5 transdermalnimi obliži

fentanil (fentanylum)

010141 Fentanil LEK 50 mikrogramov/h

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

transdermalni obliž
Zdravilo se izdaja le na recept. Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen,
Nemija/Lek, d.d., Ljubljana, Slovenija
škatla s 5 transdermalnimi obliži

fentanil (fentanylum)

010139 Fentanil LEK 25 mikrogramov/h

sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen,
Nemija/Lek, d.d., Ljubljana, Slovenija
sprememba imetnika
dovoljenja za promet in
sprememba imena

010137 Fentanil LEK 100 mikrogramov/h transdermalni obliž

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

sprememba imetnika
dovoljenja za promet in
sprememba imena

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

transdermalni obliž
škatla z 10 transdermalnimi
obliži

Zdravilo se izdaja le na recept. Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen,
Nemija/Lek, d.d., Ljubljana, Slovenija

filmsko obložena tableta
škatla z 28 tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija

filmsko obložena tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija

filmsko obložena tableta
škatla s 84 tabletami (6 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija

filmsko obložena tableta
škatla z 90 tabletami (9 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija

filmsko obložena tableta
škatla z 98 tabletami (7 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija

sprememba imetnika
dovoljenja za promet in
sprememba imena

novo dovoljenje za promet

novo dovoljenje za promet

novo dovoljenje za promet

novo dovoljenje za promet

novo dovoljenje za promet

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

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

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

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-290/06
11.04.2011
L01XA03
3837000100563
039942
5363-I-319/06
14.02.2010
N02AB03
3837000094336
077860
5363-I-320/06
14.02.2010
N02AB03
3837000094343
077879
5363-I-315/06
14.02.2010
N02AB03
3837000094299
077828
5363-I-316/06
14.02.2010
N02AB03
3837000094305
077836
5363-I-317/06
14.02.2010
N02AB03
3837000094312
077844
5363-I-318/06
14.02.2010
N02AB03
3837000094329
077852
5363-I-278/06
07.04.2011
G04CB01
3837000101386
052418
5363-I-279/06
07.04.2011
G04CB01
3837000101393
052477
5363-I-280/06
07.04.2011
G04CB01
3837000101409
052582
5363-I-281/06
07.04.2011
G04CB01
3837000101416
052612
5363-I-282/06
07.04.2011
G04CB01
3837000101423
052736
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010147 FRAGMIN 10.000 i.e./0,4 ml
raztopina za injiciranje

dalteparin (dalteparinum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Št.

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

raztopina za injiciranje
škatla z 10 napolnjenimi
injekcijskimi brizgami (25.000
i.e. anti-Xa/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.

raztopina za injiciranje
škatla z 10 napolnjenimi
injekcijskimi brizgami (25.000
i.e. anti-Xa/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.

raztopina za injiciranje
škatla z 10 napolnjenimi
injekcijskimi brizgami (25.000
i.e. anti-Xa/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.

raztopina za injiciranje
škatla z 10 napolnjenimi
injekcijskimi brizgami (25.000
i.e. anti-Xa/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.

raztopina za injiciranje
škatla z 10 napolnjenimi
injekcijskimi brizgami z 0,3 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.
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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

6281

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-42/06
14.03.2011
B01AB04
3837000100112
038857

nova jakost

010148 FRAGMIN 12.500 i.e./0,5 ml
raztopina za injiciranje

dalteparin (dalteparinum)

Pfizer Manufacturing Belgium NV/SA,Puurs,
Belgija/ Pfizer Luxembourg SARL,
Strassen, Luksemburg
Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

5363-I-43/06
14.03.2011
B01AB04
3837000100129
038873

nova jakost

010149 FRAGMIN 15.000 i.e./0,6 ml
raztopina za injiciranje

dalteparin (dalteparinum)

Pfizer Manufacturing Belgium NV/SA,Puurs,
Belgija/ Pfizer Luxembourg SARL,
Strassen, Luksemburg
Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

5363-I-44/06
14.03.2011
B01AB04
3837000100136
038881

nova jakost

010150 FRAGMIN 18.000 i.e./0,72 ml
raztopina za injiciranje

dalteparin (dalteparinum)

Pfizer Manufacturing Belgium NV/SA,Puurs,
Belgija/ Pfizer Luxembourg SARL,
Strassen, Luksemburg
Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

5363-I-45/06
14.03.2011
B01AB04
3837000100143
038911

nova jakost

010151 FRAXIPARINE 2850 i.e.

anti-Xa/0,3 ml raztopina za
injiciranje

nadroparin (nadroparinum)

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francija
ali Chinoin, Budimpešta, Madžarska/GSK
Export Ltd., Brentford, Velika Britanija
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

5363-I-237/06
11.03.2008
B01AB06
3837000079814
001937

podaljšanje dovoljenja za
promet

010152 FRAXIPARINE 3800 i.e.

anti-Xa/0,4 ml raztopina za
injiciranje

nadroparin (nadroparinum)

raztopina za injiciranje
škatla z 10 napolnjenimi
injekcijskimi brizgami z 0,4 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.

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francija
ali Chinoin, Budimpešta, Madžarska/GSK
Export Ltd., Brentford, Velika Britanija
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

5363-I-238/06
11.03.2008
B01AB06
3837000086553
023027

podaljšanje dovoljenja za
promet

010153 FRAXIPARINE 5700 i.e.

anti-Xa/0,6 ml raztopina za
injiciranje

nadroparin (nadroparinum)

raztopina za injiciranje
škatla z 10 napolnjenimi
injekcijskimi brizgami z 0,6 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.

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francija
ali Chinoin, Budimpešta, Madžarska/GSK
Export Ltd., Brentford, Velika Britanija
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

5363-I-239/06
11.03.2008
B01AB06
3837000079821
001996

podaljšanje dovoljenja za
promet

010154 FRAXIPARINE 7600 i.e.

anti-Xa/0,8 ml raztopina za
injiciranje

nadroparin (nadroparinum)

raztopina za injiciranje
škatla z 10 napolnjenimi
injekcijskimi brizgami z 0,8 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.

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francija
ali Chinoin, Budimpešta, Madžarska/GSK
Export Ltd., Brentford, Velika Britanija
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

5363-I-240/06
11.03.2008
B01AB06
3837000079838
002283

podaljšanje dovoljenja za
promet
Stran 15 od 38

Stran
Zap.
Štev.

6282 /

Št.
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Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

010155 FRAXIPARINE 9500 i.e.

anti-Xa/1,0 ml raztopina za
injiciranje
nadroparin (nadroparinum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

raztopina za injiciranje
škatla z 10 napolnjenimi
injekcijskimi brizgami z 1 ml
raztopine

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

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francija
ali Chinoin, Budimpešta, Madžarska/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-241/06
11.03.2008
B01AB06
3837000086560
023000

podaljšanje dovoljenja za
promet

010156 GELOFUSINE
derivati želatine (gelatina)

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.

B. Braun Melsungen AG, Melsungen,
Nemija
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

5363-I-186/06
01.07.2009
B05AA06
3837000085761
087300

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
pakiranja

010157 GENTAMICIN Krka 40 mg/1ml
raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje
škatla z 10 ampulami po 1 ml

gentamicin (gentamicinum)

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

5363-I-247/06
03.11.2008
J01GB03
3837000008012
034134

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

010158 GENTAMICIN Krka 20 mg/2ml
raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje
škatla z 10 ampulami po 2 ml

gentamicin (gentamicinum)

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

5363-I-246/06
03.11.2008
J01GB03
3837000008005
033804

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

010159 GENTAMICIN Krka 80 mg/2ml
raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje
škatla z 10 ampulami po 2 ml

gentamicin (gentamicinum)

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

5363-I-248/06
03.11.2008
J01GB03
3837000008029
024902

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

010160 GLUCOSI INFUNDIBILE 5%
Pharmagena

raztopina za infundiranje
steklenica 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.

Laboratori Diaco Biomedicali S.p.A.,Via
Flavia 12, Via Flavia 124, Trst, Italija
Laboratori Diaco Biomedicali S.P.A., Via
Flavia 124, Trst, Italija

5363-I-14/06
12.04.2006
B05BA03
3837000000290
056782

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

010161 Glukoza 5 % raztopina za
infundiranje Diaco

raztopina za infundiranje
steklenica 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.

Laboratori Diaco Biomedicali S.p.A.,Via
Flavia 12, Via Flavia 124, Trst, Italija
Laboratori Diaco Biomedicali S.P.A., Via
Flavia 124, Trst, Italija

5363-I-354/06
12.04.2011
B05BA03
3837000000290
056782

podaljšanje dovoljenja za
promet

010162 Glukozamin "Pharma Nord"
glukozamin (glucosaminum)

kapsula, trda
vsebnik z 90 kapsulami

Zdravilo se izdaja brez recepta Pharma Nord ApS, Tinglykke 4-6,
v lekarnah.
Vojens/Pharma Nord ApS, Vejle, Danska
novo dovoljenje za promet

Pharma Nord ApS, Sadelmagervej 30-32,
Vejle, Danska

5363-I-988/05
30.10.2010
M01AX05
3837000099386
075094

Stran 16 od 38

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

010163 HEMOSOL B0
natrijev hidrogenkarbonat (natrii
hydrogecarbonas)
kalijev klorid (kalii chloridum)
magnezijev klorid (magnesii
chloridum)
natrijev klorid (natrii chloridum)
mlena kislina (acidum lacticum)

010164 IMIGRAN 20 mg/0,1 ml pršilo za
nos

sumatriptan (sumatriptanum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

raztopina za hemofiltracijo,
hemodializo in kontinuirano
hemodializo
škatla z 2 dvoprekatnima
vrekama s 5000 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.
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Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Biosol S.p.A., Sondalo, Italija
Auremiana, izvozno uvozno trgovsko
podjetje, d.o.o., Sežana, Partizanska 109,
Sežana, Slovenija

azatioprin (azathioprinum)

6283

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-373/06
10.05.2011
B05ZB
3837000101737
075744

novo dovoljenje za promet
pršilo za nos, raztopina
škatla z 2 pršilnikoma (v
pretisnem omotu) z 0,1 ml
raztopine

Zdravilo se izdaja le na recept. GSK Manuf.,S.p.A.,Italija ali GSK
Pharmaceuticals S.A.,
Poljska/GlaxoSmithKline Export, Brentford,
sprememba v dovoljenju za
Velika Britanija
promet- dodatni izdelovalec
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

010165 IMURAN

Stran

filmsko obložena tableta
škatla s 100 tabletami (4 x 25
tablet 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.

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

5363-I-994/05
09.07.2008
N02CC01
3837000073843
021539

5363-I-991/05
07.07.2007
L04AX01
3837000018769
039039

sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec
Zdravilo se izdaja le na recept. Pharmacia Limited, Morpeth,
Nothumberland, VB/ Pfizer Luxembourg
škatla s 30 tabletami (30 x 1
SARL, Sreassen, Luksemburg
tableta v perforiranem tridelnem novo dovoljenje za promet
pretisnem omotu)
Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

5363-I-136/06
10.04.2011
C03DA04
3837000101478
039063

Zdravilo se izdaja le na recept. Pharmacia Limited, Morpeth,
Nothumberland, VB/ Pfizer Luxembourg
škatla s 30 tabletami (30 x 1
SARL, Sreassen, Luksemburg
tableta v perforiranem tridelnem novo dovoljenje za promet
pretisnem omotu)
Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

5363-I-137/06
10.04.2011
C03DA04
3837000101485
039071

Zdravilo se izdaja le na recept. McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard
Laboratoires Dublin, Irska/Generics (UK)
Ltd., Hertfordshire, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet

5363-I-321/06
19.04.2011
J02AC02
3837000101522
052094

010166 INSPRA 25 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

eplerenon (eplerenonum)

010167 INSPRA 50 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

eplerenon (eplerenonum)

010168 ITRACOL
itrakonazol (itraconazolum)

kapsula, trda
škatla s 4 kapsulami (1 x 4
kapsule v pretisnem omotu)

Merck, Proizvodnja in prodaja farmacevtskih
in kemijskih proizvodov, d.o.o., Dunajska
119, Ljubljana, Slovenija

010169 ITRACOL
itrakonazol (itraconazolum)

kapsula, trda
škatla s 15 kapsulami (1 x 15
kapsule v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard
Laboratoires Dublin, Irska/Generics (UK)
Ltd., Hertfordshire, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Merck, Proizvodnja in prodaja farmacevtskih
in kemijskih proizvodov, d.o.o., Dunajska
119, Ljubljana, Slovenija

010170 ITRACOL
itrakonazol (itraconazolum)

kapsula, trda
škatla z 28 kapsulami (2 x 14
kapsule v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard
Laboratoires Dublin, Irska/Generics (UK)
Ltd., Hertfordshire, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Merck, Proizvodnja in prodaja farmacevtskih
in kemijskih proizvodov, d.o.o., Dunajska
119, Ljubljana, Slovenija

010171 Kalijev klorid 1 mol/l koncentrat
za raztopino za infundiranje
Diaco

koncentrat za raztopino za
infundiranje
steklenica s 100 ml raztopine

kalijev klorid (kalii chloridum)

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Laboratori Diaco Biomedicali S.p.A.,Via
Flavia 12, Via Flavia 124, Trst, Italija
Laboratori Diaco Biomedicali S.P.A., Via
Flavia 124, Trst, Italija

5363-I-322/03
19.04.2011
J02AC02
3837000101539
041548
5363-I-323/06
19.04.2011
J02AC02
3837000101546
041556
5363-I-340/06
12.04.2011
B05XA01
3837000000085
093270

podaljšanje dovoljenja za
promet

010172 KAPTOPRIL ALKALOID 25 mg
tablete

kaptopril (captoprilum)

tableta
škatla s stekleniko s 40
tabletami

Zdravilo se izdaja le na recept. Alkaloid A.D., Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, Skopje, Republika
Makedonija
podaljšanje dovoljenja za
promet

Alkaloid, d.o.o., Celovška cesta 40 a,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-352/06
01.10.2009
C09AA01
3837000013085
003115

Stran 17 od 38

Stran

Zap.
Štev.

6284 /

Št.
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Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

010173 KAPTOPRIL ALKALOID 50 mg
tablete

kaptopril (captoprilum)

010174 Katalip 250 mg trde kapsule
fenofibrat (fenofibratum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

tableta
škatla s stekleniko s 40
tabletami

kapsula, trda
škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

kodein (codeinum)

010178 KORNAM 10 mg tablete
terazosin (terazosinum)

010179 KORNAM 10 mg tablete
terazosin (terazosinum)

010180 LACRYVISC
karbomer

Zdravilo se izdaja le na recept. LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet

terbinafin (terbinafinum)

tableta
škatla s stekleniko z 10
tabletami

Zdravilo se izdaja le na recept. Lekarna Ljubljana, PE Galenski laboratorij,
Tbilisijska 87, Ljubljana, Slovenija

5363-I-90/06
02.04.2008
R05DA04
3837000073430
011371

tableta
škatla z 90 tabletami (9 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija

gel za oko
škatla s tubo z 10 g gela

Zdravilo se izdaja le na recept. S.A. Alcon-Couvreur N.V., Puurs,
Belgija/Alcon Pharmaceuticals Ltd.,
Hünenberg, Švica
podaljšanje dovoljenja za

podaljšanje dovoljenja za
promet

nova jakost

nova jakost

gel
škatla s tubo s 30 g gela

terbinafin (terbinafinum)

gel
škatla s tubo s 15 g gela

terbinafin (terbinafinum)

gel
škatla s tubo s 5 g gela

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

S.A. Alcon-Couvreur N.V., Rijksweg 14,
Puurs, Belgija

Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja brez recepta Lek farmacevtska družba, d.d., Ljubljana/
v lekarnah.
Novartis Consumer Health SA, Nyon, Švica
nova farmacevtska oblika

010183 Lamisil DermGel 10 mg/g gel

Lekarna Ljubljana, Ulica Stare pravde 11,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja brez recepta Lek farmacevtska družba, d.d., Ljubljana/
v lekarnah.
Novartis Consumer Health SA, Nyon, Švica
nova farmacevtska oblika

010182 Lamisil DermGel 10 mg/g gel

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

5363-I-272/06
11.02.2008
C10AB05
3837000004922
026999

5363-I-331/06
24.06.2009
J01FF01
3837000005035
042463

promet

010181 Lamisil DermGel 10 mg/g gel

Alkaloid, d.o.o., Celovška cesta 40 a,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-353/06
01.10.2009
C09AA01
3837000013092
003107

Zdravilo se izdaja le na recept, LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
uporablja pa se samo v Slovenija
bolnišnicah.
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

škatla z 10 vialami po 4 ml
raztopine

klindamicin (clindamycinum)

Ljubljana tablete

Zdravilo se izdaja le na recept. Alkaloid A.D., Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, Skopje, Republika
Makedonija
podaljšanje dovoljenja za

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra

5363-I-330/06
24.06.2009
J01FF01
3837000005028
044474

010176 KLIMICIN 600 mg/4 ml raztopina raztopina za injiciranje

010177 Kodeinijev fosfat Lekarna

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept, LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
uporablja pa se samo v Slovenija
bolnišnicah.
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

škatla z 10 ampulami po 2 ml
raztopine

klindamicin (clindamycinum)

za injiciranje in intravensko
infundiranje

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

promet

010175 KLIMICIN 300 mg/2 ml raztopina raztopina za injiciranje
za injiciranje in intravensko
infundiranje

Uradni list Republike Slovenije

Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja brez recepta Lek farmacevtska družba, d.d., Ljubljana/
v lekarnah.
Novartis Consumer Health SA, Nyon, Švica
nova farmacevtska oblika

Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

5363-I-274/06
24.06.2010
G04CA03
3837000101348
052760
5363-I-273/06
24.06.2010
G04CA03
3837000101331
052752
5363-I-69/06
30.05.2007
S01XA20
3837000017847
001953
5363-I-148/06
15.02.2011
D01AE15
3837000100525
039381
5363-I-147/06
15.02.2011
D01AE15
3837000100518
039365
5363-I-146/06
15.02.2011
D01AE15
3837000100501
039268

Stran 18 od 38

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

010184 LANVIS
tiogvanin (tioguaninum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

tableta
škatla s stekleniko s 25
tabletami

Št.

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.

58 / 6. 6. 2006 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

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

Stran

6285

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-993/05
09.11.2009
L01BB03
3837000018844
044369

sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

010185 LESCOL 40 mg trde kapsule
fluvastatin (fluvastatinum)

010186 LEUKERAN
klorambucil (chlorambucilum)

kapsula, trda
škatla z 28 kapsulami (4 x 7
kapsul v pretisnem omotu)

filmsko obložena tableta
škatla s stekleniko s 25
tabletami

Zdravilo se izdaja le na recept. Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nürnberg, Nemija/Novartis Pharma AG,
4002 Basel, Švica
podaljšanje dovoljenja za
promet

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,
Nürnberg, 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.

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

5363-I-157/06
27.01.2009
C10AA04
3837000072273
088889
5363-I-992/05
09.07.2008
L01AA02
3837000074192
027820

sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

010187 Lisinopril PSI 10 mg tablete
lizinopril (lisinoprilum)

010188 Lisinopril PSI 20 mg tablete
lizinopril (lisinoprilum)

010189 Lisinopril PSI 5 mg tablete
lizinopril (lisinoprilum)

010190 LIVIAL
tibolon (tibolonum)

010191 Loniten 10 mg tablete
minoksidil (minoxidilum)

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. PSI N.V., Kraanlei 27, Gent, Belgija

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. PSI N.V., Kraanlei 27, Gent, Belgija

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. PSI N.V., Kraanlei 27, Gent, Belgija

tableta
škatla z 28 tabletami (1 x 28
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. N. V. Organon, Oss, Nizozemska

tableta
škatla s stekleniko s 100
tabletetami

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 dovoljenje za promet

novo dovoljenje za promet

novo dovoljenje za promet

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
imetnika

PSI N.V., Kraanlei 27, Gent, Belgija

PSI N.V., Kraanlei 27, Gent, Belgija

PSI N.V., Kraanlei 27, Gent, Belgija

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

Pfizer Manufacturing Belgium NV/SA,Puurs,
Belgija/ Pfizer Luxembourg SARL,
Strassen, Luksemburg
Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

5363-I-103/06
02.02.2010
C09AA03
3837000100167
039047
5363-I-104/06
02.02.2010
C09AA03
3837000100174
039055
5363-I-102/06
02.02.2010
C09AA03
3837000100150
039020
5363-I-54/06
09.07.2008
G03DC05
3837000073980
022195
5363-I-328/06
07.12.2008
C02DC01
3837000078022
047295

podaljšanje dovoljenja za
promet

010192 Loram 2,5 mg tablete
lorazepam (lorazepamum)

tableta
škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

010193 Losartic filmsko obložene tablete filmsko obložena tableta
50 mg

losartan (losartanum)

škatla z 28 tabletami (4 x 7
tablet v pretisnem omotu)

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

Zdravilo se izdaja le na recept. Galex d.d., Tišinska 29g, Murska
Sobota,Slovenija/ Pliva Hrvatska, d.o.o.,
Zagreb, Hrvaška
novo dovoljenje za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-123/06
03.11.2008
N05BA06
3837000005448
047112
5363-I-1006/05
28.12.2010
C09CA01
3837000099768
075574
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Stran

Zap.
Štev.

6286 /

Št.
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Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

Farmacevtska oblika
Pakiranje

010194 Losartic filmsko obložene tablete filmsko obložena tableta
50 mg

losartan (losartanum)

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. Galex d.d., Tišinska 29g, Murska
Sobota,Slovenija/ Pliva Hrvatska, d.o.o.,
Zagreb, Hrvaška
novo dovoljenje za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

010195 Losartic HC filmsko obložene
tablete 50 mg/12 mg

losartan (losartanum)
hidroklorotiazid
(hydrochlorothiazidum)

010196 Lotemax 0,5 % kapljice za oko,
suspenzija

loteprednol (loteprednolum)

filmsko obložena tableta
škatla z 28 tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Galex d.d., Tišinska 29g, Murska
Sobota,Slovenija/ Pliva Hrvatska, d.o.o.,
Zagreb, Hrvaška
novo dovoljenje za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

kapljice za oko, suspenzija
škatla s plastenko s 5 ml
suspenzije

Zdravilo se izdaja le na recept. Dr. Gerhard Mann, Chem.-Pharm. Fabrik
GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173,
Berlin, Nemija
novo dovoljenje za promet
Dr. Gerhard Mann, Chem.-Pharm. Fabrik
GmbH Brunsbütteler Damm 165-173,
Berlin, Nemija

010197 Lotemax 0,5 % kapljice za oko,
suspenzija

loteprednol (loteprednolum)

kapljice za oko, suspenzija
škatla s plastenko z 10 ml
suspenzije

Zdravilo se izdaja le na recept. Dr. Gerhard Mann, Chem.-Pharm. Fabrik
GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173,
Berlin, Nemija
novo dovoljenje za promet
Dr. Gerhard Mann, Chem.-Pharm. Fabrik
GmbH Brunsbütteler Damm 165-173,
Berlin, Nemija

010198 Magnevist
gadopentetna kislina (acidum
gadopenteticum)

raztopina za injiciranje
škatla s 5 napolnjenimi
injekcijskimi brizgami s 15 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.

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-1007/05
28.12.2010
C09CA01
3837000099775
075647
5363-I-1005/05
28.12.2010
C09DA01
3837000099751
075507
5363-I-1/06
03.01.2011
S01BA14
3837000099676
038687
5363-I-2/06
03.01.2011
S01BA14
3837000099683
038679
5363-I-303/06
01.07.2009
V08CA01
3837000073287
002127

podaljšanje dovoljenja za
promet

010199 Magnevist
gadopentetna kislina (acidum
gadopenteticum)

raztopina za injiciranje
Zdravilo se izdaja le na recept, Schering AG, D-13353 Berlin Nemija
škatla z 1 vialo s 5 ml raztopine uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri Schering AG , Berlin, Nemija
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

5363-I-296/06
01.07.2009
V08CA01
3837000075533
062782

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
imetnika

010200 Magnevist
gadopentetna kislina (acidum
gadopenteticum)

raztopina za injiciranje
škatla s 5 napolnjenimi
injekcijskimi brizgami z 20 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.

5363-I-304/06
01.07.2009
V08CA01
3837000073294
001910

podaljšanje dovoljenja za
promet

010201 Magnevist
gadopentetna kislina (acidum
gadopenteticum)

raztopina za injiciranje
Zdravilo se izdaja le na recept, Schering AG, D-13353 Berlin Nemija
škatla z 1 vialo s 15 ml raztopine uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri Schering AG , Berlin, Nemija
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

5363-I-298/06
01.07.2009
V08CA01
3837000075557
087734

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
imetnika

010202 Magnevist
gadopentetna kislina (acidum
gadopenteticum)

raztopina za injiciranje
škatla z 1 z vialo z 20 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.

5363-I-299/06
01.07.2009
V08CA01
3837000075564
078190

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
imetnika

Stran 20 od 38

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

010203 Magnevist
gadopentetna kislina (acidum
gadopenteticum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Št.
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe
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Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

raztopina za injiciranje
Zdravilo se izdaja le na recept, Schering AG, D-13353 Berlin Nemija
škatla z 1 vialo s 30 ml raztopine uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri Schering AG , Berlin, Nemija
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Stran

6287

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-300/06
01.07.2009
V08CA01
3837000073256
002216

podaljšanje dovoljenja za
promet

010204 Magnevist
gadopentetna kislina (acidum
gadopenteticum)

raztopina za injiciranje
Zdravilo se izdaja le na recept, Schering AG, D-13353 Berlin Nemija
škatla z 1 vialo z 10 ml raztopine uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri Schering AG , Berlin, Nemija
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

5363-I-297/06
01.07.2009
V08CA01
3837000075540
000582

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
imetnika

010205 Magnevist
gadopentetna kislina (acidum
gadopenteticum)

raztopina za injiciranje
škatla s 5 napolnjenimi
injekcijskimi brizgami z 10 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.

5363-I-302/06
01.07.2009
V08CA01
3837000073270
002135

podaljšanje dovoljenja za
promet

010206 Magnevist
gadopentetna kislina (acidum
gadopenteticum)

raztopina za injiciranje
škatla z 1 steklenico s 100 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.

5363-I-301/06
01.07.2009
V08CA01
3837000073263
002208

podaljšanje dovoljenja za
promet

010207 MALARONE
atovakon (atovaquonum)
progvanil (proguanilum)

filmsko obložena tableta
škatla z 12 tabletami (1 x 12
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Glaxo Wellcome GmbH&Co, Bad Oldesloe,
Nemija/ GlaxoSmithKline Export
Ltd.,Brentford TW8 9GS, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

010208 MAPRON 100 mg filmsko
obložene tablete

sertralin (sertralinum)

filmsko obložena tableta
škatla z 28 tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Galex d.d., Tišinska 29g, Murska
Sobota,Slovenija/ Pliva Hrvatska, d.o.o.,
Zagreb, Hrvaška
novo dovoljenje za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

010209 MAPRON 100 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. Galex d.d., Tišinska 29g, Murska
Sobota,Slovenija/ Pliva Hrvatska, d.o.o.,
Zagreb, Hrvaška
novo dovoljenje za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

010210 MAPRON 50 mg filmsko
obložene tablete

sertralin (sertralinum)

filmsko obložena tableta
škatla z 28 tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Galex d.d., Tišinska 29g, Murska
Sobota,Slovenija/ Pliva Hrvatska, d.o.o.,
Zagreb, Hrvaška
novo dovoljenje za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

010211 MAPRON 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. Galex d.d., Tišinska 29g, Murska
Sobota,Slovenija/ Pliva Hrvatska, d.o.o.,
Zagreb, Hrvaška
novo dovoljenje za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

010212 MARVELON
desorgestrel (desorgestrelum)
etinilestradiol (ethinylestradiolum)

tableta
škatla z 21 tabletami (1 x 21
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. N. V. Organon, Oss, Nizozemska
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba
imetnika

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

5363-I-173/06
22.02.2011
P01BB51
3837000100433
044229
5363-I-208/06
14.03.2011
N06AB06
3837000100983
041297
5363-I-207/06
14.03.2011
N06AB06
3837000100976
041300
5363-I-206/06
14.03.2011
N06AB06
3837000100969
041327
5363-I-205/06
14.03.2011
N06AB06
3837000100952
041335
5363-I-952/05
02.06.2010
G03AA09
3837000074185
060798

Stran 21 od 38
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Zap.
Štev.
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Št.
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Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

010213 Medrol 16 mg tablete
metilprednizolon
(methylprednisolonum)

010214 Medrol 32 mg tablete
metilprednizolon
(methylprednisolonum)

010215 Medrol 4 mg tablete
metilprednizolon
(methylprednisolonum)

010216 MEGACE 160 mg tablete
megestrol (megestrolum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

tableta
škatla s 50 tabletami (5 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Pfizer Italia S.r.l., Ascoli Piceno,Italija/Pfizer
Luxembourg SARL, Strassen, Slovenija

tableta
škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Pfizer Italia S.r.l., Ascoli Piceno,Italija/Pfizer
Luxembourg SARL, Strassen, Slovenija

tableta
škatla s stekleniko s 30
tabletami

Zdravilo se izdaja le na recept. Pfizer Italia S.r.l., Ascoli Piceno,Italija/Pfizer
Luxembourg SARL, Strassen, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet

Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

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.

Bristol-Myers Squibb, Epernon, Francija/
Bristol-Myers Squibb Products S.A., Baar,
Švica

podaljšanje dovoljenja za
promet

podaljšanje dovoljenja za
promet

Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

Bristol-Myers Squibb spl. s r. o., Olivova 4,
Praga, eška Republika

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-325/06
07.03.2007
H02AB04
3837000017144
082015
5363-I-326/06
07.03.2007
H02AB04
3837000017137
082007
5363-I-324/06
03.11.2008
H02AB04
3837000077865
066516
5363-I-1004/05
10.04.2007
L02AB01
3837000088663
076708

sprememba izdelovalca

010217 Meglimid tablete 1 mg
glimepirid (glimepiridum)

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, d.d., Šmarješka cesta 6, Novo
mesto in Specifar S.A., Athens,
Grija/KRKA, d.d., Slovenija
novo dovoljenje za promet
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

010218 Meglimid tablete 2 mg
glimepirid (glimepiridum)

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, d.d., Šmarješka cesta 6, Novo
mesto in Specifar S.A., Athens,
Grija/KRKA, d.d., Slovenija
novo dovoljenje za promet
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

010219 Meglimid tablete 3 mg
glimepirid (glimepiridum)

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, d.d., Šmarješka cesta 6, Novo
mesto in Specifar S.A., Athens,
Grija/KRKA, d.d., Slovenija
novo dovoljenje za promet
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

010220 Meglimid tablete 4 mg
glimepirid (glimepiridum)

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, d.d., Šmarješka cesta 6, Novo
mesto in Specifar S.A., Athens,
Grija/KRKA, d.d., Slovenija
novo dovoljenje za promet
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

010221 Meglimid tablete 6 mg
glimepirid (glimepiridum)

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, d.d., Šmarješka cesta 6, Novo
mesto in Specifar S.A., Athens,
Grija/KRKA, d.d., Slovenija
novo dovoljenje za promet
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

010222 Meloksikam Merck 15 mg tablete tableta
meloksikam (meloxicamum)

škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Generics (UK) Ltd., VB, McDermott
Lab.,Irska in Chanel Medical
Ltd.,Irska/Generics (UK) Ltd., Velika
novo dovoljenje za promet
Britanija
Merck, Proizvodnja in prodaja farmacevtskih
in kemijskih proizvodov, d.o.o., Dunajska
119, Ljubljana, Slovenija

010223 Meloksikam Merck 7,5 mg tablete tableta
meloksikam (meloxicamum)

škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Generics (UK) Ltd., VB, McDermott
Lab.,Irska in Chanel Medical
Ltd.,Irska/Generics (UK) Ltd., Velika
novo dovoljenje za promet
Britanija
Merck, Proizvodnja in prodaja farmacevtskih
in kemijskih proizvodov, d.o.o., Dunajska
119, Ljubljana, Slovenija

5363-I-140/06
15.02.2011
A10BB12
3837000100440
039489
5363-I-141/06
15.02.2011
A10BB12
3837000100457
039519
5363-I-142/06
15.02.2011
A10BB12
3837000100464
039543
5363-I-143/06
15.02.2011
A10BB12
3837000100471
039578
5363-I-144/06
15.02.2011
A10BB12
3837000100488
039608
5363-I-271/06
23.03.2011
M01AC06
3837000101324
053023

5363-I-270/06
23.03.2011
M01AC06
3837000101317
053015
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010224 MELOKSSIA tablete 15 mg
meloksikam (meloxicamum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

tableta
škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Št.
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

meloksikam (meloxicamum)

tableta
škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

injiciranje

karbahol (carbacholum)

010227 Mirtadepi 30 mg filmsko
obložene tablete

mirtazapin (mirtazapinum)

010228 Mirtadepi 45 mg filmsko
obložene tablete

mirtazapin (mirtazapinum)

010229 MOVALIS 15 mg tablete
meloksikam (meloxicamum)

meloksikam (meloxicamum)

Zdravilo se izdaja le na recept, S.A. Alcon-Couvreur N.V., Puurs,
uporablja pa se samo v Belgija/Alcon Pharmaceuticals Ltd.,
bolnišnicah.
Hünenberg, Švica

filmsko obložena tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Actavis hf., Hafnarfjordur,Islandija/Keri
Pharma, Debrecen, Madžarska

filmsko obložena tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Actavis hf., Hafnarfjordur,Islandija/Keri
Pharma, Debrecen, Madžarska

tableta
škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. BI Pharma GmbH&Co.KG, Nemija in BI
Hellas S.A., Grija/Boehringer Ingelheim
International GmbH, Nemija
sprememba v dovoljenju za

podaljšanje dovoljenja za
promet

novo dovoljenje za promet

novo dovoljenje za promet

tableta
škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

diklofenak (diclofenacum)

010232 NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE
0,9% Pharmagena

S.A. Alcon-Couvreur N.V. Rijksweg 14,
Puurs, Belgija

Keri Pharma Ltd. Hungary, Bartha
Boldizsar u. 7, Debrecen, Madžarska

Keri Pharma Ltd. Hungary, Bartha
Boldizsar u. 7, Debrecen, Madžarska

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173, Ingelheim am Rhein,
Nemija

Zdravilo se izdaja le na recept. BI Pharma GmbH&Co.KG, Nemija in BI
Hellas S.A., Grija/Boehringer Ingelheim
International GmbH, Nemija
sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

010231 Naklofen duo 75 mg kapsule

Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

raztopina za injiciranje
(intraokularno)
škatla z 12 vialami z 1,5 ml
raztopine

promet- dodatni izdelovalec

010230 MOVALIS 7,5 mg tablete

Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Pliva Hrvatska d.o.o., Pliva Krakow S.A.,
Poljska in Pliva Ljubljana d.o.o./Pliva
Hrvatska d.o.o., Hrvaška
sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

010226 Miostat 0,1 mg/ml raztopina za

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Pliva Hrvatska d.o.o., Pliva Krakow S.A.,
Poljska in Pliva Ljubljana d.o.o./Pliva
Hrvatska d.o.o., Hrvaška
sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

010225 MELOKSSIA tablete 7,5 mg

58 / 6. 6. 2006 /

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173, Ingelheim am Rhein,
Nemija

kapsula, trda
škatla z 20 kapsulami (2 x 10
kapsul 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

raztopina za infundiranje
steklenica s 100 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.

Laboratori Diaco Biomedicali S.p.A.,Via
Flavia 12, Via Flavia 124, Trst, Italija

natrijev klorid (natrii chloridum)

Laboratori Diaco Biomedicali S.P.A., Via
Flavia 124, Trst, Italija

Stran

6289

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-89/06
20.01.2009
M01AC06
3837000093933
017396
5363-I-88/06
20.01.2009
M01AC06
3837000093926
017388
5363-I-1/05
19.03.2009
S01EB02
3837000079395
002364
5363-I-120/06
07.02.2011
N06AX11
3837000100303
038946
5363-I-121/06
07.02.2011
N06AX11
3837000100310
038954
5363-I-198/06
30.05.2007
M01AC06
3837000017977
003832
5363-I-197/06
30.05.2007
M01AC06
3837000017984
003395
5363-I-351/06
08.05.2011
M01AB05
3837000101720
059765
5363-I-11/06
12.04.2006
B05BB01
3837000000313
050954

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

010233 NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE
0,9% Pharmagena

natrijev klorid (natrii chloridum)

raztopina za infundiranje
steklenica s 500 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.

Laboratori Diaco Biomedicali S.p.A.,Via
Flavia 12, Via Flavia 124, Trst, Italija
Laboratori Diaco Biomedicali S.P.A., Via
Flavia 124, Trst, Italija

5363-I-12/06
12.04.2006
B05BB01
3837000000320
093203

sprememba imetnika
dovoljenja za promet
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Farmacevtska oblika
Pakiranje

010234 Natrijev klorid 0,9 % raztopina za raztopina za infundiranje
infundiranje Diaco

steklenica s 100 ml raztopine

natrijev klorid (natrii chloridum)

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

Laboratori Diaco Biomedicali S.p.A.,Via
Flavia 12, Via Flavia 124, Trst, Italija
Laboratori Diaco Biomedicali S.P.A., Via
Flavia 124, Trst, Italija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-338/06
12.04.2011
B05BB01
3837000000313
050954

podaljšanje dovoljenja za
promet

010235 Natrijev klorid 0,9% raztopina za raztopina za infundiranje
infundiranje Diaco

steklenica s 500 ml raztopine

natrijev klorid (natrii chloridum)

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.

Laboratori Diaco Biomedicali S.p.A.,Via
Flavia 12, Via Flavia 124, Trst, Italija
Laboratori Diaco Biomedicali S.P.A., Via
Flavia 124, Trst, Italija

5363-I-339/06
12.04.2011
B05BB01
3837000000320
093203

podaljšanje dovoljenja za
promet

010236 Netromycin 150 mg/1,5 ml
raztopina za injiciranje
netilmicin (netilmicinum)

Zdravilo se izdaja le na recept, Schering-Plough Labo N.V.,
uporablja pa se samo v Heist-op-den-Berg,
bolnišnicah.
Belgija/Schering-Plough Europe, Bruxelles,
Belgija
podaljšanje dovoljenja za
Schering-Plough Europe, Rue de Stalle,
promet
73, Bruselj, Belgija

5363-I-314/06
24.06.2009
J01GB07
3837000079227
054976

Zdravilo se izdaja le na recept, Schering-Plough Labo N.V.,
škatla z 1 vialo z 2 ml raztopine uporablja pa se samo v Heist-op-den-Berg,
bolnišnicah.
Belgija/Schering-Plough Europe, Bruxelles,
Belgija
podaljšanje dovoljenja za
Schering-Plough Europe, Rue de Stalle,
promet
73, Bruselj, Belgija

5363-I-313/06
24.06.2009
J01GB07
3837000079234
054003

raztopina za injiciranje
škatla z 1 vialo z 1,5 ml
raztopine

010237 Netromycin 50 mg/2 ml raztopina raztopina za injiciranje
za injiciranje

netilmicin (netilmicinum)

010238 NIMBEX 5 mg
cisatrakurij (cisatracurium)

raztopina za injiciranje
škatla s 5 ampulami po 2,5 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.
sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

010239 NITRONG tablete s podaljšanim tableta s podaljšanim
sprošanjem 6,5 mg

gliceriltrinitrat (glyceroli trinitras)

sprošanjem
škatla s stekleniko po 100
tablet

gliceriltrinitrat (glyceroli trinitras)

010241 NORVASC 10 mg tablete
amlodipin (amlodipinum)

promet

Zdravilo se izdaja le na recept.
sprošanjem
škatla s stekleniko po 25 tablet podaljšanje dovoljenja za
promet

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

amlodipin (amlodipinum)

tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

tablete

estradiol (estradiolum)
noretisteron (norethisteronum)

filmsko obložena tableta
škatla z 28 tabletami, 16 rdeih
in 12 belih, v plastini škatlici
(koledarsko pakiranje)

Krka,tovarna zdravil,d.d.,Novo mesto v
sodelovanju z US Ethicals Inc., Long Island
City, New York, ZDA
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

Zdravilo se izdaja le na recept. Heinrich Mach Nachf.GmbH&Co.KG,
Heinrich Mach Strasse, Nemija/Pfizer
SARL, Strassen, Luksemburg
podaljšanje dovoljenja za
promet

010243 NOVOFEM filmsko obložene

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Heinrich Mach Nachf.GmbH&Co.KG,
Heinrich Mach Strasse, Nemija/Pfizer
SARL, Strassen, Luksemburg
podaljšanje dovoljenja za
promet

010242 NORVASC 5 mg tablete

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka,tovarna zdravil,d.d.,Novo mesto v
sodelovanju z US Ethicals Inc., Long Island
City, New York, ZDA
podaljšanje dovoljenja za

010240 NITRONG tablete s podaljšanim tableta s podaljšanim
sprošanjem 6,5 mg

GSK Manuf.,S.p.A.,Italija ali GSK
Pharmaceuticals S.A.,
Poljska/GlaxoSmithKline Export, Brentford,
Velika Britanija

Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen, Luksemburg

Zdravilo se izdaja le na recept. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880
Bagsvaerd, Danska
sprememba/e v dovoljenju za
promet

Novo Nordisk A/S, Novo Alle, Bagsvaerd,
Danska

5363-I-990/05
04.01.2009
M03AC11
3837000078619
093432

5363-I-251/06
24.06.2010
C01DA02
3837000008418
068691
5363-I-250/06
24.06.2010
C01DA02
3837000008432
068713
5363-I-106/06
29.11.2009
C08CA01
3837000083170
007501
5363-I-105/06
29.11.2009
C08CA01
3837000083163
007471
5363-I-262/06
05.05.2008
G03FB05
3837000024982
051004
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010244 Nozinan 100 mg filmsko
obložene tablete

levomepromazin
(levomepromazinum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

filmsko obložena tableta
škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

levomepromazin
(levomepromazinum)

010246 NUBAIN
nalbufin (nalbufinum)

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

raztopina za injiciranje
škatla z 10 ampulami po 2 ml
raztopine (20 mg/2 ml)

58 / 6. 6. 2006 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. FAMAR LYON, Saint-Genis Laval, Francija/
Aventis Pharma International S.A., Antony
Cedex, Francija
podaljšanje dovoljenja za
promet

010245 Nozinan 25 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

Št.

Aventis Pharma, d.o.o., Dunajska 119,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. FAMAR LYON, Saint-Genis Laval, Francija/
Aventis Pharma International S.A., Antony
Cedex, Francija
podaljšanje dovoljenja za
promet

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.

Bristol-Mayers Squibb SpA, Anagni, Italija/
Bristol-Myers Squibb Pharma GmbH, Bad
Homburg, Slovenija
Torrex Pharma, d.o.o., Trdinova ulica 4,
Ljubljana, Slovenija

Stran

6291

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-999/05
02.04.2008
N05AA02
3837000073805
012025
5363-I-998/05
02.04.2008
N05AA02
3837000073799
012017
5363-I-190/06
19.03.2009
N02AF02
3837000079388
002305

podaljšanje dovoljenja za
promet

010247 Olfen 75 mg raztopina za
injiciranje

diklofenak (diclofenacum)
lidokain (lidocainum)

raztopina za injiciranje
škatla s 5 ampulami z 2 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.

Merckle GmbH, Blaubeuren, Nemija/
Mepha Ltd., Aesch, Švica
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

5363-I-1010/05
09.04.2009
M01AB05
3837000080209
073148

podaljšanje dovoljenja za
promet

010248 Olfen gel
diklofenak (diclofenacum)

gel
škatla s tubo s 50 g gela

Zdravilo se izdaja brez recepta MEPHA Ltd., Dornacherstrasse 114, 4147
v lekarnah.
Aesch BL, Švica
podaljšanje dovoljenja za
promet

010249 Olfen Lactab 50 mg filmsko
obložene tablete

diklofenak (diclofenacum)

filmsko obložena tableta
škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

010250 Olfen Rectocaps 100 mg rektalne rektalne kapsule
kapsule

diklofenak (diclofenacum)

010251 OLIVIN 10 mg tablete
enalapril (enalaprilum)

010252 OLIVIN 10 mg tablete
enalapril (enalaprilum)

010253 OLIVIN 20 mg tablete
enalapril (enalaprilum)

010254 OLIVIN 20 mg tablete
enalapril (enalaprilum)

škatla s 5 kapsulami (1 x 5
kapsul v pretisnem omotu)

Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. MEPHA Ltd., Dornacherstrasse 114, 4147
Aesch BL, Švica
podaljšanje dovoljenja za
promet

Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. R.P. Scherer GmbH, Eberbach,
Nemija/Mepha Ltd., Aesch, Švica
podaljšanje dovoljenja za
promet

Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

tableta
škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet vpretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija

tableta
škatla z 90 tabletami (9 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

tableta
Zdravilo se izdaja le na recept.
škatla 90 tabletami (9 x 10 tablet
v pretisnem omotu)
podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila
tableta
škatla z 20 tabletami (2 x 20
tablet v pretisnem omotu)

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
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 in sprememba imena
zdravila

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

5363-I-1011/05
09.04.2009
M02AA15
3837000080322
073202
5363-I-1009/05
09.04.2009
M01AB05
3837000080254
073164
5363-I-1008/05
09.04.2009
M01AB05
3837000080315
073180
5363-I-62/06
03.11.2008
C09AA02
3837000005769
059412
5363-I-63/06
03.11.2008
C09AA02
3837000078060
059064
5363-I-65/06
03.11.2008
C09AA02
3837000078077
059102
5363-I-64/06
03.11.2008
C09AA02
3837000005776
029904
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010255 OLIVIN 5 mg tablete
enalapril (enalaprilum)

010256 OLIVIN 5 mg tablete
enalapril (enalaprilum)

010257 OMNIC OCAS 0,4 mg filmsko

obložene tablete s podaljšanim
sprošanjem
tamsulozin (tamsulosinum)

010258 Ondansetron Sandoz 8 mg
filmsko obložene tablete

ondansetron (ondansetronum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

tableta
škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija

tableta
škatla z 90 tabletami (9 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija

filmsko obložena tableta s
podaljšanim sprošanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Astellas Pharma Europe B.V., Meppel,
Nizozemska/ Astellas Pharma Europe B.V.,
Leiderdorp, Nizozemska
nova farmacevtska oblika

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 in sprememba imena
zdravila

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Astellas Pharma Europe B.V. Elisabethof
19, Leiderdorp, Nizozemska

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10,
Kundl, Avstrija

010259 ORTHO-GYNEST 0,1 mg/g
vaginalna krema

vaginalna krema
škatla s tubo z 80 g kreme

globule

estriol (estriolum)

010261 OVESTIN vaginalna krema
estriol (estriolum)

koncentrat za raztopino za
infundiranje
oksaliplatin (oxaliplatinum)

010263 Oxaliplatin Winthrop 5 mg/ml
koncentrat za raztopino za
infundiranje
oksaliplatin (oxaliplatinum)

010264 Oxaliplatin Winthrop 5 mg/ml
prašek za raztopino za
infundiranje

prašek za raztopino za
infundiranje

vaginalna krema
škatla s tuba s 30 g kreme in
nanašalnikom

Zdravilo se izdaja le na recept. Organon (Ireland) Ltd., Swords, Co.
Dublin,Irska / N.V. Organon, Oss,
Nizozemska
podaljšanje dovoljenja za
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

koncentrat za raztopino za
infundiranje
škatla z 1 vialo z 10 ml
koncentrata

Zdravilo se izdaja le na recept, Glaxo Wellcome Prod.,Fra. in Aventis
uporablja pa se samo v Pharma,VB in Sanofi Winthrop Ind.,
bolnišnicah.
Fra./sanofi-aventis d.o.o, Slovenija

koncentrat za raztopino za
infundiranje
škatla z 1 vialo z 20 ml
koncentrata

Zdravilo se izdaja le na recept, Glaxo Wellcome Prod.,Fra. in Aventis
uporablja pa se samo v Pharma,VB in Sanofi Winthrop Ind.,
bolnišnicah.
Fra./sanofi-aventis d.o.o, Slovenija

prašek za raztopino za
infundiranje
škatla z 1 vialo s praškom

Zdravilo se izdaja le na recept, Glaxo Wellcome Prod.,Fra. in Aventis
uporablja pa se samo v Pharma,VB in Sanofi Winthrop Ind.,
bolnišnicah.
Fra./sanofi-aventis d.o.o, Slovenija

novo dovoljenje za promet

novo dovoljenje za promet

novo dovoljenje za promet
prašek za raztopino za
infundiranje
škatla z 1 vialo s praškom

infundiranje
škatla z vialo s 16,7 ml
koncentrata

sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija

sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija

sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept, Glaxo Wellcome Prod.,Fra. in Aventis
uporablja pa se samo v Pharma,VB in Sanofi Winthrop Ind.,
bolnišnicah.
Fra./sanofi-aventis d.o.o, Slovenija
novo dovoljenje za promet

010266 Paclitaxin 6 mg/ml koncentrat za koncentrat za raztopino za
paklitaksel (paclitaxelum)

5363-I-986/05
18.12.2010
A04AA01
3837000099379
038415

5363-I-82/06
01.02.2011
G03CA04
3837000080148
043850

oksaliplatin (oxaliplatinum)

raztopino za infundiranje

5363-I-55/06
20.01.2011
G04CA02
3837000099393
038695

vaginalna tableta
Zdravilo se izdaja le na recept. Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse,
Belgija/ Cilag AG, Hochstrasse 201,
škatla s 6 vaginalnimi globulami
Schaffhausen, Švica
v dvojnem traku
ponovna registracija
Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 140,
Ljubljana, Slovenija

oksaliplatin (oxaliplatinum)

010265 Oxaliplatin Winthrop 5 mg/ml

5363-I-67/06
03.11.2008
C09AA02
3837000077735
059005

Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 140,
Ljubljana, Slovenija

promet

010262 Oxaliplatin Winthrop 5 mg/ml

5363-I-66/06
03.11.2008
C09AA02
3837000005752
059668

5363-I-81/06
01.02.2011
G03CA04
3837000080131
043869

estriol (estriolum)

010260 ORTHO-GYNEST D vaginalne

Zdravilo se izdaja le na recept. Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse,
Belgija/ Cilag AG, Hochstrasse 201,
Schaffhausen, Švica
ponovna registracija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra

sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept, Pharmachemie B.V.,2031 GA
uporablja pa se samo v Haarlem,Nizozemska/ Teva
bolnišnicah.
Pharmaceuticals Industries Ltd., Kfar Sava,
Izrael
novo dovoljenje za promet
Pharmacemie B.V. Swensweg 5, P.O. Box
552, Haarlem, Nizozemska

5363-I-1027/05
21.05.2009
G03CA04
3837000078008
022683
5363-I-291/06
11.04.2011
L01XA03
3837000100570
039926
5363-I-292/06
11.04.2011
L01XA03
3837000100587
039934
5363-I-293/06
11.04.2011
L01XA03
3837000100594
039918
5363-I-294/06
11.04.2011
L01XA03
3837000100600
039950
5363-I-86/06
01.02.2011
L01CD01
3837000100006
038830
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010267 Paclitaxin 6 mg/ml koncentrat za koncentrat za raztopino za
raztopino za infundiranje

paklitaksel (paclitaxelum)

paklitaksel (paclitaxelum)

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

58 / 6. 6. 2006 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

paklitaksel (paclitaxelum)

paracetamol (paracetamolum)
kofein (coffeinum)

5363-I-329/06
01.02.2011
L01CD01
3837000101201
041564

Zdravilo se izdaja le na recept, Pharmachemie B.V.,2031 GA
infundiranje
uporablja pa se samo v Haarlem,Nizozemska/ Teva
Pharmaceuticals Industries Ltd., Kfar Sava,
škatla z vialo s 5 ml koncentrata bolnišnicah.
Izrael
novo dovoljenje za promet
Pharmacemie B.V. Swensweg 5, P.O. Box
552, Haarlem, Nizozemska

5363-I-85/06
01.02.2011
L01CD01
3837000099997
038822

Zdravilo se izdaja brez recepta GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.,
v lekarnah.
Dungarvan, Irska/ GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare, Brentford, Velika
podaljšanje dovoljenja za
Britanija
promet
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

5363-I-243/06
04.01.2009
N02BE51
3837000078534
093335

Zdravilo se izdaja brez recepta GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.,
v lekarnah.
Dungarvan, Irska/ GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare, Brentford, Velika
podaljšanje dovoljenja za
Britanija
promet
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

5363-I-244/06
04.01.2009
N02BE51
3837000078541
093343

Zdravilo se izdaja brez recepta Lekarna Ljubljana, PE Galenski laboratorij,
v lekarnah.
Tbilisijska 87, Ljubljana, Slovenija

5363-I-242/06
02.04.2008
N02BE01
3837000073591
065390

škatla z 12 tabletami (1 x 12
tablet v pretisnem omotu)

010271 Panadol Extra filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

paracetamol (paracetamolum)
kofein (coffeinum)

010272 Paracetamol Lekarna Ljubljana
120 mg sveke

paracetamol (paracetamolum)

škatla s 24 tabletami (2 x 12
tablet v pretisnem omotu)

sveka
škatla z 10 svekami (2 x 5
svek v dvojnem traku)

010273 PENTILIN raztopina za injiciranje raztopina za injiciranje
100 mg/5 ml

pentoksifilin (pentoxifyllinum)

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra

Zdravilo se izdaja le na recept, Pharmachemie B.V.,2031 GA
uporablja pa se samo v Haarlem,Nizozemska/ Teva
bolnišnicah.
Pharmaceuticals Industries Ltd., Kfar Sava,
Izrael
novo dovoljenje za promet
Pharmacemie B.V. Swensweg 5, P.O. Box
552, Haarlem, Nizozemska

infundiranje
škatla z vialo s 25 ml
koncentrata

010270 Panadol Extra filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

6293

5363-I-87/06
01.02.2011
L01CD01
3837000100013
038849

010269 Paclitaxin 6 mg/ml koncentrat za koncentrat za raztopino za
raztopino za infundiranje

Stran

Zdravilo se izdaja le na recept, Pharmachemie B.V.,2031 GA
uporablja pa se samo v Haarlem,Nizozemska/ Teva
bolnišnicah.
Pharmaceuticals Industries Ltd., Kfar Sava,
Izrael
novo dovoljenje za promet
Pharmacemie B.V. Swensweg 5, P.O. Box
552, Haarlem, Nizozemska

infundiranje
škatla z vialo s 50 ml
koncentrata

010268 Paclitaxin 6 mg/ml koncentrat za koncentrat za raztopino za
raztopino za infundiranje

Št.

škatla s 5 ampulami po 5 ml
raztopine

podaljšanje dovoljenja za
promet

Lekarna Ljubljana, Ulica Stare pravde 11,
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.

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

5363-I-249/06
24.06.2009
C04AD03
3837000006940
073032

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

010274 PHOLCODIN ALKALOID 10 mg
kapsule

folkodin (pholcodinum)

010275 PHOLCODIN ALKALOID 15

mg/15 ml peroralna raztopina
folkodin (pholcodinum)

kapsula, trda
škatla s stekleniko z 20
kapsulami

promet

peroralna raztopina
škatla s stekleniko s 150 ml
raztopine

peroralna raztopina
ml peroralna raztopina za otroke škatla s stekleniko s 60 ml
raztopine
folkodin (pholcodinum)

010276 PHOLCODIN ALKALOID 4 mg/5

Zdravilo se izdaja le na recept. Alkaloid A.D., Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, Skopje, Republika
Makedonija
podaljšanje dovoljenja za
Alkaloid, d.o.o., Celovška cesta 40 a,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Alkaloid A.D., Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, Skopje, Republika
Makedonija
podaljšanje dovoljenja za
promet

Alkaloid, d.o.o., Celovška cesta 40 a,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Alkaloid A.D., Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, Skopje, Republika
Makedonija
podaljšanje dovoljenja za
promet

Alkaloid, d.o.o., Celovška cesta 40 a,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-306/06
01.07.2009
R05DA08
3837000013603
030783
5363-I-307/06
01.07.2009
R05DA08
3837000013580
066079
5363-I-308/06
01.07.2009
R05DA08
3837000013597
066087
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010277 Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tablete tableta
ramipril (ramiprilum)
hidroklorotiazid
(hydrochlorothiazidum)

010278 Piramil H 5 mg/25 mg tablete
ramipril (ramiprilum)
hidroklorotiazid
(hydrochlorothiazidum)

010279 PLISIL 20 mg filmsko obložene
tablete

paroksetin (paroxetinum)

010280 Plivit C tablete 500 mg
askorbinska kislina (vitamin C)
(acidum ascorbicum (vitaminum
C))

010281 Plivit C tablete 500 mg
askorbinska kislina (vitamin C)
(acidum ascorbicum (vitaminum
C))

010282 PRAXITEN 15 mg
oksazepam (oxazepamum)

škatla z 28 tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Zdravilo se izdaja le na recept. Salutas Pharma GmbH, Barleben,
Nemija/Lek farmacevtska družba d.d.,
Ljubljana, Slovenija
sprememba imetnika
dovoljenja za promet in
sprememba imena

tableta
škatla z 28 tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Salutas Pharma GmbH, Barleben,
Nemija/Lek farmacevtska družba d.d.,
Ljubljana, Slovenija
sprememba imetnika
dovoljenja za promet in
sprememba imena

filmsko obložena tableta
škatla z 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Galex d.d., Tišinska 29g, Murska
Sobota,Slovenija/ Pliva Hrvatska, d.o.o.,
Zagreb, Hrvaška
novo dovoljenje za promet

obložene tablete 150 mg

propafenon (propafenonum)

propafenon (propafenonum)

010285 PURI-NETHOL
merkaptopurin (mercaptopurinum)

5363-I-236/06
10.06.2010
C09BA05
3837000096217
036773

Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija
tableta
škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja brez recepta Pliva Hrvatska d.o.o., Pliva Krakow S.A.,
v lekarnah.
Poljska in Pliva Ljubljana d.o.o./Pliva
Hrvatska d.o.o., Hrvaška
podaljšanje dovoljenja za
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
promet
Ljubljana, Slovenija

5363-I-83/06
09.04.2009
A11GA01
3837000087925
022837

tableta
škatla z 250 tabletami (25 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja brez recepta Pliva Hrvatska d.o.o., Pliva Krakow S.A.,
v lekarnah.
Poljska in Pliva Ljubljana d.o.o./Pliva
Hrvatska d.o.o., Hrvaška
podaljšanje dovoljenja za
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
promet
Ljubljana, Slovenija

5363-I-84/06
09.04.2009
A11GA01
3837000014532
031062

tableta
škatla s 30 tabletami (2 x 15
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Pliva Hrvatska d.o.o., Pliva Krakow S.A.,
Poljska in Pliva Ljubljana d.o.o./Pliva
sprememba v sestavi zdravila Hrvatska d.o.o., Hrvaška

5363-I-200/06
09.04.2009
N05BA04
3837000014563
068373

filmsko obložena tableta
škatla s stekleniko s 40
tabletami

Zdravilo se izdaja le na recept. Alkaloid A.D., Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, Skopje, Republika
Makedonija
novo dovoljenje za promet
Alkaloid, d.o.o., Celovška cesta 40 a,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-309/06
19.04.2011
C01BC03
3837000101508
041572

Zdravilo se izdaja le na recept. Alkaloid A.D., Bulevar Aleksandar
infundiranje
Makedonski 12, Skopje, Republika
Makedonija
škatla z 2 plastinima vložkoma novo dovoljenje za promet
z 10 ampulami
Alkaloid, d.o.o., Celovška cesta 40 a,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-310/06
19.04.2011
C01BC03
3837000101515
041580

tableta
škatla s stekleniko s 25
tabletami

5363-I-989/05
12.01.2008
L01BB02
3837000072914
071196

010284 PROPAFENON Alkaloid raztopina raztopina za injiciranje in
za injiciranje in infundiranje 35
mg/10 ml

5363-I-235/06
10.06.2010
C09BA05
3837000096200
036765

5363-I-209/06
14.03.2011
N06AB05
3837000100990
041343

Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

010283 PROPAFENON Alkaloid filmsko

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra

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

podaljšanje dovoljenja za
promet

010286 RELENZA
zanamivir (zanamivirum)

010287 REQUIP 0,25 mg
ropinirol (ropinirolum)

prašek za inhaliranje, odmerjen Zdravilo se izdaja le na recept.
škatla s 5 okroglimi diski
(Rotadiski) v plastinem
podaljšanje dovoljenja za
vsebniku (vsak Rotadisk vsebuje promet
4 pretisne omote) in plastino
napravo za inhaliranje
(Diskhaler)
filmsko obložena tableta
škatla z 210 tabletami

Glaxo Wellcome Production, Evreux,
Francija / Glaxo Wellcome Export Ltd.,
Velika Britanija
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. SKB Pharmaceuticals, Manor Royal,
Sussex, VB in GSK Pharmaceuticals S.A.,
Poljska/GSK Export Ltd., Velika Britanija
sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

5363-I-1003/05
28.09.2010
J05AH01
3837000085747
009008
5363-I-70/06
25.10.2007
N04BC04
3837000093872
077364
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010288 REQUIP 0,25 mg
ropinirol (ropinirolum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

filmsko obložena tableta
škatla z 21 tabletami (1 x 21
tablet v pretisnem omotu)

Št.
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

ropinirol (ropinirolum)

filmsko obložena tableta
škatla z 21 tabletami (1 x 21
tablet v pretisnem omotu)

ropinirol (ropinirolum)

filmsko obložena tableta
škatla z 21 tabletami (1 x 21
tablet v pretisnem omotu)

ropinirol (ropinirolum)

filmsko obložena tableta
škatla z 21 tabletami (1 x 21
tablet v pretisnem omotu)

ropinirol (ropinirolum)

filmsko obložena tableta
škatla z 21 tabletami (1 x 21
tablet v pretisnem omotu)

inhalacijska raztopina pod
tlakom
budezonid (budesonidum)

010294 Ribuspir 200 mikrogramov
inhalacijska raztopina pod
tlakom
budezonid (budesonidum)

010295 Roaccutane 10 mg mehke
kapsule

izotretinoin (isotretinoinum)

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. SKB Pharmaceuticals, Manor Royal,
Sussex, VB in GSK Pharmaceuticals S.A.,
Poljska/GSK Export Ltd., Velika Britanija
sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

010293 Ribuspir 200 mikrogramov

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. SKB Pharmaceuticals, Manor Royal,
Sussex, VB in GSK Pharmaceuticals S.A.,
Poljska/GSK Export Ltd., Velika Britanija
sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

010292 REQUIP 5 mg

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. SKB Pharmaceuticals, Manor Royal,
Sussex, VB in GSK Pharmaceuticals S.A.,
Poljska/GSK Export Ltd., Velika Britanija
sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

010291 REQUIP 2 mg

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. SKB Pharmaceuticals, Manor Royal,
Sussex, VB in GSK Pharmaceuticals S.A.,
Poljska/GSK Export Ltd., Velika Britanija
sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

010290 REQUIP 1 mg

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. SKB Pharmaceuticals, Manor Royal,
Sussex, VB in GSK Pharmaceuticals S.A.,
Poljska/GSK Export Ltd., Velika Britanija
sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

010289 REQUIP 0,5 mg
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GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

inhalacijska raztopina pod
tlakom
škatla s tlanim vsebnikom z
200 odmerki in
sprožilcem-nastavkom za
inhaliranje Jet

Zdravilo se izdaja le na recept. Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo
26/a, Parma, Italija

inhalacijska raztopina pod
tlakom
škatla s tlanim vsebnikom z
200 odmerki in standardnim
sprožilcem

Zdravilo se izdaja le na recept. Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo
26/a, Parma, Italija
novo dovoljenje za promet

Torrex Pharma, d.o.o., Trdinova ulica 4,
Ljubljana, Slovenija

kapsula, mehka
škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul 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.

F. Hoffmann-La Roche Ltd.,
Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel,
Švica

novo dovoljenje za promet

Torrex Pharma, d.o.o., Trdinova ulica 4,
Ljubljana, Slovenija

ROCHE farmacevtska družba d.o.o.,
Vodovodna 109, Ljubljana, Slovenija

Stran

6295

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-71/06
25.10.2007
N04BC04
3837000023756
023213
5363-I-72/06
25.10.2007
N04BC04
3837000023763
023167
5363-I-73/06
25.10.2007
N04BC04
3837000023770
023159
5363-I-74/06
25.10.2007
N04BC04
3837000023787
023035
5363-I-75/06
25.10.2007
N04BC04
3837000023794
023086
5363-I-25/06
10.01.2011
R03BA02
3837000099812
075698
5363-I-24/06
10.01.2011
R03BA02
3837000099805
075671
5363-I-100/06
03.02.2011
D10BA01
3837000078244
074993

sprememba/e v dovoljenju za
promet

010296 Roaccutane 20 mg mehke
kapsule

izotretinoin (isotretinoinum)

kapsula, mehka
škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul 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.

F. Hoffmann-La Roche Ltd.,
Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel,
Švica
ROCHE farmacevtska družba d.o.o.,
Vodovodna 109, Ljubljana, Slovenija

5363-I-101/06
03.02.2011
D10BA01
3837000078251
075027

sprememba/e v dovoljenju za
promet

010297 SEREVENT inhalacijska
suspenzija pod tlakom

salmeterol (salmeterolum)

Zdravilo se izdaja le na recept.
inhalacijska suspenzija pod
tlakom
škatla z vsebnikom (z odmernim novo dovoljenje za promet
ventilom) s suspenzijo (120
odmerkov) in ustnikom

GSK Pharmaceuticals S.A., Poljska in
Glaxo W. Production, Francija/GSK Export
Ltd., Brendfort, Velika Britanija
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

5363-I-3/06
05.01.2011
R03AC12
3837000099690
017493
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Stran

Zap.
Štev.

6296 /

Št.
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Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

Farmacevtska oblika
Pakiranje

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

010298 Simvastatin Arrow 10 mg filmsko filmsko obložena tableta
obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

Zdravilo se izdaja le na recept. Arrow Generics Ltd.,VB in Juta Pharma
GmbH,Nemija in Qualiti (Burnley) Ltd.,
škatla s 30 tabletami (3 x 10 ali 2
VB/Arrow Generics Ltd., Velika Britanija
x 15 tablet v pretisnem omotu) novo dovoljenje za promet
Arrow Generics Limited Unit 2, Eastman
Way, Stevenage, Hertfordshire, Velika
Britanija

010299 Simvastatin Arrow 10 mg filmsko filmsko obložena tableta
obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

škatla s 15 tabletami (1 x 15
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Arrow Generics Ltd.,VB in Juta Pharma
GmbH,Nemija in Qualiti (Burnley) Ltd.,
VB/Arrow Generics Ltd., Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Arrow Generics Limited Unit 2, Eastman
Way, Stevenage, Hertfordshire, Velika
Britanija

010300 Simvastatin Arrow 20 mg filmsko filmsko obložena tableta
obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

škatla s 15 tabletami (1 x 15
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Arrow Generics Ltd.,VB in Juta Pharma
GmbH,Nemija in Qualiti (Burnley) Ltd.,
VB/Arrow Generics Ltd., Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Arrow Generics Limited Unit 2, Eastman
Way, Stevenage, Hertfordshire, Velika
Britanija

010301 Simvastatin Arrow 20 mg filmsko filmsko obložena tableta
obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

škatla z 28 tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Arrow Generics Ltd.,VB in Juta Pharma
GmbH,Nemija in Qualiti (Burnley) Ltd.,
VB/Arrow Generics Ltd., Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Arrow Generics Limited Unit 2, Eastman
Way, Stevenage, Hertfordshire, Velika
Britanija

010302 Simvastatin Arrow 20 mg filmsko filmsko obložena tableta
obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

škatla z 98 tabletami (7 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Arrow Generics Ltd.,VB in Juta Pharma
GmbH,Nemija in Qualiti (Burnley) Ltd.,
VB/Arrow Generics Ltd., Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Arrow Generics Limited Unit 2, Eastman
Way, Stevenage, Hertfordshire, Velika
Britanija

010303 Simvastatin Arrow 40 mg filmsko filmsko obložena tableta
obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

škatla z 28 tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Arrow Generics Ltd.,VB in Juta Pharma
GmbH,Nemija in Qualiti (Burnley) Ltd.,
VB/Arrow Generics Ltd., Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Arrow Generics Limited Unit 2, Eastman
Way, Stevenage, Hertfordshire, Velika
Britanija

010304 Simvastatin Arrow 40 mg filmsko filmsko obložena tableta
obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

škatla z 98 tabletami (7 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Arrow Generics Ltd.,VB in Juta Pharma
GmbH,Nemija in Qualiti (Burnley) Ltd.,
VB/Arrow Generics Ltd., Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Arrow Generics Limited Unit 2, Eastman
Way, Stevenage, Hertfordshire, Velika
Britanija

010305 Simvastatin Arrow 80 mg filmsko filmsko obložena tableta
obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

škatla z 28 tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Arrow Generics Ltd.,VB in Juta Pharma
GmbH,Nemija in Qualiti (Burnley) Ltd.,
VB/Arrow Generics Ltd., Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Arrow Generics Limited Unit 2, Eastman
Way, Stevenage, Hertfordshire, Velika
Britanija

010306 Simvastatin Lek 10 mg filmsko
obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

filmsko obložena tableta
škatla z 28 tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Hexal A/S, Hvidovre,Danska in Salutas
Pharma GmbH, Barleben, Nemija/Lek,
d.d., Ljubljana, Slovenija
novo dovoljenje za promet
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

010307 Simvastatin Lek 10 mg filmsko
obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

filmsko obložena tableta
škatla z 98 tabletami (7 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Hexal A/S, Hvidovre,Danska in Salutas
Pharma GmbH, Barleben, Nemija/Lek,
d.d., Ljubljana, Slovenija
novo dovoljenje za promet
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

010308 Simvastatin Lek 20 mg filmsko
obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

filmsko obložena tableta
škatla z 28 tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Hexal A/S, Hvidovre,Danska in Salutas
Pharma GmbH, Barleben, Nemija/Lek,
d.d., Ljubljana, Slovenija
novo dovoljenje za promet
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-109/06
22.03.2011
C10AA01
3837000100198
052132
5363-I-108/06
22.03.2011
C10AA01
3837000100181
052124
5363-I-110/06
22.03.2011
C10AA01
3837000100204
052140
5363-I-111/06
22.03.2011
C10AA01
3837000100211
052159
5363-I-112/06
22.03.2011
C10AA01
3837000100228
052175
5363-I-113/06
22.03.2011
C10AA01
3837000100235
052183
5363-I-114/06
22.03.2011
C10AA01
3837000100242
052191
5363-I-115/06
22.03.2011
C10AA01
3837000100259
052213
5363-I-941/05
21.12.2010
C10AA01
3837000099126
038423
5363-I-942/05
21.12.2010
C10AA01
3837000099133
038431
5363-I-943/05
21.12.2010
C10AA01
3837000099140
038458

Stran 30 od 38

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

010309 Simvastatin Lek 20 mg filmsko
obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

filmsko obložena tableta
škatla z 98 tabletami (7 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Št.
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe
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Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Hexal A/S, Hvidovre,Danska in Salutas
Pharma GmbH, Barleben, Nemija/Lek,
d.d., Ljubljana, Slovenija
novo dovoljenje za promet
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

010310 Simvastatin Lek 40 mg filmsko
obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

filmsko obložena tableta
škatla z 28 tabletami (2 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Hexal A/S, Hvidovre,Danska in Salutas
Pharma GmbH, Barleben, Nemija/Lek,
d.d., Ljubljana, Slovenija
novo dovoljenje za promet
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

010311 Simvastatin Lek 40 mg filmsko
obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

filmsko obložena tableta
škatla z 98 tabletami (7 x 14
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Hexal A/S, Hvidovre,Danska in Salutas
Pharma GmbH, Barleben, Nemija/Lek,
d.d., Ljubljana, Slovenija
novo dovoljenje za promet
LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

010312 Simvastatin Ranbaxy 10 mg
filmsko obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

filmsko obložena tableta
škatla s 50 tabletami (5 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Ranbaxy Ireland Limited, Cork Road,
Cashel, Co-Tipperary, Irska/Rambaxy (UK)
Ltd, London, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Ranbaxy (UK) Ltd, 97-107 Uxbridge Road,
Ealing, London, Velika Britanija

010313 Simvastatin Ranbaxy 10 mg
filmsko obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

filmsko obložena tableta
škatla s 100 tabletami (10 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Ranbaxy Ireland Limited, Cork Road,
Cashel, Co-Tipperary, Irska/Rambaxy (UK)
Ltd, London, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Ranbaxy (UK) Ltd, 97-107 Uxbridge Road,
Ealing, London, Velika Britanija

010314 Simvastatin Ranbaxy 10 mg
filmsko obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

filmsko obložena tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Ranbaxy Ireland Limited, Cork Road,
Cashel, Co-Tipperary, Irska/Rambaxy (UK)
Ltd, London, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Ranbaxy (UK) Ltd, 97-107 Uxbridge Road,
Ealing, London, Velika Britanija

010315 Simvastatin Ranbaxy 20 mg
filmsko obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

filmsko obložena tableta
škatla s 50 tabletami (5 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Ranbaxy Ireland Limited, Cork Road,
Cashel, Co-Tipperary, Irska/Rambaxy (UK)
Ltd, London, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Ranbaxy (UK) Ltd, 97-107 Uxbridge Road,
Ealing, London, Velika Britanija

010316 Simvastatin Ranbaxy 20 mg
filmsko obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

filmsko obložena tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Ranbaxy Ireland Limited, Cork Road,
Cashel, Co-Tipperary, Irska/Rambaxy (UK)
Ltd, London, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Ranbaxy (UK) Ltd, 97-107 Uxbridge Road,
Ealing, London, Velika Britanija

010317 Simvastatin Ranbaxy 20 mg
filmsko obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

filmsko obložena tableta
škatla s 100 tabletami (10 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Ranbaxy Ireland Limited, Cork Road,
Cashel, Co-Tipperary, Irska/Rambaxy (UK)
Ltd, London, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Ranbaxy (UK) Ltd, 97-107 Uxbridge Road,
Ealing, London, Velika Britanija

010318 Simvastatin Ranbaxy 40 mg
filmsko obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

filmsko obložena tableta
škatla s 50 tabletami (5 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Ranbaxy Ireland Limited, Cork Road,
Cashel, Co-Tipperary, Irska/Rambaxy (UK)
Ltd, London, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Ranbaxy (UK) Ltd, 97-107 Uxbridge Road,
Ealing, London, Velika Britanija

010319 Simvastatin Ranbaxy 40 mg
filmsko obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

filmsko obložena tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Ranbaxy Ireland Limited, Cork Road,
Cashel, Co-Tipperary, Irska/Rambaxy (UK)
Ltd, London, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Ranbaxy (UK) Ltd, 97-107 Uxbridge Road,
Ealing, London, Velika Britanija

010320 Simvastatin Ranbaxy 40 mg
filmsko obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

filmsko obložena tableta
škatla s 100 tabletami (10 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Ranbaxy Ireland Limited, Cork Road,
Cashel, Co-Tipperary, Irska/Rambaxy (UK)
Ltd, London, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Ranbaxy (UK) Ltd, 97-107 Uxbridge Road,
Ealing, London, Velika Britanija

Stran

6297

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-944/05
21.12.2010
C10AA01
3837000099157
038466
5363-I-945/05
21.12.2010
C10AA01
3837000099164
038474
5363-I-946/05
21.12.2010
C10AA01
3837000099171
038482
5363-I-1019/05
30.12.2010
C10AA01
3837000099485
075175
5363-I-1020/05
30.12.2010
C10AA01
3837000099492
075183
5363-I-1018/05
30.12.2010
C10AA01
3837000099478
075167
5363-I-1022/05
30.12.2010
C10AA01
3837000099515
075221
5363-I-1021/05
30.12.2010
C10AA01
3837000099508
075205
5363-I-1023/05
30.12.2010
C10AA01
3837000099522
075264
5363-I-1025/05
30.12.2010
C10AA01
3837000099546
075639
5363-I-1024/05
30.12.2010
C10AA01
3837000099539
075434
5363-I-1026/05
30.12.2010
C10AA01
3837000099553
075469

Stran 31 od 38

Stran
Zap.
Štev.

6298 /

Št.

58 / 6. 6. 2006

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

010321 Simvastatin Ranbaxy 5 mg
filmsko obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

filmsko obložena tableta
škatla s 50 tabletami (5 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Ranbaxy Ireland Limited, Cork Road,
Cashel, Co-Tipperary, Irska/Rambaxy (UK)
Ltd, London, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Ranbaxy (UK) Ltd, 97-107 Uxbridge Road,
Ealing, London, Velika Britanija

010322 Simvastatin Ranbaxy 5 mg
filmsko obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

filmsko obložena tableta
škatla s 100 tabletami (10 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Ranbaxy Ireland Limited, Cork Road,
Cashel, Co-Tipperary, Irska/Rambaxy (UK)
Ltd, London, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Ranbaxy (UK) Ltd, 97-107 Uxbridge Road,
Ealing, London, Velika Britanija

010323 Simvastatin Ranbaxy 5 mg
filmsko obložene tablete

simvastatin (simvastatinum)

filmsko obložena tableta
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Ranbaxy Ireland Limited, Cork Road,
Cashel, Co-Tipperary, Irska/Rambaxy (UK)
Ltd, London, Velika Britanija
novo dovoljenje za promet
Ranbaxy (UK) Ltd, 97-107 Uxbridge Road,
Ealing, London, Velika Britanija

010324 SOLUTIO KALII CHLORIDI 1 M
Pharmagena

kalijev klorid (kalii chloridum)

koncentrat za raztopino za
infundiranje
steklenika 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.

Laboratori Diaco Biomedicali S.p.A.,Via
Flavia 12, Via Flavia 124, Trst, Italija
Laboratori Diaco Biomedicali S.P.A., Via
Flavia 124, Trst, Italija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-1016/05
30.12.2010
C10AA01
3837000099454
075140
5363-I-1017/05
30.12.2010
C10AA01
3837000099461
075159
5363-I-1015/05
30.12.2010
C10AA01
3837000099447
075132
5363-I-13/06
12.04.2006
B05XA01
3837000000085
093270

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

010325 STIEPROX zdravilni šampon
ciklopiroks (ciclopiroxum)

010326 StructoKabiven emulzija za
infundiranje

(parenteralna
prehrana,kombinacijeglukoza,aminokisline,elektroliti,
mašobe)

zdravilni šampon
škatla s plastenko s 100 ml
šampona

Zdravilo se izdaja le na recept. Stiefel Laboratories (UK) Ltd., Velika
Britanija
novo dovoljenje za promet

emulzija za infudiranje
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla s 4 tri-prekatnimi vrekami uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
s 986 ml emulzije
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Stiefel Laboratories (UK) Ltd., Holtspur
Lane, Wooburn Green, High Wycombe,
Bucks, Velika Britanija
Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, 751 74
Uppsala Švedska
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

5363-I-138/06
13.02.2011
D01AE14
3837000100426
041378
5363-I-226/06
14.03.2011
B05BA10
3837000101072
041408

novo dovoljenje za promet

010327 StructoKabiven emulzija za
infundiranje

(parenteralna
prehrana,kombinacijeglukoza,aminokisline,elektroliti,
mašobe)

emulzija za infudiranje
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla s 4 tri-prekatnimi vrekami uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
s 1477 ml emulzije
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, 751 74
Uppsala Švedska
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

5363-I-227/06
14.03.2011
B05BA10
3837000101089
041424

novo dovoljenje za promet

010328 StructoKabiven emulzija za
infundiranje

(parenteralna
prehrana,kombinacijeglukoza,aminokisline,elektroliti,
mašobe)

emulzija za infudiranje
škatla z 2 tri-prekatnima
vrekama s 1970 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 AB, Rapsgatan 7, 751 74
Uppsala Švedska
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

5363-I-228/06
14.03.2011
B05BA10
3837000101096
041432

novo dovoljenje za promet

010329 StructoKabiven Peripheral
emulzija za infundiranje

(parenteralna
prehrana,kombinacijeglukoza,aminokisline,elektroliti,
mašobe)

emulzija za infudiranje
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla s 3 tri-prekatnimi vrekami uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
s 1904 ml emulzije
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, 751 74
Uppsala Švedska
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

5363-I-230/06
14.03.2011
B05BA10
3837000101119
041440

novo dovoljenje za promet

010330 StructoKabiven Peripheral
emulzija za infundiranje

(parenteralna
prehrana,kombinacijeglukoza,aminokisline,elektroliti,
mašobe)

Zdravilo se izdaja le na recept,
emulzija za infudiranje
škatla z 4 tri-prekatnimi vrekami uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
s 1206 ml emulzije
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.

Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, 751 74
Uppsala Švedska
Medias International, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, Ljubljana, Slovenija

5363-I-229/06
14.03.2011
B05BA10
3837000101102
041459

novo dovoljenje za promet
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filmsko obložena tableta
škatla s 50 tabletami (5 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija

gastrorezistentna tableta
gastrorezistentne tablete 500 mg škatla s 50 tabletami (5 x 10
tablet v pretisnem omotu)
sulfasalazin (salazosulfapiridin)

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija

010331 SULFASALAZIN Krka filmsko
obložene tablete 500 mg

sulfasalazin (salazosulfapiridin)
(sulfasalazinum)

010332 SULFASALAZIN Krka
(sulfasalazinum)

010333 SUMAMED 125 mg filmsko
obložene tablete

azitromicin (azithromycinum)

010335 SUMAMED 500 mg filmsko
obložene tablete

azitromicin (azithromycinum)

010336 SUMAMED prašek za peroralno
suspenzijo 100 mg/5 ml

azitromicin (azithromycinum)

010337 SUMAMED prašek za peroralno
suspenzijo 200 mg/5 ml

azitromicin (azithromycinum)

010338 SUMAMED prašek za peroralno
suspenzijo 200 mg/5 ml

azitromicin (azithromycinum)

010339 SUMAMED S 500 mg filmsko
obložene tablete

azitromicin (azithromycinum)

010340 Tamsulozin Hexal 0,4 mg trde
kapsule s podaljšanim
sprošanjem

tamsulozin (tamsulosinum)

škatla s 6 kapsulamii (1 x 6
kapsul v pretisnem omotu)

filmsko obložena tableta
škatla s 3 tabletami (1 x 3
tablete v pretisnem omotu)

tamsulozin (tamsulosinum)

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
Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara
49, Zagreb, Hrvaška
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara
49, Zagreb, Hrvaška
podaljšanje dovoljenja za
promet

Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara
49, Zagreb, Hrvaška
podaljšanje dovoljenja za
promet

Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

prašek za peroralno suspenzijo Zdravilo se izdaja le na recept.
škatla s stekleniko (z za otroke
varno zaporko) s praškom za
podaljšanje dovoljenja za
pripravo 20 ml suspenzije,
promet
plastino merilno žliko in
merilno brizgo za peroralno
dajanje

Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara
49, Zagreb, Hrvaška

prašek za peroralno suspenzijo Zdravilo se izdaja le na recept.
škatla s stekleniko (z za otroke
varno zaporko) s praškom za
podaljšanje dovoljenja za
pripravo 20 ml suspenzije,
promet
plastino merilno žliko in
merilno brizgo za peroralno
dajanje

Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara
49, Zagreb, Hrvaška

prašek za peroralno suspenzijo Zdravilo se izdaja le na recept.
škatla s stekleniko (z za otroke
varno zaporko) s praškom za
novo dovoljenje za promet
pripravo 30 ml suspenzije,
plastino merilno žliko in
merilno brizgo za peroralno
dajanje

Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara
49, Zagreb, Hrvaška

Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

filmsko obložena tableta
škatla z 2 tabletoma (1 x 2
tableti v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara
49, Zagreb, Hrvaška

kapsula s podaljšanim
sprošanjem, trda
škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Lek, d.d., Ljubljana in Lek S.A., Strykow,
Poljska in Salutas Pharma GmbH,
Nemija/Lek, d.d., Slovenija
novo dovoljenje za promet

010341 TamsuMerck 0,4 mg trde kapsule kapsula s podaljšanim
s podaljšanim sprošanjem

sprememba imena zdravila

filmsko obložena tableta
Zdravilo se izdaja le na recept.
škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet
v pretisnem omotu)
podaljšanje dovoljenja za
promet

010334 SUMAMED 250 mg trde kapsule kapsula, trda
azitromicin (azithromycinum)

podaljšanje dovoljenja za
promet

sprošanjem, trda
škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

novo dovoljenje za promet

Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

Hexal AG, Industriestrasse 25,
Holzkirchen, Nemija
Zdravilo se izdaja le na recept. Synthon BV, Microweg 22, Nijmegen,
Nizozemska/ Merck KGaA, Darmstadt,
Nemija
novo dovoljenje za promet
Merck, Proizvodnja in prodaja farmacevtskih
in kemijskih proizvodov, d.o.o., Dunajska
119, Ljubljana, Slovenija

Stran

6299

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-56/06
12.07.2009
A07EC01
3837000082654
004502
5363-I-57/06
02.04.2008
A07EC01
3837000007091
080462
5363-I-218/06
12.11.2009
J01FA10
3837000014778
002577
5363-I-221/06
12.11.2009
J01FA10
3837000014792
032824
5363-I-219/06
12.11.2009
J01FA10
3837000014808
002593
5363-I-222/06
12.11.2009
J01FA10
3837000014785
002550
5363-I-223/06
12.11.2009
J01FA10
3837000014761
002569
5363-I-224/06
30.05.2007
J01FA10
3837000018288
005924
5363-I-220/06
20.12.2006
J01FA10
3837000016451
096768
5363-I-135/06
13.02.2011
G04CA02
3837000100419
039403
5363-I-99/06
02.02.2011
G04CA02
3837000100105
038970
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010342 TEOTARD kapsule s podaljšanim kapsula s podaljšanim
sprošanjem 200 mg

teofilin (theophyllinum)

sprošanjem, trda
škatlas s 40 kapsulami (4 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

010343 TEOTARD kapsule s podaljšanim kapsula s podaljšanim
sprošanjem 350 mg

teofilin (theophyllinum)

010344 TOLVON
mianserin (mianserinum)

sprošanjem, trda
škatla s 40 kapsulami (4 x 10
kapsul v pretisnem omotu)
filmsko obložena tableta
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. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, v
sodelovanju z Astellas Pharma GmbH,
Nemija
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, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, v
sodelovanju z Astellas Pharma GmbH,
Nemija
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. N.V. Organon, Klosterstraat 6, Oss,
Nizozemska/ Organon Agencies, B.V.,
Oss, Nizozemska
novo pakiranje
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasieva ul.
10, Ljubljana, Slovenija

010345 TRACUTIL koncentrat za

raztopino za infundiranje
(kombinacije elektrolitov z drugimi
pripravki)

koncentrat za raztopino za
infundiranje
škatla s 5 ampulami po 10 ml
koncentrata

010346 TRAMACUR 100 mg trde kapsule kapsula s podaljšanim
s podaljšanim sprošanjem

tramadol (tramadolum)

sprošanjem, trda
škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem omotu)

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-58/06
19.03.2009
R03DA04
3837000007244
083127
5363-I-59/06
19.03.2009
R03DA04
3837000007251
083143
5363-I-4/06
30.05.2007
N06AX03
3837000099706
038490

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 in sprememba imena
zdravila

5363-I-187/06
01.10.2009
B05XA31
3837000086768
073792

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se po navodilu in
pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od
njega
pooblašenega
zdravnika.

5363-I-995/05
12.12.2010
N02AX02
3837000099584
038202

SMB Technology, S.A.,
Marche-en-Femenne, Belgija/ Pliva d.d.,
Zagreb, Hrvaška
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

novo dovoljenje za promet

010347 TRAMACUR 150 mg trde kapsule kapsula s podaljšanim
s podaljšanim sprošanjem

tramadol (tramadolum)

sprošanjem, trda
škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul 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.

SMB Technology, S.A.,
Marche-en-Femenne, Belgija/ Pliva d.d.,
Zagreb, Hrvaška
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-996/05
12.12.2010
N02AX02
3837000099591
038210

novo dovoljenje za promet

010348 TRAMACUR 200 mg trde kapsule kapsula s podaljšanim
s podaljšanim sprošanjem

tramadol (tramadolum)

sprošanjem, trda
škatla s 30 kapsulami (3 x 10
kapsul 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.

SMB Technology, S.A.,
Marche-en-Femenne, Belgija/ Pliva d.d.,
Zagreb, Hrvaška
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-997/05
12.12.2010
N02AX02
3837000099607
038229

novo dovoljenje za promet

010349 TRAMUNDIN 100 mg filmsko

obložene tablete s podaljšanim
sprošanjem
tramadol (tramadolum)

filmsko obložena tableta s
podaljšanim sprošanjem
škatla s 50 tabletami (5 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Mundipharma GmbH, Limburg, Nemija in
Mundipharma GmbH,
Avstrija/Mundipharma Medical Company,
podaljšanje dovoljenja za
Bermuda
promet
Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnieva 1, Ljubljana, Slovenija

010350 Transtec 35 µg/h transdermalni
obliž

buprenorfin (buprenorphinum)

transdermalni obliž
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla s 4 transdermalnimi obliži uporablja pa se po navodilu in
pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od
njega
pooblašenega
zdravnika.

Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6,
Aachen, Nemija
Grünenthal, Družba za prodajo zdravil d.o.o.,
Dunajska 156, Ljubljana, Slovenija

5363-I-21/06
18.01.2010
N02AX02
3837000084139
007307
5363-I-175/06
07.03.2011
N02AE
3837000100808
039977

novo dovoljenje za promet
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla s 4 transdermalnimi obliži uporablja pa se po navodilu in
pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od
njega
pooblašenega
zdravnika.

010351 Transtec 52,5 µg/h transdermalni transdermalni obliž
obliž

buprenorfin (buprenorphinum)

Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6,
Aachen, Nemija
Grünenthal, Družba za prodajo zdravil d.o.o.,
Dunajska 156, Ljubljana, Slovenija

5363-I-176/06
07.03.2011
N02AE
3837000100815
039985

novo dovoljenje za promet

Stran 34 od 38
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transdermalni obliž
Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla s 4 transdermalnimi obliži uporablja pa se po navodilu in
pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od
njega
pooblašenega
zdravnika.
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Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6,
Aachen, Nemija
Grünenthal, Družba za prodajo zdravil d.o.o.,
Dunajska 156, Ljubljana, Slovenija

Stran

6301

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-177/06
07.03.2011
N02AE
3837000100822
039993

novo dovoljenje za promet

010353 Tridol 35 µg/h transdermalni
obliž

buprenorfin (buprenorphinum)

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.

Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6,
Aachen, Nemija
Grünenthal, Družba za prodajo zdravil d.o.o.,
Dunajska 156, Ljubljana, Slovenija

5363-I-178/06
07.03.2011
N02AE
3837000100839
041068

novo dovoljenje za promet

010354 Tridol 52,5 µg/h transdermalni
obliž

buprenorfin (buprenorphinum)

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.

Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6,
Aachen, Nemija
Grünenthal, Družba za prodajo zdravil d.o.o.,
Dunajska 156, Ljubljana, Slovenija

5363-I-179/06
07.03.2011
N02AE
3837000100846
041076

novo dovoljenje za promet

010355 Tridol 70 µg/h transdermalni
obliž

buprenorfin (buprenorphinum)

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.

Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6,
Aachen, Nemija
Grünenthal, Družba za prodajo zdravil d.o.o.,
Dunajska 156, Ljubljana, Slovenija

5363-I-180/06
07.03.2011
N02AE
3837000100853
041084

novo dovoljenje za promet

010356 Tritace Startset
ramipril (ramiprilum)

010357 TULIP 40 mg filmsko obložene
tablete

atorvastatin (atorvastatinum)

010358 TULIP 40 mg filmsko obložene
tablete

atorvastatin (atorvastatinum)

010359 TULIP 40 mg filmsko obložene
tablete

atorvastatin (atorvastatinum)

tableta
Zdravilo se izdaja le na recept. Aventis Pharma Deutschland GmbH,
Frankfurt,Nemija /Aventis Pharma
škatla s 35 tabletami (7 rumenih,
International S.A., Antony Cedex, Francija
21 rdeih in 7 belih)
nova jakost
sanofi-aventis d.o.o., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, Slovenija

5363-I-349/06
10.05.2011
C09AA05
3837000101713
075914

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
Slovenija

5363-I-275/06
07.04.2011
C10AA05
3837000101355
052809

filmsko obložena tableta
škatla s 60 tabletami (6 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija

filmsko obložena tableta
škatla z 90 tabletami (9 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Slovenija

nova jakost

nova jakost

nova jakost

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

010360 ULTIVA 1 mg prašek za raztopino prašek za raztopino za injiciranje Zdravilo se izdaja le na recept, Glaxo Wellcome Operations, Co.Durham,
za injiciranje ali infundiranje
remifentanil (remifentanilum)

ali infundiranje
škatla s 5 vialami s praškom

uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
podaljšanje dovoljenja za
promet

VB in GSK Manufacturing S.p.A.
Parma,Italija/GSK Export Ltd., Velika
Britanija

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

010361 ULTIVA 5 mg prašek za raztopino prašek za raztopino za injiciranje Zdravilo se izdaja le na recept, Glaxo Wellcome Operations, Co.Durham,
za injiciranje ali infundiranje
remifentanil (remifentanilum)

ali infundiranje
škatla s 5 vialami s praškom

uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizinih osebah, ki
opravljajo
zdravstveno
dejavnost.
podaljšanje dovoljenja za
promet

VB in GSK Manufacturing S.p.A.
Parma,Italija/GSK Export Ltd., Velika
Britanija

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

5363-I-276/06
07.04.2011
C10AA05
3837000101362
052825
5363-I-277/06
07.04.2011
C10AA05
3837000101379
052833
5363-I-263/06
09.07.2008
N01AH06
3837000074017
022268

5363-I-264/06
09.07.2008
N01AH06
3837000074031
022306
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010362 ULZOL
omeprazol (omeprazolum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

kapsula, trda
škatla z 28 kapsulami (4 x 7
kapsul v pretisnem omotu)

Uradni list Republike Slovenije
Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Esteve Quimica, S.A.,Španija in Pliva
Hrvatska d.o.o, Hrvaška/Pliva Hrvatska
d.o.o., Zagreb, Hrvaška
novo pakiranje
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

010363 ULZOL
omeprazol (omeprazolum)

kapsula, trda
škatla s 56 kapsulami (8 x 7
kapsul v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Esteve Quimica, S.A.,Španija in Pliva
Hrvatska d.o.o, Hrvaška/Pliva Hrvatska
d.o.o., Zagreb, Hrvaška
novo pakiranje
Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k sejmišu 35,
Ljubljana, Slovenija

010364 VARIVAX prašek in vehikel za
suspenzijo za injiciranje

cepivo proti noricam (varicellae
vaccina)

prašek in vehikel za suspenzijo
za injiciranje
škatla z 1 vialo s praškom, 1
napolnjeno injekcijsko brizgo z
vehiklom in 2 iglama

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

010365 VENITAN forte gel
heparin (heparinum)
escin (aescinum)

010366 VENTER tablete 1g
sukralfat (aluminijev saharozni
sulfat) (sucralfatum)

010367 VENTER zrnca 1g/2g
sukralfat (aluminijev saharozni
sulfat) (sucralfatum)

gel
škatla s tubo s 50 g gela

solifenacin (solifenacinum)

solifenacin (solifenacinum)

010370 Voda za injekcije Diaco
voda za injekcije (aqua pro
injectione)

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

tableta
škatla s 50 tabletami (5 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija

zrnca
škatla s 50 vrekami

Zdravilo se izdaja le na recept. KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Slovenija

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila

podaljšanje dovoljenja za
promet in sprememba imena
zdravila
škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

škatla s 30 tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem omotu)

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. Astellas Pharma Europe B.V., Meppel,
Nizozemska/ Astellas Pharma Europe B.V.,
Leiderdorp, Nizozemska
sprememba imetnika
dovoljenja za promet

010369 Vesicare 5 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

MERCK SHARP & DOHME, inovativna
zdravila d.o.o., Šmartinska 140, Ljubljana,
Slovenija

Zdravilo se izdaja brez recepta LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana
v lekarnah.
Slovenija
podaljšanje dovoljenja za
promet

010368 Vesicare 10 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem,
Nizozemska/ Merck Sharp & Dohme IDEA,
Inc., Švica

Astellas Pharma Europe B.V. Elisabethof
19, Leiderdorp, Nizozemska

Zdravilo se izdaja le na recept. Astellas Pharma Europe B.V., Meppel,
Nizozemska/ Astellas Pharma Europe B.V.,
Leiderdorp, Nizozemska
sprememba imetnika
dovoljenja za promet

vehikel za parenteralno uporabo Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v
steklenica s 500 ml vehikla
bolnišnicah. Izjemoma se lahko
uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in
nadaljnjem zdravljenju.

Astellas Pharma Europe B.V. Elisabethof
19, Leiderdorp, Nizozemska
Laboratori Diaco Biomedicali S.p.A.,Via
Flavia 12, Via Flavia 124, Trst, Italija
Laboratori Diaco Biomedicali S.P.A., Via
Flavia 124, Trst, Italija

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-171/06
21.05.2007
A02BC01
3837000100709
039616
5363-I-172/06
21.05.2007
A02BC01
3837000100716
039632
5363-I-305/06
19.04.2011
J07BK
3837000099218
041599

5363-I-225/06
24.06.2009
C05BA53
3837000082180
004413
5363-I-188/06
19.03.2009
A02BX02
3837000007411
091219
5363-I-189/06
19.03.2009
A02BX02
3837000007404
091243
5363-I-18/06
23.08.2010
G04BD08
3837000097337
038520
5363-I-17/06
23.08.2010
G04BD08
3837000097320
038512
5363-I-341/06
12.04.2011
V07AB
3837000000306
007544

podaljšanje dovoljenja za
promet

010371 VOLUVEN 6 % raztopina za
intravensko infundiranje

raztopina za infundiranje
plastenka s 500 ml raztopine

hetaškrob (hetamylum)
natrijev klorid (natrii chloridum)

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-61/06
10.09.2007
B05AA07
3837000099935
038938

novo pakiranje

010372 ZIBOR 2500 i.e. anti Xa/0,2 ml

raztopina za injiciranje v
napolnjenih injekcijskih brizgah
bemiparin (bemiparinum)

raztopina za injiciranje
škatla z 2 napolnjenima
injekcijskima brizgama in 2
iglama

Zdravilo se izdaja le na recept. LABORATORIES FARMACEUTICOS
ROVI, S.A., Španija/Menarini
Int.Operations Luxembourg S.A.,
novo dovoljenje za promet
Luksemburg
Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue
de la Gare, Luksemburg, Luksemburg

5363-I-191/06
29.03.2011
B01AB12
3837000101287
041602
Stran 36 od 38

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

010373 ZIBOR 2500 i.e. anti Xa/0,2 ml

raztopina za injiciranje v
napolnjenih injekcijskih brizgah

bemiparin (bemiparinum)

Farmacevtska oblika
Pakiranje

raztopina za injiciranje
škatla z 10 napolnjenimi
injekcijskimi brizgami in 10
iglami

Št.

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

58 / 6. 6. 2006 /

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. LABORATORIES FARMACEUTICOS
ROVI, S.A., Španija/Menarini
Int.Operations Luxembourg S.A.,
novo dovoljenje za promet
Luksemburg
Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue
de la Gare, Luksemburg, Luksemburg

010374 ZIBOR 2500 i.e. anti Xa/0,2 ml

raztopina za injiciranje v
napolnjenih injekcijskih brizgah

bemiparin (bemiparinum)

raztopina za injiciranje
škatla s 30 napolnjenimi
injekcijskimi brizgami in 30
iglami

Zdravilo se izdaja le na recept. LABORATORIES FARMACEUTICOS
ROVI, S.A., Španija/Menarini
Int.Operations Luxembourg S.A.,
novo dovoljenje za promet
Luksemburg
Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue
de la Gare, Luksemburg, Luksemburg

010375 ZIBOR 3500 i.e. anti Xa/0,2 ml

raztopina za injiciranje v
napolnjenih injekcijskih brizgah

bemiparin (bemiparinum)

raztopina za injiciranje
škatla z 10 napolnjenimi
injekcijskimi brizgami in 10
iglami

Zdravilo se izdaja le na recept. LABORATORIES FARMACEUTICOS
ROVI, S.A., Španija/Menarini
Int.Operations Luxembourg S.A.,
novo dovoljenje za promet
Luksemburg
Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue
de la Gare, Luksemburg, Luksemburg

010376 ZIBOR 3500 i.e. anti Xa/0,2 ml

raztopina za injiciranje v
napolnjenih injekcijskih brizgah

bemiparin (bemiparinum)

raztopina za injiciranje
škatla z 2 napolnjenima
injekcijskima brizgama in 2
iglama

Zdravilo se izdaja le na recept. LABORATORIES FARMACEUTICOS
ROVI, S.A., Španija/Menarini
Int.Operations Luxembourg S.A.,
novo dovoljenje za promet
Luksemburg
Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue
de la Gare, Luksemburg, Luksemburg

010377 ZIBOR 3500 i.e. anti Xa/0,2 ml

raztopina za injiciranje v
napolnjenih injekcijskih brizgah

bemiparin (bemiparinum)

raztopina za injiciranje
škatla s 30 napolnjenimi
injekcijskimi brizgami in 30
iglami

Zdravilo se izdaja le na recept. LABORATORIES FARMACEUTICOS
ROVI, S.A., Španija/Menarini
Int.Operations Luxembourg S.A.,
novo dovoljenje za promet
Luksemburg
Menarini International O.L.S.A., 1, Avenue
de la Gare, Luksemburg, Luksemburg

010378 ZINNAT 125 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

cefuroksim (cefuroximum)

škatla z 10 tabletami (1 x 10
tablet v pretisnem omotu)

promet- dodatni izdelovalec

010379 ZINNAT 250 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

cefuroksim (cefuroximum)

škatla z 10 tabletami (1 x 10
tablet v pretisnem omotu)

cefuroksim (cefuroximum)

010381 Zofran 4 mg/2 ml raztopina za
injiciranje ali infundiranje

ondansetron (ondansetronum)

škatla z 10 tabletami (1 x 10
tablet v pretisnem omotu)

raztopina za injiciranje ali
infundiranje
škatla s 5 ampulami po 2 ml
raztopine (4 mg/2 ml)

injiciranje ali infundiranje

ondansetron (ondansetronum)

raztopina za injiciranje ali
infundiranje
škatla s 5 ampulami po 4 ml
raztopine (8 mg/4 ml)

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Glaxo Wellcome Operations,Durham, VB in
GSK Pharmaceuticals S.A., Poljska/GSK
Export Ltd., Velika Britanija
sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, 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.

GSK Manuf.,S.p.A.,Italija ali GSK
Pharmaceuticals S.A.,
Poljska/GlaxoSmithKline Export, Brentford,
Velika Britanija

sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

010382 Zofran 8 mg/4 ml raztopina za

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept. Glaxo Wellcome Operations,Durham, VB in
GSK Pharmaceuticals S.A., Poljska/GSK
Export Ltd., Velika Britanija
sprememba v dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

010380 ZINNAT 500 mg filmsko obložene filmsko obložena tableta
tablete

Zdravilo se izdaja le na recept. Glaxo Wellcome Operations,Durham, VB in
GSK Pharmaceuticals S.A., Poljska/GSK
Export Ltd., Velika Britanija
sprememba v dovoljenju za

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 dovoljenju za
promet- dodatni izdelovalec

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija
GSK Manuf.,S.p.A.,Italija ali GSK
Pharmaceuticals S.A.,
Poljska/GlaxoSmithKline Export, Brentford,
Velika Britanija
GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana, Slovenija

Stran

6303

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-192/06
29.03.2011
B01AB12
3837000101294
041610
5363-I-193/06
29.03.2011
B01AB12
3837000101300
041629
5363-I-195/06
29.03.2011
B01AB12
3837000101263
041645
5363-I-194/06
29.03.2011
B01AB12
3837000101256
041637
5363-I-196/06
29.03.2011
B01AB12
3837000101270
041653
5363-I-76/06
09.07.2008
J01DC02
3837000015423
054356
5363-I-77/06
09.07.2008
J01DC02
3837000015430
054380
5363-I-78/06
09.07.2008
J01DC02
3837000015454
054399
5363-I-79/06
09.07.2008
A04AA01
3837000015461
065110

5363-I-80/06
09.07.2008
A04AA01
3837000015478
065145

Stran 37 od 38
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Uradni list Republike Slovenije

Farmacevtska oblika
Pakiranje

010383 Zolsana filmsko obložene tablete filmsko obložena tableta
10 mg

zolpidem (zolpidemum)

škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Nain/režim izdajanja
Vrsta odlobe

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka, d.d., Novo mesto in Synton Hispania
S.L., Španija in Synthon BV,
Nizozemska/Krka, d.d., Slovenija
novo dovoljenje za promet
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

010384 Zolsana filmsko obložene tablete filmsko obložena tableta
5 mg

zolpidem (zolpidemum)

škatla z 20 tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept. Krka, d.d., Novo mesto in Synton Hispania
S.L., Španija in Synthon BV,
Nizozemska/Krka, d.d., Slovenija
novo dovoljenje za promet
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Št. seznama :

Št.odlobe
Datum veljavnosti
ATC
rtna koda
Delovna šifra
5363-I-257/06
28.03.2011
N05CF02
3837000101195
052353
5363-I-256/06
28.03.2011
N05CF02
3837000101188
052388

Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske
pripomoke

2006-2711-0155

Ljubljana, dne
19. maja 2006
19. maj 2006
EVA 2006-2711-0155

Ljubljana , dne

prof.dr.Stanislav Primoži, mag. farm.
Direktor

Agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm., l.r.
Direktor

2438.

Seznam zdravil, za katera je od 21. 12. 2005
do 18.05.2006 prenehalo veljati dovoljenje za
promet

Na podlagi 52. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS,
št. 31/06) objavlja Agencija Republike Slovenije za zdravila
in medicinske pripomočke

SEZNAM
zdravil, za katera je od 21. 12. 2005 do 18.05.2006
prenehalo veljati dovoljenje za promet

Stran 38 od 38

steklenica po 500 ml

zloženka s 30
tabletami (2 x 15
tablet v pretisnem
omotu)

škatla s 15 g kreme
v tubi

škatla z eno
napolnjeno
injekcijsko brizgo
(z iglo) z 0,5 ml
suspenzije

škatla s 60 tabletami
(3 x 20 tablet v
pretisnem omotu)

škatla z 20 tabletami
(1 x 20 tablet v
pretisnem omotu)

škatla s 50 tabletami
(2 x 25 tablet v
pretisnem omotu)

škatla s 100
tabletami (4 x 25
tablet v pretisnem
omotu)

007544 AQUA AD
INIECTABILIA
Pharmagena

010960 AROMASIN

034037 ATIFAN krema 10
mg/1 g

012106 BEGRIVAC
2003/2004

018244 BETASERC 16 mg

018252 BETASERC 24 mg

018279 BETASERC 24 mg

018368 BETASERC 24 mg

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino,Šlajmerjeva 6, Ljubljana Slovenija

Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van
Houtenlaan 36,Weesp, Nizozemska

Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van
Houtenlaan 36,Weesp, Nizozemska

Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van
Houtenlaan 36,Weesp, Nizozemska

Solvay Pharmaceuticals B.V., 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.,8121 AA Olst/ Solvay
Pharmaceuticals B.V.,1381 CP Weesp, Nizozemska

Solvay Pharmaceuticals B.V.,8121 AA Olst/ Solvay
Pharmaceuticals B.V.,1381 CP Weesp, Nizozemska

Solvay Pharmaceuticals B.V.,8121 AA Olst/ Solvay
Pharmaceuticals B.V.,1381 CP Weesp, Nizozemska

5363-I-534/04

5363-I-533/04

5363-I-532/04

5363-I-531/04

5363-I-206/04

5363-I-553/04

512/B-443/01

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

sprememba v sestavi
cepiva

sprememba režima
izdaje

sprememba izdelovalca

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

sprememba/e v
dovoljenju za promet

vrsta odločbe

58 / 6. 6. 2006 /

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,, Slovenija

Chiron Behring GmbH & Co., Emil-von-Behring Chiron Behring GmbH & Co., Emil-von-Behring Str.76
Str.76 D-35041 Marburg, Nemčija
D-35041 Marburg, Nemčija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto Slovenija

Pharmacia S.p.A., Ascoli Piceno, Italija/Pharmacia
Enterprises S.A.Luxembourg, L-1347 Luxembourg,
Luksemburg

Zavod RS za transf.med-Farm.odd-Pharmagena in La 5363-I-536/02
boratori Diaco Biomed/Zavod RS za transf.medicino,
Slovenija

5363-I-536/04

5363-I-49/03

št.odločbe

Št.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizičnih osebah,
ki opravljajo zdravstveno
dejavnost.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Boehringer Ingelheim Pharma KG, Nemčija/
Boehringer Ingelheim International GmbH,Ingelheim,
Nemčija

izdelovalec/proizvajalec zdravila

OKTAL PHARMA d.o.o., Podružnica v Ljubljani, Allergan Pharmaceuticals Ireland, Westport Co.
Neubergerjeva 23, Ljubljana Slovenija
Mayo, Irska/Allergan, Inc., Irvine, ZDA

Boehringer Ingelheim International GmbH,
Binger Strasse 173, Ingelheim am Rhein
Nemčija

imetnik dovoljenja za promet

Zdravilo se izdaja le na recept,
Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d' Arlon,
uporablja pa se po navodilu
Strassen Luksemburg
in pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od njega
pooblaščenega zdravnika.

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizičnih osebah,
ki opravljajo zdravstveno
dejavnost.

Zdravilo se izdaja le na recept.

škatla s kapalnim
vsebnikom s 5 ml
raztopine

način/režim izdajajnja

064033 ALPHAGAN

pakiranje

zloženka z 1 vialo po Zdravilo se izdaja le na recept,
50 mg praška in 1
uporablja pa se samo v
vialo po 50 ml vode bolnišnicah.
za injekcije

ime zdravila

006688 ACTILYSE

šifra

Uradni list Republike Slovenije
Stran

6305

Grünenthal, Družba za prodajo zdravil d.o.o.,
Tomšičeva 3, Ljubljana Slovenija

Grünenthal, Družba za prodajo zdravil d.o.o.,
Tomšičeva 3, Ljubljana Slovenija

032069 Clarithromycin
škatla s 14 slamicami Zdravilo se izdaja le na recept.
Grünenthal 187,5 mg za pitje
zrnca za peroralno
suspenzijo

škatla s 14 slamicami Zdravilo se izdaja le na recept.
za pitje

škatla s 14 slamicami Zdravilo se izdaja le na recept.
za pitje

škatla s 14 slamicami Zdravilo se izdaja le na recept.
za pitje

škatla s 14 slamicami Zdravilo se izdaja le na recept.
za pitje

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

zloženka s 30
tabletami (1 x 30
tablet v pretisnem
omotu)

032077 Clarithromycin
Grünenthal 250 mg
zrnca za peroralno
suspenzijo

032204 Clarosip 125 mg
zrnca za peroralno
suspenzijo

032212 Clarosip 187,5 mg
zrnca za peroralno
suspenzijo

032220 Clarosip 250 mg
zrnca za peroralno
suspenzijo

077801 COAXIL

023507 CONTROLOC 20
zloženka z 28
mg gastrorezistentne tabletami (2 x 14
tablete
tablet v pretisnem
omotu)

023485 CONTROLOC 20
zloženka s 56
mg gastrorezistentne tabletami (4 x 14
tablete
tablet v pretisnem
omotu)

ALTANA Pharma AG, Konstanz, Byk-Gulden
-Straße 2, D-78467 Konstanz Nemčija

ALTANA Pharma AG, Konstanz, Nemčija

ALTANA Pharma AG, Konstanz, Nemčija

Les Laboratoires Servier Industrie, 905 route de
Saran, 45520 Gidy, Francija

Grünenthal GmbH, Aachen, Nemčija

Grünenthal GmbH, Aachen, Nemčija

5363-I-434/03

5363-I-433/03

5363-I-398/02

5363-I-495/05

5363-I-494/05

5363-I-493/05

5363-I-542/05

sprememba izdelovalca

sprememba izdelovalca

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

sprememba v sestavi
zdravila

sprememba v sestavi
zdravila

sprememba v sestavi
zdravila

sprememba v sestavi
zdravila

sprememba v sestavi
zdravila

sprememba v sestavi
zdravila

sprememba v sestavi
zdravila

vrsta odločbe
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ALTANA Pharma AG, Konstanz, Byk-Gulden
-Straße 2, D-78467 Konstanz Nemčija

Servier Pharma, marketing in trgovina, d.o.o.,
Tolstojeva 8, Ljubljana Slovenija

Grünenthal, Družba za prodajo zdravil d.o.o.,
Tomšičeva 3, Ljubljana Slovenija

Grünenthal, Družba za prodajo zdravil d.o.o.,
Tomšičeva 3, Ljubljana Slovenija

Grünenthal GmbH, Aachen, Nemčija

Grünenthal GmbH, Aachen, Nemčija

5363-I-541/05

5363-I-540/05

5363-I-390/04

št.odločbe

Št.

Grünenthal GmbH, Aachen, Nemčija

Grünenthal GmbH, Aachen, Nemčija

Famar France, Orleans Cedex, Francija/Novartis
Consumer Health SA., Nyon, Švica

izdelovalec/proizvajalec zdravila

6306 /

Grünenthal, Družba za prodajo zdravil d.o.o.,
Tomšičeva 3, Ljubljana Slovenija

Grünenthal, Družba za prodajo zdravil d.o.o.,
Tomšičeva 3, Ljubljana Slovenija

Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana Slovenija

imetnik dovoljenja za promet

škatla s 14 slamicami Zdravilo se izdaja le na recept.
za pitje

Zdravilo se izdaja brez recepta
v lekarnah.

način/režim izdajajnja

032050 Clarithromycin
Grünenthal 125 mg
zrnca za peroralno
suspenzijo

pakiranje

škatla z 20 tabletami
v plastičnem
vsebniku

ime zdravila

022276 Calcium-Sandoz
forte

šifra

Stran
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ALTANA Pharma AG, Konstanz, Byk-Gulden
-Straße 2, D-78467 Konstanz Nemčija

Servier Pharma, marketing in trgovina, d.o.o.,,
Tolstojeva 8, Ljubljana Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizičnih osebah,
ki opravljajo zdravstveno
dejavnost.

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizičnih osebah,
ki opravljajo zdravstveno
dejavnost.

023558 CONTROLOC 40 mg zloženka z 10
prašek za raztopino prebodnimi
za injiciranje
stekleničkami s
praškom

023531 CONTROLOC 40 mg zloženka z 20
prašek za raztopino prebodnimi
za injiciranje
stekleničkami s
praškom

050105 CONTROLOC 40 mg zloženka z 1
Zdravilo se izdaja le na recept,
prašek za raztopino prebodno stekleničko uporablja pa se samo v javnih
za injiciranje
s praškom
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizičnih osebah,
ki opravljajo zdravstveno
dejavnost.

zloženka s 30
tabletami (2 x 15
tablet v pretisnem
omotu)

škatla z 20 vrečkami

022187 DETRALEX

061093 DONA prašek za
peroralno raztopino

Zdravilo se izdaja le na recept.

Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana

ALTANA Pharma AG, Konstanz, Byk-Gulden
-Straße 2, D-78467 Konstanz Nemčija

ALTANA Pharma AG, Konstanz, Byk-Gulden
-Straße 2, D-78467 Konstanz Nemčija

Rottapharm S.r.l.,Monza,Italija in Rottapharm Ltd.
Dublin, Irska/Rottapharm S.r.l., Monza, Italija

Les Laboratoires Servier Industrie, 905 route de
Saran, 45520 Gidy, Francija

ALTANA Pharma AG, Konstanz, Nemčija

ALTANA Pharma AG, Konstanz, Nemčija

ALTANA Pharma AG, Konstanz, Nemčija

ALTANA Pharma AG, Konstanz, Nemčija

ALTANA Pharma AG, Konstanz, Nemčija

ALTANA Pharma AG, Konstanz, Nemčija

izdelovalec/proizvajalec zdravila

5363-I-671/04

5363-I-488/03

5363-I-158/03

5363-I-432/02

5363-I-431/02

5363-I-430/02

5363-I-435/03

5363-I-436/03

št.odločbe

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

sprememba v sestavi
zdravila

sprememba v sestavi
zdravila

sprememba v sestavi
zdravila

sprememba v sestavi
zdravila

sprememba izdelovalca

sprememba izdelovalca

vrsta odločbe

Št.

Zdravilo se izdaja brez recepta
v lekarnah.

ALTANA Pharma AG, Konstanz, Byk-Gulden
-Straße 2, D-78467 Konstanz Nemčija

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizičnih osebah,
ki opravljajo zdravstveno
dejavnost.

023515 CONTROLOC 40 mg zloženka s 5
prašek za raztopino prebodnimi
za injiciranje
stekleničkami s
praškom

ALTANA Pharma AG, Konstanz, Byk-Gulden
-Straße 2, D-78467 Konstanz Nemčija

ALTANA Pharma AG, Konstanz, Byk-Gulden
-Straße 2, D-78467 Konstanz Nemčija

imetnik dovoljenja za promet

Zdravilo se izdaja le na recept.

način/režim izdajajnja

089842 CONTROLOC 40
zloženka s 14
mg gastrorezistentne tabletami (1 x 14
tablete
tablet v pretisnem
omotu)

pakiranje

Zdravilo se izdaja le na recept.

ime zdravila

091413 CONTROLOC 40
zloženka z 28
mg gastrorezistentne tabletami (2 x 14
tablete
tablet v pretisnem
omotu)

šifra
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6307

vrečka z injekcijsko
brizgo s praškom,
napolnjeno
injekcijsko brizgo
z vehiklom (vsaka
injekcijska brizga je
še v dodatni vrečki),
sterilno kanilo in
sušilnim sredstvom

škatla s 5
transdermalnimi
obliži

škatla z 10
transdermalnimi
obliži

škatla z 10
transdermalnimi
obliži

škatla s 5
transdermalnimi
obliži

škatla s 5
transdermalnimi
obliži

033979 Eligard 7,5 mg
prašek in vehikel
za raztopino za
injiciranje

077860 Fentanil HEXAL
100 mikrogramov/h
transdermalni obliži

077879 Fentanil HEXAL
100 mikrogramov/h
transdermalni obliži

077836 Fentanil HEXAL
25 mikrogramov/h
transdermalni obliži

077828 Fentanil HEXAL
25 mikrogramov/h
transdermalni obliži

077844 Fentanil HEXAL
50 mikrogramov/h
transdermalni obliži

Solvay Pharmaceuticals B.V., Hannover,
Nemčija

imetnik dovoljenja za promet

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Hexal AG, , Industriestrasse 25, Holzkirchen
Nemčija

Hexal AG, , Industriestrasse 25, Holzkirchen
Nemčija

Hexal AG, , Industriestrasse 25, Holzkirchen
Nemčija

Hexal AG, , Industriestrasse 25, Holzkirchen
Nemčija

Hexal AG, , Industriestrasse 25, Holzkirchen
Nemčija

Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen,, Nemčija

Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen,, Nemčija

Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen,, Nemčija

Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen,, Nemčija

Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen,, Nemčija

MediGene AG,Planegg/Martinsried, Nemčija/Astellas
Pharma Europe B.V., Nizozemska

5363-I-91/05

5363-I-89/05

5363-I-90/05

5363-I-94/05

5363-I-93/05

5363-I-617/05

sprememba imetnika
dovoljenja za promet in
druge spremembe

sprememba imetnika
dovoljenja za promet in
druge spremembe

sprememba imetnika
dovoljenja za promet in
druge spremembe

sprememba imetnika
dovoljenja za promet in
druge spremembe

sprememba imetnika
dovoljenja za promet in
druge spremembe

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

sprememba izdelovalca/
proizvajalca

vrsta odločbe

58 / 6. 6. 2006

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept,
VELDOS, d.o.o., Veledrogerija Dolenjske,
uporablja pa se po navodilu
Rozmanova 16, Novo mesto Slovenija
in pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od njega
pooblaščenega zdravnika.

5363-I-618/05

5363-I-715/05

št.odločbe

Št.

MediGene AG,Planegg/Martinsried, Nemčija/Astellas
Pharma Europe B.V., Nizozemska

NeoPharma AB, Box 22, Uppsala, Švedska

izdelovalec/proizvajalec zdravila

6308 /

Zdravilo se izdaja le na recept,
VELDOS, d.o.o., Veledrogerija Dolenjske,
uporablja pa se po navodilu
Rozmanova 16, Novo mesto Slovenija
in pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od njega
pooblaščenega zdravnika.

vrečka z injekcijsko
brizgo s praškom,
napolnjeno
injekcijsko brizgo
z vehiklom (vsaka
injekcijska brizga je
še v dodatni vrečki),
sterilno kanilo in
sušilnim sredstvom

način/režim izdajajnja

033995 Eligard 22,5 mg
prašek in vehikel
za raztopino za
injiciranje

pakiranje

škatla s 7 kasetami s Zdravilo se izdaja le na
100 ml gela
recept, uporablja pa se samo
v bolnišnicah. Izjemoma se
lahko uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu
iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

ime zdravila

035483 Duodopa intestinalni
gel

šifra
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škatla s 50
kapsulami (5 x 10
kapsul v pretisnem
omotu)

škatla s 50
kapsulami (5 x 10
kapsul v pretisnem
omotu)

steklenica s 500 ml
raztopine

zloženka z dvema
Zdravilo se izdaja le na recept.
pršilnikoma po
0,1 ml raztopine v
pretisnem omotu (20
mg/0,1 ml)

škatla s 100
tabletami (4 x 25
tablet v pretisnem
omotu)

škatla s stekleničko s Zdravilo se izdaja le na
25 tabletami
recept, uporablja pa se samo
v bolnišnicah. Izjemoma se
lahko uporablja pri nadaljevanju
zdravljenja na domu ob odpustu
iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

035246 Gabapentin Galex
300 mg trde kapsule

035254 Gabapentin Galex
400 mg trde kapsule

056782 GLUCOSI
INFUNDIBILE 5%
Pharmagena

021539 IMIGRAN pršilo
za nos

039039 IMURAN

044369 LANVIS

GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota Slovenija

GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota Slovenija

GALEX- Proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota Slovenija

Hexal AG, , Industriestrasse 25, Holzkirchen
Nemčija

imetnik dovoljenja za promet

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-624/05

5363-I-623/05

5363-I-622/05

5363-I-92/05

št.odločbe

5363-I-310/05

Heumann Pharma GmbH, Feucht, Nemčija/
5363-I-653/04
GlaxoSmithKline Export Ltd.,Brentford, Velika Britanija

Heumann Pharma GmbH, Feucht, Nemčija/
5363-I-81/05
GlaxoSmithKline Export Ltd.,Brentford, Velika Britanija

Glaxo Wellcome S.p.A., San Polo di Torrile,Parma,
Italija / GlaxoSmithKline Export Ltd.,Brentford, Velika
Britanija

Zavod RS za transf.med-Farm.odd-Pharmagena in La 5363-I-573/02
boratori Diaco Biomed/Zavod RS za transf.medicino,
Slovenija

GALEX- Proizvodnja in promet s farmacevtskimi in
drugimi proizvodi, d.d., Slovenija

GALEX- Proizvodnja in promet s farmacevtskimi in
drugimi proizvodi, d.d., Slovenija

GALEX- Proizvodnja in promet s farmacevtskimi in
drugimi proizvodi, d.d., Slovenija

Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen,, Nemčija

izdelovalec/proizvajalec zdravila

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

sprememba imetnika
dovoljenja za promet
in sprememba imena
v Edion 400 mg trde
kapsule

sprememba imetnika
dovoljenja za promet
in sprememba imena
v Edion 300 mg trde
kapsule

sprememba imetnika
dovoljenja za promet
in sprememba imena
v Edion 100 mg trde
kapsule

sprememba imetnika
dovoljenja za promet in
druge spremembe

vrsta odločbe

Št.

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.

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet
s farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept,
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko
uporablja pa se samo v javnih
medicino,, Šlajmerjeva 6, Ljubljana Slovenija
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizičnih osebah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

škatla s 50
kapsulami (5 x 10
kapsul v pretisnem
omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept.

način/režim izdajajnja

035238 Gabapentin Galex
100 mg trde kapsule

pakiranje

škatla z 10
transdermalnimi
obliži

ime zdravila

077852 Fentanil HEXAL
50 mikrogramov/h
transdermalni obliži

šifra
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6309

zloženka s
stekleničko s 100
tabletami

škatla z 20 tabletami
(2 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

škatla z 20 tabletami
(2 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

zloženka z 20
tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem
omotu)

zloženka z 20
tabletami (2 x 10
tablet v pretisnem
omotu)

škatla z 20
kapsulami po 75
mg (2 x 10 kapsul v
pretisnem omotu)

steklenica po 100 ml
raztopine

076708 MEGACE 160 mg
tablete

017396 MELOKSSIA tablete
15 mg

017388 MELOKSSIA tablete
7,5 mg

003832 MOVALIS 15 mg
tablete

003395 MOVALIS 7,5 mg
tablete

076880 NAKLOFEN DUO
kapsule 75 mg

050954 NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE 0,9%
Pharmagena

pakiranje

zloženka s
stekleničko s 25
tabletami

ime zdravila

027820 LEUKERAN

šifra

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.

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino,Šlajmerjeva 6, Ljubljana Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto Slovenija

Boehringer Ingelheim International GmbH,
Binger Strasse 173, Ingelheim am Rhein
Nemčija

Boehringer Ingelheim International GmbH,
Binger Strasse 173, Ingelheim am Rhein
Nemčija

Pliva Ljubljana, d.o.o.,, Dunajska 51, Ljubljana
Slovenija

Pliva Ljubljana, d.o.o.,, Dunajska 51, Ljubljana
Slovenija

5363-I-20/05

5363-I-419/02

5363-I-420/02

5363-I-37/05

5363-I-38/05

Zavod RS za transf.med-Farm.odd-Pharmagena in La 5363-I-56/04
boratori Diaco Biomed/Zavod RS za transf.medicino,
Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto v
sodelovanju s Klinge Pharma GmbH, München,
Nemčija

Boehringer Ingelheim Pharma KG, Nemčija/
Boehringer Ingelheim International GmbH,Ingelheim,
Nemčija

Boehringer Ingelheim Pharma KG, Nemčija/
Boehringer Ingelheim International GmbH,Ingelheim,
Nemčija

GALEX- Proizvodnja in promet s farmacevtskimi in
drugimi proizvodi, d.d., Slovenija

GALEX- Proizvodnja in promet s farmacevtskimi in
drugimi proizvodi, d.d., Slovenija

5363-I-124/02

5363-I-377/05

št.odločbe

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

sprememba imetnika
dovoljenja za promet
in sprememba imena v
Diclo Duo trde kapsule
75 mg

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

sprememba izdelovalca

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

vrsta odločbe

58 / 6. 6. 2006

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Haupt Pharma Regensburg GmbH,
Regensburg,Nemčija / Bristol-Myers Sqiubb Products
S.A., CH 6340 Baar, Švica

Glaxo Wellcome Operations, Velika Britanija / Glaxo
Wellcome Export Ltd., Velika Britanija,

izdelovalec/proizvajalec zdravila

Št.

PharmaSwiss, d.o.o.,, Wolfova 1, Ljubljana
Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet
s farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana Slovenija

imetnik dovoljenja za promet

6310 /

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.

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.

način/režim izdajajnja

Stran
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zloženka z 28
Zdravilo se izdaja le na recept.
tabletami, 16 rdečih
in 12 belih, v plastični
škatlici (koledarsko
pakiranje)

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

zloženka s 30
tabletami (3 x 10
tablet v pretisnem
omotu)

škatla z 28 tabletami
(2 x 14 tablet v
pretisnem omotu)

zloženka z 21
tabletami (1 x 21
tablet v pretisnem
omotu)

068373 PRAXITEN 15

036765 RamiHEXAL 2,5
mg/12,5 mg tablete

036773 RamiHEXAL 5 mg/25 škatla z 28 tabletami
mg tablete
(2 x 14 tablet v
pretisnem omotu)

škatla z 210
tabletami (1 x 210
tablet v pretisnem
omotu)

051004 NOVOFEM filmsko
obložene tablete

077364 REQUIP 0,25 mg

023213 REQUIP 0,25 mg

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

Hexal AG, , Industriestrasse 25, Holzkirchen
Nemčija

Hexal AG, , Industriestrasse 25, Holzkirchen
Nemčija

Pliva Ljubljana, d.o.o.,, Dunajska 51, Ljubljana
Slovenija

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880
Bagsvaerd, Danska

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet
s farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana Slovenija

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino,Šlajmerjeva 6, Ljubljana Slovenija

imetnik dovoljenja za promet

št.odločbe

5363-I-444/05

5363-I-443/05

5363-I-443/05

5363-I-310/03

5363-I-431/03

SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Manor Royal, 5363-I-618/02
Sussex/GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, Velika
Britanija

SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Manor Royal, 5363-I-36/05
Sussex/GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, Velika
Britanija

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Nemčija/Hexal AG,
Holzkirchen, Nemčija

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Nemčija/Hexal AG,
Holzkirchen, Nemčija

Pliva Hrvatska d.o.o.,Pliva Krakow S.A. Poljska in
Pliva Ljubljana d.o.o./Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvaška

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd,
Danska

Glaxo Wellcome S.p.A., San Polo di Torrile,Parma,
Italija / GlaxoSmithKline Export Ltd.,Brentford, Velika
Britanija

Zavod RS za transf.med-Farm.odd-Pharmagena in La 5363-I-58/04
boratori Diaco Biomed/Zavod RS za transf.medicino,
Slovenija

izdelovalec/proizvajalec zdravila

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

sprememba imetnika
dovoljenja za promet
in sprememba imena v
Piramil H 5 mg/25 mg
tablete

sprememba imetnika
dovoljenja za promet
in sprememba imena v
Piramil H 2,5 mg/12,5
mg tablete

sprememba v sestavi
zdravila

sprememba/e v
dovoljenju za promet

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

vrsta odločbe

Št.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizičnih osebah,
ki opravljajo zdravstveno
dejavnost.

škatla s 5 ampulami
po 2,5 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.

način/režim izdajajnja

093432 NIMBEX 5 mg

pakiranje

steklenica po 500 ml
(9g/1000ml)

ime zdravila

093203 NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE 0,9%
Pharmagena

šifra
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zloženka z 21
tabletami (1 x 21
tablet v pretisnem
omotu)

zloženka z 21
tabletami (1 x 21
tablet v pretisnem
omotu)

zloženka z 21
tabletami (1 x 21
tablet v pretisnem
omotu)

škatla s 30
kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem
omotu)

škatla s 30
kapsulami (3 x 10
kapsul v pretisnem
omotu)

steklenička po 100
ml raztopine

škatla s 50 tabletami
(5 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

1 tableta vsebuje

023159 REQUIP 1 mg

023035 REQUIP 2 mg

023086 REQUIP 5 mg

074993 Roaccutane 10 mg
mehke kapsule

075027 Roaccutane 20 mg
mehke kapsule

093270 SOLUTIO KALII
CHLORIDI 1 M
Pharmagena

080462 SULFASALAZIN
Krka EN
gastrorezistentne
tablete 500 mg

038520 Vesicare 10 mg
filmsko obložene
tablete

pakiranje

zloženka z 21
tabletami (1 x 21
tablet v pretisnem
omotu)

ime zdravila

023167 REQUIP 0,5 mg

šifra

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet
s farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

VELDOS, d.o.o., Veledrogerija Dolenjske,
Rozmanova 16, Novo mesto Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto Slovenija

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino,, Šlajmerjeva 6, Ljubljana Slovenija

5363-I-782/04

5363-I-781/04

5363-I-385/04

Astellas Pharma Europe B.V., Meppel, Nizozemska/
5363-I-620/05
Astellas Pharma Europe B.V., Leiderdorp, Nizozemska

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,, Slovenija

Zavod RS za transf.med-Farm.odd-Pharmagena in La 5363-I-559/02
boratori Diaco Biomed/Zavod RS za transf.medicino,
Slovenija

F. Hoffmann-La Roche Ltd., Grenzacherstrasse 124,
CH-4070 Basel, Švica

F. Hoffmann-La Roche Ltd., Grenzacherstrasse 124,
CH-4070 Basel, Švica

SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Manor Royal, 5363-I-622/02
Sussex/GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, Velika
Britanija

SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Manor Royal, 5363-I-621/02
Sussex/GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, Velika
Britanija

SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Manor Royal, 5363-I-620/02
Sussex/GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, Velika
Britanija

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

sprememba imena
zdravila

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

sprememba/e v
dovoljenju za promet

sprememba/e v
dovoljenju za promet

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

vrsta odločbe
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Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizičnih osebah,
ki opravljajo zdravstveno
dejavnost.

Zdravilo se izdaja le na recept,
ROCHE farmacevtska družba d.o.o.,
uporablja pa se po navodilu
Vodovodna 109, Ljubljana Slovenija
in pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od njega
pooblaščenega zdravnika.

Zdravilo se izdaja le na recept,
ROCHE farmacevtska družba d.o.o.,
uporablja pa se po navodilu
Vodovodna 109, Ljubljana Slovenija
in pod posebnim nadzorom
zdravnika specialista ali od njega
pooblaščenega zdravnika.

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet
s farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana Slovenija

št.odločbe

SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Manor Royal, 5363-I-619/02
Sussex/GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, Velika
Britanija

izdelovalec/proizvajalec zdravila

Št.

Zdravilo se izdaja le na recept.

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

imetnik dovoljenja za promet

6312 /

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

način/režim izdajajnja

Stran
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škatla z 10 tabletami
(1 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

škatla z 10 tabletami
(1 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

škatla z 10 tabletami
(1 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

5 ampul po 2 ml (4
mg/2 ml)

5 ampul po 4 ml (8
mg/4 ml)

054356 ZINNAT 125 mg
filmsko obložene
tablete

054380 ZINNAT 250 mg
filmsko obložene
tablete

054399 ZINNAT 500 mg
filmsko obložene
tablete

065110 ZOFRAN injekcije
4 mg

065145 ZOFRAN injekcije
8 mg

pakiranje

1 tableta vsebuje

ime zdravila

038512 Vesicare 5 mg
filmsko obložene
tablete

šifra

št.odločbe

Glaxo Wellcome S.p.A., San Polo di Torrile,Parma,
Italija / GlaxoSmithKline Export Ltd.,Brentford, Velika
Britanija

Glaxo Wellcome S.p.A., San Polo di Torrile,Parma,
Italija / GlaxoSmithKline Export Ltd.,Brentford, Velika
Britanija

5363-I-307/05

5363-I-306/05

Glaxo Wellcome Operations,Durham, Velika Britanija / 5363-I-722/03
GlaxoSmithKline Export Ltd.,Brentford, Velika Britanija

Glaxo Wellcome Operations,Durham, Velika Britanija / 5363-I-721/03
GlaxoSmithKline Export Ltd.,Brentford, Velika Britanija

Glaxo Wellcome Operations,Durham, Velika Britanija / 5363-I-720/03
GlaxoSmithKline Export Ltd.,Brentford, Velika Britanija

Astellas Pharma Europe B.V., Meppel, Nizozemska/
5363-I-619/05
Astellas Pharma Europe B.V., Leiderdorp, Nizozemska

izdelovalec/proizvajalec zdravila

Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske
pripomočke
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm., l.r.
Direktor

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

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

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet
s farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Knezov
štradon 90, Ljubljana Slovenija

VELDOS, d.o.o., Veledrogerija Dolenjske,
Rozmanova 16, Novo mesto Slovenija

imetnik dovoljenja za promet

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

sprememba v dovoljenju
za promet- dodatni
izdelovalec

sprememba imetnika
dovoljenja za promet

vrsta odločbe

Št.

Ljubljana, dne 19. maja 2006
EVA 2006-2711-0156

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizičnih osebah,
ki opravljajo zdravstveno
dejavnost.

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v javnih
zdravstvenih zavodih ter pri
pravnih in fizičnih osebah,
ki opravljajo zdravstveno
dejavnost.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

način/režim izdajajnja
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USTAVNO SODIŠČE
2439.

Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega
sodišča v Celju

Št. Up-797/04-14
Datum: 25. 5. 2006

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. A. iz Ž., ki ga zastopata B. B. B. in C. C., odvetnika v
Z., na seji dne 25. maja 2006

o d l o č i l o:
1. Sodba Višjega sodišča v Celju št. Cp 1060/2003 z
dne 7. 4. 2004 se v delu, ki se nanaša na zavrnitev tožbenega zahtevka za plačilo zakonskih zamudnih obresti od prisojene odškodnine za nepremoženjsko škodo, razveljavi in se
zadeva v tem delu vrne temu sodišču v novo odločanje.
2. Pritožnik sam nosi stroške postopka z ustavno pritožbo.

Obrazložitev
A.
1. V pravdnem postopku je sodišče prve stopnje delno
ugodilo tožbenemu zahtevku pritožnika (v pravdi tožnika) in
mu prisodilo 450.000 SIT odškodnine za nepremoženjsko
škodo z zakonskimi zamudnimi obrestmi od izdaje sodbe,
to je od 18. 12. 2002 do plačila. Zavrnilo pa je pritožnikov
tožbeni zahtevek za višji znesek odškodnine (900.000 SIT z
zakonskimi zamudnimi obrestmi od 19. 4. 1998 dalje) in za
zamudne obresti od prisojene odškodnine za čas od 19. 4.
1998 do 18. 12. 2002. Višje sodišče je pritožbi pritožnika ugodilo le v delu, ki se nanaša na odločitev o stroških postopka,
v preostalem delu pa jo je zavrnilo. Zavrnitev zahtevka za
plačilo zamudnih obresti za čas pred izdajo prvostopenjske
sodbe je utemeljilo s stališčem, da se v obravnavani zadevi odškodnina prisoja po Zakonu o obligacijskih razmerjih
(Uradni list SFRJ, št. 29/78 in nasl. – v nadaljevanju ZOR),
zato, in tudi zaradi enotne sodne prakse, pa tečejo zakonske
zamudne obresti šele od dneva izdaje prvostopenjske sodbe
dalje. Poudarilo je, da iz načelnega pravnega mnenja občne
seje Vrhovnega sodišča z dne 26. 6. 2002 ne izhaja, da bi se
lahko tudi pri odškodninah, ki se presojajo po ZOR, zakonske
zamudne obresti prisojale že od dneva, od katerega jih je
zahteval pritožnik.
2. Pritožnik izpodbija odločitev sodišč v delu, v katerem
z zahtevkom za plačilo zamudnih obresti od odškodnine ni
uspel. Zatrjuje kršitev 14. in 22. člena Ustave. Poudarja, da
je načelno pravno mnenje Vrhovnega sodišča z dne 26. 6.
2002 (v nadaljevanju načelno pravno mnenje) spremenilo
sodno prakso glede obresti od odškodninskih terjatev za
nepremoženjsko škodo, in razlaga, kako. Navaja, da sodišči
nista sledili načelnemu pravnemu mnenju, temveč sta skladno s staro sodno prakso prisodili zakonske zamudne obresti
šele od dneva izdaje prvostopenjske sodbe dalje. Pojasnjuje,
zakaj se mu zdi stara sodna praksa nesprejemljiva. Razlaga, zakaj mu po njegovi oceni zamudne obresti skladno z
določbami ZOR pripadajo že od zamude dne 19. 4. 1998
dalje oziroma vsaj od 1. 1. 2002 dalje, kot to določa načelno
pravno mnenje. Iz ustavni pritožbi priloženih sodb naj bi izhajalo, da sodišča oškodovancem že prisojajo zamudne obresti
na tak način, zato naj bi bil pritožnik v primerjavi z njimi v


Objavljeno v: Pravna mnenja št. 1/02, str. 11.

neenakopravnem položaju. Ker naj bi Vrhovno sodišče oškodovancem priznalo zamudne obresti od 1. 1. 2002 dalje, naj
bi bil pritožnik obravnavan neenakopravno tudi v primerjavi z
upniki, katerih terjatve so zapadle po 1. 1. 2002. Ustavnemu
sodišču še predlaga, naj plačilo stroškov v zvezi z ustavno
pritožbo naloži nasprotni udeleženki iz pravde.
3. Senat Ustavnega sodišča je dne 4. 4. 2006 ustavno
pritožbo sprejel v obravnavo. V skladu s 56. členom Zakona
o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče ustavno pritožbo poslalo
Višjemu sodišču v Celju, v skladu z 22. členom Ustave pa
nasprotni stranki v pravdnem postopku, ki na ustavno pritožbo nista odgovorila.
B.
4. Bistven očitek pritožnika je, da sodišči pri presoji
utemeljenosti zakonskih zamudnih obresti nista upoštevali
načelnega pravnega mnenja, s katerim je Vrhovno sodišče
pred izdajo prvostopenjske sodbe spremenilo do tedaj veljavno sodno prakso. Ta očitek je pomemben z vidika pravice
do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave (ki je v sodnih
postopkih poseben izraz načela enakosti pred zakonom iz
drugega odstavka 14. člena Ustave). Iz te ustavne določbe
namreč izhaja zahteva, da sodišče strank ne sme obravnavati neenakopravno, tako da bi v posamezni zadevi samovoljno
in arbitrarno odločilo drugače, kot sicer redno odloča v vsebinsko podobnih primerih. Pravica do enakega varstva pravic
v postopku namreč presega zgolj zahtevo po enakopravnem
obravnavanju strank v enem postopku, zato morajo sodišča
v različnih postopkih v enakih zadevah pravo načeloma uporabiti enako. Vendar Ustava ne prepoveduje kakršnegakoli
odstopa od sodne prakse, pač pa le samovoljen oziroma
arbitraren odstop. Gre za zahtevo, da sodišče, če se odloči,
da bo od uveljavljene sodne prakse odstopilo, razloge za to
posebej obrazloži (kar predvsem predpostavlja, da sodno
prakso tudi pozna). Ustavni vidik (ne)dopustnosti odstopa od
sodne prakse torej ne pomeni, da Ustavno sodišče presoja
materialnopravno pravilnost izpodbijane sodbe, pač pa le, ali
je odstop od sodne prakse ustrezno (v procesnem smislu)
obrazložen.
5. Vrhovno sodišče skrbi za enotno sodno prakso
(109. člen Zakona o sodiščih, Uradni list RS, št. 19/94 in
nasl. – v nadaljevanju ZS). Načelno pravno mnenje je eden
izmed instrumentov za zagotovitev tega cilja (110. člen ZS).
Zato je v primeru, ko Vrhovno sodišče o določenem vprašanju
sprejme načelno pravno mnenje, treba odstop od tega mnenja
obravnavati enako kot odstop od enotne sodne prakse.
6. Načelno pravno mnenje Vrhovnega sodišča, na katerega se sklicuje pritožnik, spreminja dotedanjo sodno prakso,
ki je zakonske zamudne obresti od odškodnine za nepremoženjsko škodo priznavala (šele) od dneva izdaje sodbe dalje.
Po načelnem pravnem mnenju pripadajo oškodovancu od
uveljavitve Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01
in nasl. – v nadaljevanju OZ), to je od dne 1. 1. 2002 dalje,
če zamuda ni nastala pozneje, zamudne obresti do dneva
izdaje sodbe sodišča prve stopnje v višini predpisane obrestne mere, zmanjšane za temeljno obrestno mero, od sodbe
sodišča prve stopnje dalje pa po predpisani obrestni meri
zamudnih obresti. To načelno pravno mnenje je Vrhovno
sodišče sprejelo dne 26. 6. 2002 in se nanaša na pravna
razmerja, ki imajo enako podlago kot obravnavano (odškodnina za nepremoženjsko škodo). Sodišče prve stopnje je
izpodbijano sodbo izdalo dne 18. 12. 2002, Višje sodišče pa
je razsodilo dne 7. 4. 2004.
7. Sodišči sta zamudne obresti prisodili šele od dneva
izdaje prvostopenjske sodbe dalje. Sodišče prve stopnje se
 Podrobneje o tem A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo,
GV Založba, Ljubljana 2004, str. 315 in nasl.
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je pri tem sklicevalo na staro sodno prakso in na okoliščino,
da je višina škode postala znana šele med pravdo, s pridobitvijo izvedenskih mnenj. Višje sodišče je zavrnilo pritožbeno
navedbo, da bi sodišče od odškodnine za nepremoženjsko
škodo moralo priznati zakonske zamudne obresti od vložitve tožbe, oziroma – skladno z načelnim pravnim mnenjem
– vsaj od 1. 1. 2002 dalje. Zapisalo je, da se v pritožnikovem
primeru odškodnina presoja po ZOR, zato, in tudi zaradi
enotne sodne prakse, tečejo zakonske zamudne obresti šele
od dneva izdaje prvostopenjske sodbe dalje. Poudarilo je,
da iz načelnega pravnega mnenja ne izhaja, da bi se lahko
tudi pri odškodninah, ki se presojajo po ZOR, zakonske
zamudne obresti prisojale že od dneva, od katerega jih je
zahteval pritožnik. Vendar načelno pravno mnenje začetek
teka zamudnih obresti po 1. 1. 2002 rešuje enako za vse
odškodninske terjatve za nepremoženjsko škodo, ne glede
na to, ali je škodni dogodek nastal v času veljavnosti ZOR
ali v času veljavnosti oziroma S sklicevanjem na enotnost in
ustaljenost sodne prakse pa ni mogoče utemeljiti odstopa od
načelnega pravnega mnenja, če je načelno pravno mnenje
sprejeto prav zato, da to sodno prakso spremeni. Zato Višje
sodišče s temi razlogi le na videz odgovarja na pritožbene
navedbe, saj se ne posveča nosilnim razlogom za odstop,
kljub temu da je bilo na načelno pravno mnenje v pritožbi
izrecno opozorjeno. S tem je bila pritožniku kršena pravica
do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave.
8. Zato je Ustavno sodišče sodbo Višjega sodišča v
delu, ki se nanaša na zavrnitev tožbenega zahtevka za plačilo zakonskih zamudnih obresti od prisojene odškodnine,
razveljavilo in zadevo v tem delu vrnilo temu sodišču v novo
odločanje (1. točka izreka). Glede na to ni bilo treba presojati
obstoja drugih zatrjevanih kršitev.
9. 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 o predlogu za povrnitev
stroškov odločilo, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.
C.
10. 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, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam
Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2440.

Slovenska računovodska standarda 24 in 25
(2006)

Slovenski računovodski standard 24 (2006)
OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO
POROČANJE
A. Uvod
Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih
izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva in obveznosti do
njihovih virov v določenem trenutku. Povezan je z računo-
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vodskimi načeli 124, 127, 131 in 141 (Kodeks računovodskih
načel, 1995). Obdeluje
a) razvrščanje izkazov stanja za zunanje poslovno poročanje,
b) osnovno razčlenjevanje postavk v bilanci stanja za zunanje poslovno poročanje,
c) prilagojeno razčlenjevanje postavk v bilanci stanja za
zunanje poslovno poročanje,
č) uskupinjevanje bilanc stanja za zunanje poslovno poročanje in
d) razkrivanje postavk v bilanci stanja za zunanje poslovno
poročanje.
Ta standard se opira zlasti na 4. in 7. direktivo Evropske
unije in zakon o gospodarskih družbah. Glede vrednotenja
v bilanci stanja zajetih postavk in dodatnega razkrivanja je
povezan predvsem s slovenskimi računovodskimi standardi
(SRS) od 1 do 12 in z ustreznimi mednarodnimi računovodskimi standardi. Ker je ta temeljni računovodski izkaz lahko
predračunski ali obračunski, je ta standard povezan še s
SRS 20, 23 in 30.
Standard (poglavje B) je treba brati skupaj z opredelitvami ključnih pojmov (poglavjem C), pojasnili (poglavjem Č)
in Uvodom v slovenske računovodske standarde (2006).
B. Standard
a) Razvrščanje izkazov stanja
za zunanje poslovno poročanje
24.1. Izkaz stanja je temeljni računovodski izkaz, v
katerem je resnično in pošteno prikazano stanje sredstev
in obveznosti do njihovih virov v določenem trenutku (na
koncu poslovnega leta ali medletnega obdobja), za katero
se sestavlja.
24.2. Sestavi se za splošne ali posebne namene za
potrebe zunanjega računovodskega poročanja. Od njegove
vrste in narave podjetja sta odvisna obseg in razčlenitev
postavk v njem.
24.3. Izkaz stanja ima obliko dvostranske uravnotežene
bilance stanja.
b) Osnovno razčlenjevanje postavk v bilanci stanja
za zunanje poslovno poročanje
24.4. Bilanca stanja je pri velikih in srednjih podjetjih
razčlenjena v skladu z zahtevami zakona o gospodarskih
družbah ter dopolnjena z nekaterimi dodatnimi postavkami
in delno z določnejšimi, uveljavljenimi krajšimi strokovnimi
izrazi, uporabljenimi v kontnem načrtu.
Sredstva
A. Dolgoročna sredstva
I.
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
1. Dolgoročne premoženjske pravice
2. Dobro ime
3. Predujmi za neopredmetena sredstva
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve
II.
Opredmetena osnovna sredstva
1. Zemljišča in zgradbe
		 a) Zemljišča
		 b) Zgradbe
2. Proizvajalne naprave in stroji
3. Druge naprave in oprema
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4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
		 a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
		 b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih
sredstev
Kjer obstajajo biološka osnovna sredstva, pa še
5. Osnovna čreda
6. Večletni nasadi
III. Naložbene nepremičnine
IV. Dolgoročne finančne naložbe
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
		 a) Delnice in deleži v družbah v skupini
		 b) Delnice in deleži v pridruženih družbah
		 c) Druge delnice in deleži
		 č) Druge dolgoročne finančne naložbe
2. Dolgoročna posojila
		 a) Dolgoročna posojila družbam v skupini
		 b) Dolgoročna posojila drugim
		 c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital
V.
Dolgoročne poslovne terjatve
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
VI. Odložene terjatve za davek
B. Kratkoročna sredstva
I.
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
II.
Zaloge
1. Material
2. Nedokončana proizvodnja
3. Proizvodi in trgovsko blago
4. Predujmi za zaloge
III. Kratkoročne finančne naložbe
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
		 a) Delnice in deleži v družbah v skupini
		 b) Druge delnice in deleži
		 c) Druge kratkoročne finančne naložbe
2. Kratkoročna posojila
		 a) Kratkoročna posojila družbam v skupini
		 b) Kratkoročna posojila drugim
		 c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
V.
Denarna sredstva
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Obveznosti do virov sredstev
A. Kapital
I.
Vpoklicani kapital
1. Osnovni kapital
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)
II.
Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička
1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna
postavka)
4. Statutarne rezerve
5. Druge rezerve iz dobička
IV. Presežek iz prevrednotenja
V.
Preneseni čisti poslovni izid
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta
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B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
2. Druge rezervacije
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C. Dolgoročne obveznosti
I.
Dolgoročne finančne obveznosti
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti
II.
Dolgoročne poslovne obveznosti
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
3. Dolgoročne menične obveznosti
4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti
III. Odložene obveznosti za davek
Č. Kratkoročne obveznosti
I.
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
II.
Kratkoročne finančne obveznosti
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti
III. Kratkoročne poslovne obveznosti
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
3. Kratkoročne menične obveznosti
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
24.5. Teoretično možne postavke, ki pri posameznem
podjetju ne prihajajo v poštev, se v uradni listini ne nava
jajo.
24.6. Bilanca stanja prikazuje zneske v dveh stolpcih:
v prvem uresničene podatke v obravnavanem obračunskem
obdobju in v drugem uresničene v enakem prejšnjem obračunskem obdobju. Informacije za prejšnje obračunsko obdobje se ne preračunajo.
Za notranje računovodsko poročanje pa se lahko v
prvem stolpcu izkazujejo načrtovani podatki za naslednje
obračunsko obdobje in v drugem uresničeni v obravnavanem obračunskem obdobju ali v prvem uresničeni podatki v
obravnavanem obračunskem obdobju in v drugem načrtovani
za isto obdobje.
c) Prilagojeno razčlenjevanje postavk v bilanci stanja
za zunanje poslovno poročanje
24.7. Srednja podjetja morajo sestaviti popolno bilanco
stanja, pri javni objavi pa lahko uporabljajo njeno skrajšano
obliko:
Sredstva
A. Dolgoročna sredstva
I.
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
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1. Neopredmetena sredstva
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
II.
Opredmetena osnovna sredstva
1. Zemljišča in zgradbe
		 a) Zemljišča
		 b) Zgradbe
2. Proizvajalne naprave in stroji
3. Druge naprave in oprema
4. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in opredmetena osnovna sredstva v gradnji in
izdelavi
Kjer obstajajo biološka osnovna sredstva, pa še
5. Osnovna čreda
6. Večletni nasadi
III. Naložbene nepremičnine
IV. Dolgoročne finančne naložbe
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
		 a) Delnice in deleži v družbah v skupini
		 b) Druge dolgoročne finančne naložbe
2. Dolgoročna posojila
		 a) Dolgoročna posojila družbam v skupini
		 b) Druga dolgoročna posojila
V.
Dolgoročne poslovne terjatve
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini
2. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
VI. Odložene terjatve za davek
B. Kratkoročna sredstva
I.
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
II.
Zaloge
III. Kratkoročne finančne naložbe
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
		 a) Delnice in deleži v družbah v skupini
		 b) Druge kratkoročne finančne naložbe
2. Kratkoročna posojila
		 a) Kratkoročna posojila družbam v skupini
		 b) Kratkoročna posojila drugim
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
V.
Denarna sredstva
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Obveznosti do virov sredstev
A. Kapital
I.
Vpoklicani kapital
1. Osnovni kapital
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)
II.
Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička
1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna
postavka)
4. Statutarne rezerve
5. Druge rezerve iz dobička
IV. Presežek iz prevrednotenja
V.
Preneseni čisti poslovni izid
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
1. Rezervacije
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
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C. Dolgoročne obveznosti
I.
Dolgoročne finančne obveznosti
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
3. Druge dolgoročne finančne obveznosti
II.
Dolgoročne poslovne obveznosti
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti
III. Odložene obveznosti za davek
Č. Kratkoročne obveznosti
I.
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
II.
Kratkoročne finančne obveznosti
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
3. Druge kratkoročne finančne obveznosti
III. Kratkoročne poslovne obveznosti
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
24.8. Majhna podjetja lahko razčlenijo svojo bilanco
stanja tudi zgolj na tele postavke:
Sredstva
A. Dolgoročna sredstva
I.
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
1. Neopredmetena sredstva
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
II.
Opredmetena osnovna sredstva
III. Naložbene nepremičnine
IV. Dolgoročne finančne naložbe
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
2. Dolgoročna posojila
V.
Dolgoročne poslovne terjatve
VI. Odložene terjatve za davek
B. Kratkoročna sredstva
I.
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
II.
Zaloge
III. Kratkoročne finančne naložbe
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
2. Kratkoročna posojila
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
V.
Denarna sredstva
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Obveznosti do virov sredstev
A. Kapital
I.
Vpoklicani kapital
1. Osnovni kapital
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)
II.
Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička
IV. Presežek iz prevrednotenja
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V.
VI.

Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
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B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
1. Rezervacije
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C. Dolgoročne obveznosti
I.
Dolgoročne finančne obveznosti
II.
Dolgoročne poslovne obveznosti
III. Odložene obveznosti za davek
Č. Kratkoročne obveznosti
I.
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
II.
Kratkoročne finančne obveznosti
III. Kratkoročne poslovne obveznosti
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
24.9. Bilanca stanja za medletno obdobje je zgoščena,
mora pa zajemati najmanj vsako skupino in podskupino po
SRS 24.4 iz zadnje letne bilance stanja ter izbrana pojasnila,
ki jih zahteva ta standard.
č) Uskupinjevanje bilanc stanja
za zunanje poslovno poročanje
24.10. Iz skupinske bilance stanja so izpuščene pri
sredstvih točke AIV1a, AIV2a, AV1, BIII1a, BIII2a in BIV1,
pri obveznostih do virov sredstev pa točke CI1, CII1, ČII1,
ČIII1, Ca6 in Cb6.
24.11. V skupinsko bilanco stanja se med obveznostmi
do virov sredstev vneseta novi postavki obveznosti do virov
sredstev A.VII. Uskupinjevalni popravek kapitala in A.VIII.
Kapital manjšinskih lastnikov.
d) Razkrivanje postavk v bilanci stanja za zunanje
poslovno poročanje
24.12. Pojasnila k bilanci stanja vsebujejo a) informacije
o podlagi za sestavitev bilance stanja in posebnih računovodskih usmeritvah, izbranih in uporabljenih pri pomembnih
poslih in drugih poslovnih dogodkih; b) informacije, ki jih zahtevajo slovenski računovodski standardi in zakon o gospodarskih družbah ter niso predpisane v obrazcu bilance stanja;
pa tudi c) dodatne informacije, ki niso predpisane v obrazcu
bilance stanja, so pa za pošteno predstavitev potrebne.
24.13. Za vsa podjetja so obvezna pojasnila k bilanci stanja, ki jih kot takšna navaja zakon o gospodarskih
družbah. Za podjetja, ki so zavezana reviziji, so obvezna
tudi druga razkritja, ki jih navajajo slovenski računovodski
standardi.
24.14. V zvezi z računovodskimi usmeritvami se v pojasnilih opisujejo a) podlage za merjenje gospodarskih kategorij v bilanci stanja; b) računovodske usmeritve, potrebne
za pravilno razumevanje bilance stanja.
24.15. Če sprememba računovodske usmeritve pomembno vpliva na obravnavano obračunsko obdobje ali kako
prejšnje predstavljeno obračunsko obdobje, se razkrijejo a)
razlog za spremembo; b) znesek preračuna za vpleteno postavko v računovodskem izkazu; in c) znesek preračuna, ki
je zajet v primerjalne informacije.
24.16. Razkrijejo se a) vrsta napake iz prejšnjih obdobij,
popravljena v obravnavanem obračunskem obdobju; b) znesek preračuna za vpleteno postavko v računovodskem izkazu; in c) znesek popravka, zajet v primerjalne informacije.
24.17. V pojasnilih k bilanci stanja se, če niso predstavljeni drugod, predstavijo a) sedež in pravna oblika podjetja
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ter država, b) narava poslovanja in najpomembnejše dejavnosti, c) ime obvladujočega podjetja, č) število zaposlencev na koncu obračunskega obdobja ali njihovo povprečno
število v obračunskem obdobju ter d) poslovni dogodki po
dnevu bilance stanja in datum odobritve (sprejetja) letnega
poročila.
24.18. Sredstva in obveznosti (dolgovi) se v bilanci
stanja preračunajo v skladu z dogodki po datumu bilance
stanja, če iz teh dogodkov izvirajo dodatni dokazi, koristni
pri ocenjevanju zneskov, ki na dan bilance stanja vplivajo
na stanje sredstev in obveznosti (dolgov) ali kažejo, da
predpostavka o časovni neomejenosti delovanja v zvezi s
celotnim podjetjem ali z njegovim delom ne drži. Sredstva
in obveznosti (dolgovi) se v bilanci stanja ne preračunajo v
skladu z dogodki po datumu bilance stanja, ki na dan bilance
stanja ne vplivajo na stanje sredstev in obveznosti (dolgov),
se pa razkrijejo, če so tako pomembni, da bi se sicer zmanjšala zmožnost uporabnikov bilance stanja izdelati ustrezne
ocene in sprejeti pravilne odločitve. Pri tem je treba zagotoviti
informacije o vrsti dogodka in oceno zneska ali izjavo, da
taka ocena ni mogoča.
24.19. Dividende, ki se nanašajo na obračunsko obdobje, za katero je sestavljena bilanca stanja, predlagane ali
objavljene po dnevu bilance stanja, vendar pred odobritvijo
računovodskih izkazov, se razkrijejo.
V letni bilanci stanja se upoštevata delitev čistega dobička in poravnavanje čiste izgube, potem ko računovodske
izkaze sprejme ustrezni organ. Dividende v zvezi z obračunskim obdobjem, za katero je sestavljena bilanca stanja, pa
tudi druge odločitve skupščine delniške družbe se knjižijo v
naslednjem poslovnem letu.
24.20. Postavke v bilanci stanja se prikazujejo po
neodpisani vrednosti kot razliki med celotno vrednostjo in
popravkom vrednosti. Razkrijeta se tudi dejanska oziroma
prevrednotena nabavna vrednost ter popravek vrednosti posameznih kategorij neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev na koncu poslovnega leta.
V pojasnilih se tudi razkrije, katera opredmetena osnovna
sredstva so pridobljena s finančnim najemom.
24.21. Podjetja, ki so zavezana reviziji, v posebni razpredelnici za posamezne kategorije stalnih sredstev prikažejo začetne neodpisane vrednosti, pridobitve v poslovnem
letu, prekvalifikacije v poslovnem letu, odtujitve v poslovnem
letu, amortizacijo v poslovnem letu in prevrednotovalna doknjiženja na koncu poslovnega leta, kar dá končno neodpisano vrednost.
24.22. Razkritja v zvezi s posameznimi kategorijami v
bilanci stanja morajo ustrezati zahtevam, pojasnjenim v SRS
od 1 do 12.
24.23. Razkrije se tudi, katera sredstva in katere obveznosti do njihovih virov so razporejeni po področnih in
območnih odsekih ter v kolikšnih zneskih. To velja tudi za
sredstva in obveznosti do njihovih virov, ki se nanašajo na
ustavljeno poslovanje.
24.24. Pojasnila k medletnim računovodskim bilancam
stanja morajo vsebovati a) izjavo, da so bile uporabljene iste
računovodske usmeritve in metode kot v zadnjem letnem
računovodskem izkazu, če je prišlo do sprememb, pa opisati
njihovo vrsto in njihov znesek; b) vrsto in znesek sprememb
ocen zneskov, o katerih se je poročalo v prejšnjih medletnih
obdobjih istega poslovnega leta, ali sprememb ocen zneskov,
o katerih se je poročalo v prejšnjih poslovnih letih, če takšne
spremembe pomembno vplivajo na obravnavano medletno
obdobje; c) pomembne dogodke po koncu medletnega obdobja, ki niso bili izkazani v bilancah stanja za medletno
obdobje.
24.25. Če se ocena zneska, sporočena za kako medletno obdobje, v zadnjem medletnem obdobju poslovnega leta
pomembno spremeni, vendar se za zadnje medletno obdobje
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ne objavi posebna bilanca stanja, se vrsta in znesek te spremembe ocene razkrijeta v pojasnilih k letni bilanci stanja za
tisto poslovno leto.
24.26. Zaradi potreb pri računovodskem proučevanju
se predstavi tehtano povprečno število navadnih delnic,
uveljavljajočih se v obračunskem obdobju. Tehtano povprečno število navadnih delnic, uveljavljajočih se v obračunskem obdobju in v vseh predstavljenih obračunskih
obdobjih, se preračuna za poslovne dogodke, ki spreminjajo
uveljavljajoče se navadne delnice, ne da bi prišlo do ustrezne spremembe virov, razen za zamenjave možnostnih
navadnih delnic.
24.27. Za izračun popravljenega (diluted) čistega dobička na delnico je treba tehtano povprečno število navadnih
delnic iz SRS 24.26 povečati za tehtano povprečno število
navadnih delnic, ki bi jih podjetje izdalo ob zamenjavi vseh
popravljalnih možnostnih navadnih delnic (diluted potential
ordinary shares) za navadne delnice. Za popravljalne možnostne navadne delnice se predpostavlja, da so bile zamenjane
za navadne delnice na začetku obračunskega obdobja ali na
datum izdaje možnostnih navadnih delnic, če je ta kasnejši.
Pri izračunavanju popravljenega čistega dobička na delnico
izhaja podjetje iz domnevnega izkoristka pravic, povezanih
z njegovimi popravljalnimi opcijami in drugimi popravljalnimi možnostnimi navadnimi delnicami. Domnevni iztržek od
omenjenih izdaj se obravnava, kot da izhaja iz izdaje delnic
po pošteni vrednosti. Razlika med številom izdanih delnic
in številom delnic, ki jih podjetje izda po pošteni vrednosti,
se obravnava kot izdaja navadnih delnic brez nadomestila.
Možnostne navadne delnice se obravnavajo kot popravljalne
takrat in samo takrat, kadar njihova zamenjava za navadne
delnice zmanjša čisti dobiček na delnico iz trajnega rednega
delovanja.
C. Opredelitve ključnih pojmov
24.28. V tem standardu je uporabljenih nekaj izrazov, ki
jih je treba razložiti in tako opredeliti ključne pojme.
a) Sredstva so v denarni merski enoti izraženi stvari, pravice in denar, s katerimi premoženjskopravno razpolaga
podjetje. Gledano iz finančnega zornega kota so povezani z naložbenjem podjetja.
b) Obveznosti do virov sredstev so obveznosti, ki temeljijo na pravno zasnovanem razmerju podjetja do virov
sredstev, s katerimi se financira podjetje. Podjetje ohranja
tista sredstva financerjev, ki so pri njem, in jih vrača v
ustreznih rokih z obrestmi ali drugim nadomestilom za
gospodarjenje vred. Gledano iz finančnega zornega kota
so povezane s financiranjem podjetja.
c) Dolgoročna sredstva so sredstva, ki se praviloma preoblikujejo v obdobju, daljšem od leta dni. Sestavljajo jih
opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva, dolgoročne aktivne časovne razmejitve, naložbene
nepremičnine, dolgoročne finančne naložbe, dolgoročne
poslovne terjatve in odložene terjatve za davek.
č) Kratkoročna sredstva so sredstva, ki se praviloma preoblikujejo v obdobju, krajšem od leta dni. Sestavljajo jih
sredstva za prodajo, zaloge, kratkoročne poslovne terjatve, kratkoročne finančne naložbe, denarna sredstva in
kratkoročne aktivne časovne razmejitve.
d) Finančne naložbe so dana posojila, ki jih posojilodajalci
dajejo posojilojemalcem in so za prve dolgoročne ali kratkoročne finančne naložbe ter finančne naložbe v delnice
in deleže. Zajemajo tudi odkupljene dolžniške vrednostne
papirje.
e) Finančne obveznosti so v glavnem dobljena posojila,
ki jih posojilojemalci dobijo od posojilodajalcev in so za
prve dolgoročni finančni dolgovi ali kratkoročni finančni
dolgovi.
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Poslovne terjatve so terjatve, ki so povezane s poslovanjem, in ne s financiranjem ali naložbenjem; so lahko
dolgoročne ali kratkoročne.
Poslovne obveznosti so obveznosti (dolgovi), povezane
s poslovanjem, in ne s financiranjem ali naložbenjem; so
lahko dolgoročne ali kratkoročne.
Kapital je obveznost do lastnikov podjetja kot financerjev
podjetja, ki zapade v plačilo, če podjetje preneha delovati
ali če se sprejme sklep o dekapitalizaciji podjetja zaradi
zmanjšanja njegovega delovanja. Če se gleda nanj iz
finančnega zornega kota, se imenuje tudi lastniški kapital, da se razlikuje od dolgovanega kapitala (upniškega
kapitala).
Dolgovi so na premoženjskopravnih in drugih razmerjih
zasnovane dolžnosti poravnati dolgovane zneske denarja, dobaviti dolgovane proizvode ali opraviti dolgovane
storitve. So obveznosti do financerjev, ki niso lastniki
podjetja. Sestavljajo jih poslovni in finančni dolgovi pa
tudi rezervacije in kratkoročno odloženi prihodki oziroma
kratkoročno vnaprej vračunani stroški in odhodki, čeprav
pri njih še niso znani upniki.
Dolgoročne obveznosti so obveznosti, ki kot celota
zapadejo v plačilo v obdobju, daljšem od leta dni. Njihovi
deli, ki zapadejo v plačilo v obdobju do leta dni, so kratkoročne obveznosti.
Kratkoročne obveznosti so obveznosti, ki zapadejo v
plačilo v obdobju do leta dni.
Izkaz stanja je računovodski izkaz stanja sredstev in
obveznosti do njihovih virov v določenem trenutku. Po
obliki je lahko bilanca stanja ali zaporedni stopenjski
izkaz stanja.
Bilanca stanja je dvostranski računovodski izkaz, v katerem je na levi strani prikazano stanje sredstev in na
desni strani v enakem znesku stanje obveznosti do virov
sredstev.
Lastne delnice (lastni poslovni deleži) so delnice (poslovni deleži), ki jih odkupi izdajatelj.
Področni odsek je prepoznaven sestavni del podjetja, ki
se ukvarja s posameznim proizvodom oziroma posamezno storitvijo ali s skupino sorodnih proizvodov oziroma
storitev; tveganja in donosi, ki se nanašajo nanj, se razlikujejo od tistih v drugih področnih odsekih.
Območni odsek je prepoznaven sestavni del podjetja,
ki se ukvarja s proizvodi oziroma storitvami v posebnem
gospodarskem okolju; tveganja in donosi, ki se nanašajo
nanj, se razlikujejo od tistih v drugih območnih odsekih.
Č. Pojasnila

24.29. Razdelitev podjetij na velika, srednja in mala je
predpisana z zakonom o gospodarskih družbah.
24.30. Letna obračunska bilanca stanja se sestavi po
uskladitvi postavk v poslovnih razvidih z ugotovitvami pri popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov ob predpostavki,
da gre za delujoče podjetje.
24.31. Podjetja razkrijejo, katera sredstva in katere obveznosti do njihovih virov so razporejeni po področnih in območnih odsekih ter v kolikšnih zneskih. Kot sredstva odseka
se določijo tista sredstva, ki jih odsek uporablja pri svojem
poslovanju in jih je mogoče pripisati neposredno njemu ali se
lahko utemeljeno razporedijo nanj. Kot obveznosti odseka se
določijo tiste obveznosti, ki izhajajo iz njegovega poslovanja
in jih je mogoče pripisati neposredno njemu ali se lahko utemeljeno razporedijo nanj.
D. Datuma sprejetja in začetka uporabe
24.32. Ta standard je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji 17. novembra 2005.
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K njemu sta dala soglasje minister za finance in minister
za gospodarstvo. Podjetja, ki imajo poslovno leto enako
koledarskemu, ga začnejo uporabljati s 1. januarjem 2006,
preostala podjetja pa s prvim poslovnim letom, ki se začne
po tem datumu.
Podjetja z dnem začetka uporabe tega standarda prenehajo uporabljati SRS 24 − Oblike bilance stanja za zunanje
poslovno poročanje (2002).

Slovenski računovodski standard 25 (2006)
OBLIKE IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE
A. Uvod
Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih
izkazov, v katerih je predstavljeno oblikovanje poslovnega
izida v določenem obdobju, značilno za gospodarski način
razmišljanja. Povezan je z računovodskimi načeli 124, 127,
131 in 141 (Kodeks računovodskih načel, 1995). Obdeluje
a) razvrščanje izkazov poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje,
b) osnovno razčlenjevanje postavk v izkazu poslovnega
izida za zunanje poslovno poročanje,
c) prilagojeno razčlenjevanje postavk v izkazu poslovnega
izida za zunanje poslovno poročanje,
č) uskupinjevanje izkazov poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje in
d) razkrivanje postavk v izkazu poslovnega izida za zunanje
poslovno poročanje.
Ta standard se ne ukvarja z oblikami poročanja za davčne potrebe ali potrebe statistike.
Ta standard se opira zlasti na 4. in 7. direktivo Evropske
unije ter zakon o gospodarskih družbah. Glede vrednotenja
v izkaz poslovnega izida zajetih postavk in dodatnega razkrivanja je povezan s slovenskimi računovodskimi standardi
(SRS) od 3 do 19 in z ustreznimi mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja. Ker je ta temeljni računovodski
izkaz lahko predračunski ali obračunski, je ta standard povezan še s SRS 20, 23, 30 in 33.
Standard (poglavje B) je treba brati skupaj z opredelitvami ključnih pojmov (poglavjem C), pojasnili (poglavjem Č)
in Uvodom v slovenske računovodske standarde (2006).
B. Standard
a) Razvrščanje izkazov poslovnega izida za zunanje
poslovno poročanje
25.1. Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski
izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazan poslovni
izid za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se
sestavlja.
25.2. Izkaz poslovnega izida se sestavi za splošne ali
posebne namene za potrebe zunanjega poročanja. Od njegove vrste in narave podjetja sta odvisna obseg in razčlenitev
postavk v njem.
b) Osnovno razčlenjevanje postavk v izkazu
poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje
25.3. Izkaz poslovnega izida ima obliko stopenjskega
zaporednega izkaza poslovnega izida.
25.4. Izkaz poslovnega izida je lahko sestavljen v eni
izmed dveh stopenjskih oblik (različici I in II). Ta standard
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daje prednost obliki, ki jo obravnava kasneje, podjetje pa si
izbere tisto, ki mu bolj ustreza tudi glede na njegove mednarodne stike.
25.5. Izkaz poslovnega izida po različici I ima pri vseh
podjetjih ne glede na njihovo velikost osnovno razčlenitev v
skladu z zahtevami zakona o gospodarskih družbah.
1. Čisti prihodki od prodaje
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane
proizvodnje
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi
prihodki)
5. Stroški blaga, materiala in storitev
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter
stroški porabljenega materiala
b) Stroški storitev
6. Stroški dela
a) Stroški plač
b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški
pokojninskih zavarovanj)
c) Drugi stroški dela
7. Odpisi vrednosti
a) Amortizacija
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
8. Drugi poslovni odhodki
9. Finančni prihodki iz deležev
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
č) Finančni prihodki iz drugih naložb
10. Finančni prihodki iz danih posojil
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v
skupini
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v
skupini
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in
meničnih obveznosti
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
15. Drugi prihodki
16. Drugi odhodki
17. Davek iz dobička
18. Odloženi davki
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (1 ± 2 + 3 + 4 −
5 − 6 − 7 − 8 + 9 + 10 + 11 − 12 − 13 − 14 + 15 − 16 − 17
± 18)
25.6. Izkaz poslovnega izida po različici II ima pri vseh
podjetjih ne glede na njihovo velikost osnovno razčlenitev v
skladu z zahtevami zakona o gospodarskih družbah.
1. Čisti prihodki od prodaje
2. Proizvajalni stroški prodanih proizvodov (z amortizacijo)
oziroma nabavna vrednost prodanega blaga
3. Kosmati poslovni izid od prodaje (1 − 2)
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4. Stroški prodajanja (z amortizacijo)
5. Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)
a) Stroški splošnih dejavnosti
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
6. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi
prihodki)
7. Finančni prihodki iz deležev
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
č) Finančni prihodki iz drugih naložb
8. Finančni prihodki iz danih posojil
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v
skupini
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
10. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
11. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
b) Finančni odhodki iz posoji, prejetih od bank
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v
skupini
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in
meničnih obveznosti
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
13. Drugi prihodki
14. Drugi odhodki
15. Davek iz dobička
16. Odloženi davki
17. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (3 − 4 − 5 + 6 +
7 + 8 + 9 − 10 − 11 − 12 + 13 − 14 −15 ± 16)
25.7. Teoretično možne postavke, ki pri posameznem
podjetju ne prihajajo v poštev, se v uradni listini ne nava
jajo.
25.8. Za postavko 19 iz SRS 25.5 ali postavko 17 iz
SRS 25.6. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja mora
podjetje izkazati še postavke
22 oziroma 20 Preneseni dobiček/Prenesena izguba
23 oziroma 21 Zmanjšanje (sprostitev) kapitalskih rezerv
24 oziroma 22 Zmanjšanje (sprostitev) rezerv iz dobička
ločeno po posameznih vrstah teh rezerv
25 oziroma 23 Povečanje (dodatno oblikovanje) rezerv
iz dobička ločeno po posameznih vrstah teh rezerv
26 oziroma 24 Bilančni dobiček/Bilančna izguba (kot
vsota čistega dobička/čiste izgube in ustreznih postavk 22
oziroma 20, 24 oziroma 22 in 25 oziroma 23).
Namesto v izkazu poslovnega izida lahko podjetje te
podatke izkaže v dodatku k izkazom ali v dodatku izkazu
gibanja kapitala.
25.9. Izkaz poslovnega izida prikazuje zneske v dveh
stolpcih: v prvem uresničene podatke v obravnavanem obračunskem obdobju in v drugem uresničene v enakem prejšnjem obračunskem obdobju. Informacije za prejšnje obračunsko obdobje se ne preračunajo.
Za notranje računovodsko poročanje pa se lahko v
prvem stolpcu izkazujejo načrtovani podatki za naslednje
obračunsko obdobje in v drugem uresničeni v obravnavnem
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obračunskem obdobju ali v prvem uresničeni podatki v obrav
navanem obračunskem obdobju in v drugem načrtovani za
isto obdobje.
V izkazu poslovnega izida za medletno obdobje pa se
zneski v stolpcu za obravnavano medletno obdobje v naslednjem stolpcu dopolnijo z nabiralnimi zneski za obravnavano
poslovno leto do danega datuma ter spet v nadaljnjem stolp
cu še s podatki za primerljiva medletna obdobja prejšnjega
poslovnega leta.
c) Prilagojeno razčlenjevanje postavk v izkazu
poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje
25.10. Osnovno razčlenjevanje postavk v izkazu poslovnega izida se prilagodi velikosti podjetja, dejstvu, da je
obvladujoče ali odvisno podjetje, poročanju po odsekih in
medletnemu poročanju.
25.11. Srednja in velika podjetja dodatno razčlenjujejo
čiste prihodke od prodaje na prihodke, dosežene na domačem trgu, in prihodke, dosežene na tujem trgu. Podjetja,
ki niso obvladujoča ali odvisna podjetja, v obrazcu izkaza
poslovnega izida po različici I iz SRS 25.5 ne razčlenjujejo
postavk od 9 do 13 oziroma po različici II iz SRS 25.6 postavk
od 7 do 11.
25.12. Izkaz poslovnega izida za medletno obdobje
je zgoščen, mora pa zajemati najmanj vsako skupino in
podskupino iz zadnjega letnega izkaza poslovnega izida ter
izbrana pojasnila, ki jih zahteva ta standard.
č) Uskupinjevanje izkazov poslovnega izida za zunanje
poslovno poročanje
25.13. Iz skupinskega izkaza poslovnega izida so izpuščene postavke finančnih prihodkov, dobljenih od povezanih
družb, in finančnih odhodkov, danih povezanim družbam, ki
so v različici I označene z zaporednimi številkami 9a, 10a,
11a, 13a in 14a, v različici II pa z zaporednimi številkami 7a,
8a, 9a, 11a in 12a.
25.14. V skupinski izkaz poslovnega izida se vnesejo
nove postavke čistega dobička, ki se nanašajo na manjšinske lastnike. Zato je v različici I in v različici II pred postavko
19 oziroma 17 treba dodati odbitno postavko 18.a) oziroma
16.a) Čisti poslovni izid manjšinskih lastnikov.
d) Razkrivanje postavk v izkazu poslovnega izida
za zunanje poslovno poročanje
25.15. Pojasnila k izkazu poslovnega izida vsebujejo
a) informacije o podlagi za pripravo izkaza poslovnega izida
in posebnih računovodskih usmeritvah, izbranih in uporabljenih pri pomembnih poslih in drugih poslovnih dogodkih; b) informacije, ki jih zahtevajo slovenski računovodski standardi in
zakon o gospodarskih družbah ter niso predpisane v obrazcu
izkaza poslovnega izida; pa tudi c) dodatne informacije, ki
niso predpisane v obrazcu izkaza poslovnega izida, so pa
za pošteno predstavitev potrebne.
25.16. Za vsa podjetja so obvezna pojasnila k izkazu
poslovnega izida, ki jih kot takšna navaja zakon o gospodarskih družbah. Za podjetja, ki so zavezana reviziji, so obvezna
tudi druga razkritja, ki jih navajajo slovenski računovodski
standardi.
25.17. V zvezi z računovodskimi usmeritvami se v pojasnilih opisujejo a) podlage za merjenje gospodarskih kategorij v izkazu poslovnega izida; b) računovodske usmeritve,
potrebne za pravilno razumevanje izkaza poslovnega izida;
c) vrsta sprememb računovodskih usmeritev in računovodskih ocen ter razlog zanje pa tudi njihov znesek (če zneska
ni mogoče izračunati, je treba to dejstvo razkiti) ter č) vrsta
in znesek popravka bistvene napake.
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25.18. V pojasnilih k izkazu poslovnega izida se, če niso
predstavljeni drugod, predstavijo a) sedež in pravna oblika
podjetja, b) narava poslovanja in najpomembnejše dejavnosti, c) ime obvladujočega podjetja ter č) število zaposlencev
na koncu obračunskega obdobja ali njihovo povprečje v
obračunskem obdobju.
25.19. V pojasnilih se razkrije možna izguba, ki še ni pripoznana kot odhodek in kot obveznost, ker nista izpolnjena
pogoja, da je a) verjetno, da bodo prihodnji dogodki potrdili,
da se bo po upoštevanju vseh možnih rešitev zmanjšala
vrednost kakega sredstva ali da bo nastal kak dolg na dan
bilance stanja, in b) da je znesek izgube mogoče razumno
oceniti. Pri tem se zagotovijo informacije o vrsti možnega
pojava in negotovih dejavnikih, ki bi lahko vplivali na prihodnji
poslovni izid, ter ocena vrednostno izraženega učinka ali
izjava, da taka ocena ni mogoča. Razkritje ni potrebno le, če
je možnost izgube malo verjetna.
25.20. V pojasnilih se razkrije možni dobiček, če je
verjetno, da bo dosežen, ne sme pa biti pripoznan kot prihodek ali kot sredstvo. Pri tem se zagotovijo informacije o vrsti
možnega pojava in negotovih dejavnikih, ki bi lahko vplivali
na prihodnji poslovni izid, ter ocena vrednostno izraženega
učinka ali izjava, da taka ocena ni mogoča.
25.21. Poleg postavk, ki jih vsebujeta različici I in II izkaza poslovnega izida, se predstavita še posebej čisti dobiček,
ki pripada navadnim delničarjem, in posebej čisti dobiček, ki
pripada prednostnim delničarjem. Čisti dobiček, ki pripada
navadnim delničarjem, se predstavi kot osnovni čisti dobiček
in kot popravljeni čisti dobiček; zadnji se razlikuje od prvega
za učinek, ki ga po plačilu davka povzročijo a) morebitne dividende za popravljalne možnostne navadne delnice, odštete
pri izračunavanju prvega, b) obresti, pripoznane v obračunskem obdobju za popravljalne možnostne navadne delnice,
in c) druge morebitne spremembe prihodkov ali odhodkov,
izhajajoče iz zamenjave popravljalnih možnostnih navadnih
delnic.
25.22. Podjetje mora predstaviti osnovni in popravljeni
čisti dobiček na delnico za vse razrede navadnih delnic,
povezane z različnimi pravicami do deleža v čistem dobičku
obračunskega obdobja. Obe vrsti dobička mora predstaviti enako vidno za vsa predstavljena obračunska obdobja.
Predstavitev je potrebna, celo če so razkriti zneski negativni
(izguba na delnico).
25.23. Če se število uveljavljajočih se navadnih ali možnostnih navadnih delnic poveča zaradi izdaje brezplačnih
delnic na podlagi prenosa rezerv v delniški kapital podjetja ali
posebne premije obstoječim delničarjem ali razcepitve delnic
oziroma zmanjša zaradi obratne razcepitve delnic, je treba
popraviti izračun osnovnega in popravljenega čistega dobička na delnico za vsa predstavljena obračunska obdobja. Če
pride do teh sprememb po dnevu bilance stanja, vendar pred
objavo računovodskih izkazov, je podlaga za izračune na
delnico za te pa tudi za vse morebitne računovodske izkaze
za prejšnja obdobja novo število delnic. Če se v izračunih
na delnico take spremembe števila delnic upoštevajo, je to
treba razkriti. Poleg tega se osnovni in popravljeni čisti dobiček na delnico vseh prikazanih obdobij popravita za učinke
a) bistvenih napak in popravkov, ki so posledice sprememb
računovodskih usmeritev, ter b) poslovnih združitev, ki pomenijo združitev kapitalskih deležev.
25.24. Razkrijejo se a) zneski, uporabljeni kot števci pri
izračunavanju osnovnega in popravljenega čistega dobička
na delnico, in uskladitev teh zneskov s čistim dobičkom ali
čisto izgubo obračunskega obdobja ter b) tehtano povprečno
število navadnih delnic, uporabljeno kot imenovalec pri izračunavanju osnovnega in popravljenega čistega dobička na
delnico, in uskladitev teh imenovalcev med seboj.
25.25. Podjetje, ki se odloči za obliko izkaza poslovnega
izida po različici I, mora v prilogi pojasniti stroške po funkcio-
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nalnih skupinah, kot so nabavna vrednost prodanega blaga
in proizvajalni stroški prodanih proizvodov, stroški prodajanja in stroški splošnih dejavnosti, vse z vštetimi ustreznimi
stroški amortizacije. Podjetje, ki se odloči za obliko izkaza
poslovnega izida po različici II, pa mora v prilogi pojasniti
stroške po vrstah, kot so nabavna vrednost prodanega blaga
in materiala, stroški porabljenega materiala, stroški storitev,
stroški plač, stroški socialnih zavarovanj (posebej stroški
pokojninskih zavarovanj v pojasnilu), stroški amortizacije,
prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih ter prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih.
25.26. Razkritja v zvezi s posameznimi kategorijami v
izkazu poslovnega izida morajo ustrezati zahtevam, pojasnjenim v SRS 13-19.
25.27. Razkrijejo se vrste proizvodov in storitev v vsakem področnem odseku, o katerem se poroča, ter sestav
vsakega območnega odseka, tako temeljnega kot dodatnega, o katerem se poroča, če to ni sicer razkrito v računovodskih izkazih ali drugod v računovodskem poročilu. To velja
tudi za proizvode in storitve iz ustavljenega poslovanja.
25.28. Prihodki odseka iz poslov z drugimi odseki se
merijo na podlagi, ki se uporablja pri določanju cen prenosov
med odseki. Podlaga za določanje teh cen in vsaka sprememba v tej zvezi se razkrijeta.
25.29. Spremembe tistih računovodskih usmeritev, ki
se uporabljajo pri poročanju po odsekih in pomembno vplivajo na informacije o odsekih, se razkrijejo. Takšno razkritje
vsebuje vrste sprememb in razloge zanje, izjavo, da so
primerjalne informacije preračunane ali da to ni izvedljivo,
in denarno izraženi učinek sprememb, če ga je mogoče
utemeljeno ugotoviti.
25.30. Pojasnila k medletnim računovodskim bilancam
stanja morajo vsebovati a) izjavo, da so bile uporabljene iste
računovodske usmeritve in metode kot v zadnjem letnem
računovodskem izkazu, če je prišlo do sprememb, pa opisati
njihovo vrsto in njihov znesek; b) pojasnilo o sezonski naravi
in z njo povezani prodajni uspešnosti medletnega delovanja,
c) vrsto in znesek sprememb ocen zneskov, o katerih se je
poročalo v prejšnjih medletnih obdobjih istega poslovnega
leta, ali ocen zneskov, o katerih se je poročalo v prejšnjih
poslovnih letih, če takšne spremembe pomembno vplivajo
na obravnavano medletno obdobje; č) prihodke in poslovne
izide tistih področnih ali območnih odsekov, ki so glavno
izhodišče za poročanje po odsekih; d) pomembne dogodke
po koncu medletnega obdobja, ki niso bili izkazani v izkazih
poslovnega izida za medletno obdobje.
25.31. Če se ocena zneska, sporočena za kako medletno obdobje, v zadnjem medletnem obdobju poslovnega leta
pomembno spremeni, vendar se za takšno končno medletno
obdobje ne objavi poseben izkaz poslovnega izida, se vrsta
in znesek te spremembe ocene razkrijeta v pojasnilih k letnemu izkazu poslovnega izida za tisto poslovno leto.
C. Opredelitve ključnih pojmov
25.32. V tem standardu je uporabljenih nekaj izrazov, ki
jih je treba razložiti in tako opredeliti ključne pojme.
a) Čisti prihodki od prodaje so prodajne vrednosti prodanih količin, zmanjšane za popuste ob prodaji ali kasneje
(na primer za blagajniške popuste) pa tudi za vrednost
vrnjenih količin.
b) Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje je razlika med njihovo vrednostjo na
koncu poslovnega obdobja in njihovo vrednostjo na začetku poslovnega obdobja; če je njihova vrednost na koncu obdobja večja, ima sprememba pozitiven predznak, v
nasprotnem primeru pa negativen predznak.
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c) Drugi usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
so proizvodi, ki jih ustvari podjetje, ali storitve, ki jih opravi
podjetje, in nato zajame med svoja opredmetena osnovna sredstva ali neopredmetena sredstva. Ne morejo se
pojavljati kot sestavni del zalog ali ponovno stroškov ali
poslovnih odhodkov, na primer v zvezi z reklamiranjem.
Ker v zvezi z usredstvenimi lastnimi proizvodi ali storitvami ni mogoče izkazovati dobička, jih je mogoče s kontov
stroškov po stroškovnih nosilcih prenesti na ustrezne
konte opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih
sredstev, zalog ali časovnih razmejitev tudi mimo prihodkov in odhodkov.
č) Področni odsek je prepoznaven sestavni del podjetja, ki
se ukvarja s posameznim proizvodom oziroma posamezno storitvijo ali s skupino sorodnih proizvodov oziroma
storitev; tveganja in donosi, ki se nanašajo nanj, se razlikujejo od tistih v drugih področnih odsekih.
d) Območni odsek je prepoznaven sestavni del podjetja,
ki se ukvarja s proizvodi oziroma storitvami v posebnem
gospodarskem okolju; tveganja in donosi, ki se nanašajo
nanj, se razlikujejo od tistih v drugih območnih odsekih.
Č. Pojasnila
25.33. V različici I izkaza poslovnega izida je sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
razlika, ki jo dobimo, če od vrednosti teh zalog na koncu
poslovnega leta odštejemo vrednost teh zalog na začetku
istega poslovnega leta.
25.34. Letni obračunski izkaz poslovnega izida se sestavi po uskladitvi postavk v poslovnih razvidih z ugotovitvami
pri popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov ob predpostavki, da gre za delujoče podjetje. V njem se ne upoštevajo
zakonske določbe o opredeljevanju in merjenju posameznih
postavk prihodkov in odhodkov kot sestavin ustrezne davčne
prijave. V letnem izkazu poslovnega izida se upošteva le v
njej obračunani znesek davkov iz dobička.
25.35. Pri letnem poročanju se razkrivajo prihodki in
poslovni izidi področnih in območnih odsekov.
Prihodki odseka so tisti prihodki, o katerih se poroča
v izkazu poslovnega izida podjetja in jih je mogoče pripisati
neposredno odseku, ter ustrezni del prihodkov podjetja, ki ga
je mogoče utemeljeno razporediti na odsek – tudi prihodki iz
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prodaj zunanjim odjemalcem in iz poslov z drugimi odseki
istega podjetja.
Odhodki odseka so tisti odhodki, ki izhajajo iz njegovega poslovanja in jih je mogoče pripisati neposredno njemu,
ter ustrezni del odhodkov podjetja, ki ga je mogoče utemeljeno razporediti na odsek – tudi odhodki v zvezi s prodajami
zunanjim odjemalcem in v zvezi s posli z drugimi odseki
istega podjetja.
Poslovni izid odseka je razlika med njegovimi prihodki
in odhodki.
Posebej je treba razkriti sodila za razporejanje prihodkov oziroma odhodkov po posameznih področnih oziroma
območnih odsekih.
25.36. Podjetja razkrijejo v posebni razpredelnici prihodke po področnih in območnih odsekih ter stroške po funkcionalnih skupinah, kot so nabavna vrednost prodanega blaga
in proizvajalni stroški prodanih proizvodov, stroški prodajanja
in stroški splošnih dejavnosti, vse z vštetimi ustreznimi stroški amortizacije.
25.37. Predračunski izkaz poslovnega izida je povzetek
na podlagi upravljavskih odločitev načrtovanih prihodkov in
odhodkov. Praviloma se sestavlja metodično enako in v enaki
obliki kot ustrezni obračunski izkaz poslovnega izida.
D. Datuma sprejetja in začetka uporabe
25.38. Ta standard je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji 17. novembra 2005.
K njemu sta dala soglasje minister za finance in minister
za gospodarstvo. Podjetja, ki imajo poslovno leto enako
koledarskemu, ga začnejo uporabljati s 1. januarjem 2006,
preostala podjetja pa s prvim poslovnim letom, ki se začne
po tem datumu.
Podjetja z dnem začetka uporabe tega standarda prenehajo uporabljati SRS 25 − Oblike izkaza poslovnega izida
za zunanje poslovno poročanje (2002).
dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik
strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
Št. 11/06
Ljubljana, dne 17. novembra 2005
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OBČINE
BISTRICA OB SOTLI
2441.

Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene
storitve pomoč na domu

Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 36/02, 107/02, 3/04) in 16. člena Statuta Občine Bistrica
ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99, 125/03) je Občinski svet
Občine Bistrica ob Sotli na svoji 25. redni seji dne 25. 5.
2006 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve
pomoč na domu
I.
Občina Bistrica ob Sotli daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu (strokovno delo), ki jo
izvaja Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah, v višini
66.327,00 SIT mesečno.
Cena neposredne socialne oskrbe storitve pomoč na
domu znaša v letu 2006 2.267,00 SIT na efektivno uro.
Občina Bistrica ob Sotli subvencionira iz proračunskih
sredstev uporabnikom storitve pomoč na domu 1.267,00 SIT
na efektivno uro.
Po odbiti subvenciji znaša cena socialnovarstvene storitve
pomoč na domu za uporabnike 1.000,00 SIT na efektivno uro.

4. Breda Kovačič, namestnica člana, stanujoča Kunšperk 13, 3256 Bistrica ob Sotli.
5. Andreja Misja, članica, stanujoča Zagaj 10, 3256
Bistrica ob Sotli.
6. Franjo Horvat, namestnik člana, stanujoč Bistrica ob
Sotli 42, 3256 Bistrica ob Sotli.
7. Katja Stadler, članica, stanujoča Zagaj 40, 3256 Bistrica ob Sotli.
8. Bojan Pregrad, namestnik člana, stanujoč Bistrica ob
Sotli 7d, 3256 Bistrica ob Sotli.
II.
Komisija je imenovana za mandatno obdobje štirih let.
III.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanji sestavi občinske volilne komisije, imenovani na 26.
redni seji Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli dne
30. 7. 2002.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-0002/2006-25
Bistrica ob Sotli, dne 25. maja 2006
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

II.
Cene začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 031-0001/2006-25
Bistrica ob Sotli, dne 25. maja 2006
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

2442.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Bistrica ob Sotli

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah
(ZVL-UPB2) (Uradni list RS, št. 22/06) in 15. člena Statuta
Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99, 125/03) je
Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na svoji 25. redni seji
dne 25. 5. 2006 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine
Bistrica ob Sotli
I.
Za člane občinske volilne komisije se imenujejo naslednji člani:
1. Greta Galuf, univ. dipl. iur., predsednica, stanujoča
Ulica v Zadrže 20, 3240 Šmarje pri Jelšah.
2. Klakočer Darja univ. dipl. iur., namestnica predsednice, stanujoča Polje pri Bistrici 5, 3256 Bistrica ob Sotli.
3. Franc Terner, član, stanujoč Trebče 73, 3256 Bistrica
ob Sotli.

BLED
2443.

Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb
in dopolnitev odloka o Prostorsko ureditvenih
pogojih za središče Bleda – območje M – 4, ob
Prešernovi cesti

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora
–  ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter 16. člena
Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03) je župan
Občine Bled sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga Sprememb in
dopolnitev odloka o Prostorsko ureditvenih
pogojih za središče Bleda – območje M – 4,
ob Prešernovi cesti
1. člen
Predlog prostorskega akta se javno razgrne v prostorih
Občine Bled.
2. člen
Javna razgrnitev bo trajala v času od 8. 6. 2006 do 8. 7.
2006.
3. člen
V času javne razgrnitve lahko podajo občani, organi,
organizacije ter ostali zainteresirani pisne pripombe v knjigo
pripomb na mestu javne razgrnitve, po pošti na naslov Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bled, ali na elektronski
naslov obcina@bled.si.
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4. člen
Javna obravnava
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v spodnji sejni sobi Občine Bled, v ponedeljek 26. 6.
2006 ob 17. uri.
Bled, dne 30. maja 2006
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.

CERKVENJAK
2444.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Cerkvenjak za leto 2005

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradni
list RS, št. 26/99) in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98) ter 98. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 72/99) ter v skladu z 81. členom Poslovnika o
delu Občinskega sveta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS,
št. 35/99) je Občinski svet Občine Cerkvenjak na 19. redni
seji dne 17. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Cerkvenjak za leto 2005

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak za leto
2005 izkazuje:
Bilanca prihodkov in odhodkov
I.
II.
III.

B

C

Skupaj prihodki
Skupaj odhodki
Proračunski presežek (primanjkljaj,
I.–II., skupaj prihodki minus skupaj
odhodki)

Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)
Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačila dolga
IX. Povečanja (zmanjšanje) sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
Neto zadolževanje
XI. Neto financiranje
XII. Stanje sredstev na računu ob koncu
preteklega leta (31. 12. 2004)

Stran

Denarni tok sredstev, ki se ne predračunavajo
XIII. Stanje denarnih sredstev na računih ob
koncu leta (31. 12. 2005)

6325
131
24.516

Bilanca prihodkov in odhodkov zajema vse prihodke
in odhodke proračuna ter podatke iz bilance stanja, ki so v
prilogi in so sestavni del tega odloka.
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki oziroma proračunski
presežek zaključnega računa znaša 15.857 tisoč SIT. Iz
računa financiranja izhaja višina odplačanega dolg. kredita
v višini 4.718 tisoč SIT, tako da skupni presežek prihodkov
nad odhodki znaša 11.139 tisoč SIT. Z zaključnim računom
za leto 2004 se je v proračun 2005 preneslo 13.508 tisoč
SIT sredstev na računih, tako da skupni prenos sredstev na
računih 31. 12. 2005 znaša 24.516 tisoč SIT, kar se prenese
v obliki ostanka denarnih sredstev na računu v proračun leta
2006. Razlika v višini 131 tisoč SIT je iz naslova vstopnega
in izstopnega DDV in predstavlja denarni tok sredstev, ki
se ne predračunava (terjatev za vračilo vstopnega DDV
znaša 218 tisoč SIT, razlika 87 tisoč SIT se nanaša na leto
2004).
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-001/2004
Cerkvenjak, dne 17. maja 2006
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l.r.

1. člen
Predlaga se zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2005.

A

D
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V tisočih
SIT
266.701
250.844

2445.

Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega
zemljišča v Občini Cerkvenjak

Na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99 in 28/01) in v zvezi z 12.
in 20. členom Pravilnika o enotni metodologiji za izračun
prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) je Občinski
svet Občine Cerkvenjak na 19. redni seji dne 17. 5. 2006
sprejel

15.857
0
0
0
0

0
4.718
11.139
–4.718
–15.857
13.508

ODLOK
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in
vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v
Občini Cerkvenjak
1. člen
Povprečna gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega
urejanja zemljišča in za vrednost stavbnega zemljišča, je na
območju Občine Cerkvenjak na dan 31. 12. 2005 znašala
164.800,00 SIT/m2 in je osnova za izračun prometne vrednosti nepremičnin v letu 2006.
2. člen
Za 1 m2 koristne stanovanjske površine za celotno
območje Občine Cerkvenjak znašajo povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč 11,5% od povprečne
gradbene cene iz 1. točke tega odloka, in sicer:
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– za individualno komunalno ureditev
– za kolektivno komunalno ureditev

Uradni list Republike Slovenije
(IKU) 5,0%,
(KKU) 6,5%.

3. člen
Vrednost 1 m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se
določi v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. točke
tega odloka in po območjih znaša:
I. območje: ureditveno območje naselja
Cerkvenjak
1,0%
II. območje: druga naselja in stavbna zemljišča
razpršene gradnje
0,8%

V.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35402-001/2006
Cerkvenjak, dne 17. maja 2006
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l.r.

4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč v Občini Cerkvenjak (Uradni list
RS, št. 39/05).
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42007-007/99
Cerkvenjak, dne 17. maja 2006
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l.r.

2446.

DOLENJSKE TOPLICE
2447.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 in 56/02)
in 113. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list
RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na
23. redni seji dne 25. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Dolenjske Toplice za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dolenjske
Toplice za leto 2005.
2. člen
Zaključni proračun izkazuje:

Sklep o določitvi cene vzdrževanja
pokopališča in okolice z mrliško vežo

Na podlagi 20. in 68. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Cerkvenjak ter na podlagi Statuta Občine
Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99), sprejme Občinski svet
Občine Cerkvenjak na 19. redni seji dne 17. 5. 2006

SKLEP
o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in
okolice z mrliško vežo
I.
Stroški vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško
vežo v letu 2006 znašajo:
– za enojni grob
4.400,00 SIT,
– za družinski grob
5.050,00 SIT.
II.
Stroški uporabe mrliške veže in komunalne storitve v
zvezi s pokopom v letu 2006 znašajo 14.000,00 SIT.
III.
Stroški zakupa novega groba znašajo:
– enojni grob
12.000,00 SIT,
– družinski grob
16.000,00 SIT.
Vse navedene cene so izražene v SIT in so brez davka
na dodano vrednost. Davek na dodano vrednost se obračuna
na dan izdaje računa po predpisani davčni stopnji.
IV.
Vzdrževalnina se poravna po položnicah v enkratnem
znesku za tekoče leto, stroški uporabe mrliške veže in odvoza vencev ter zakupa grobov pa v roku 30 dni od izstavitve
računa oziroma položnice.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Dolenjske Toplice za leto 2005

A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V tisočih
SIT

I.

Prihodki

473.769

II.

Odhodki

487.650

III.

Presežek odhodkov (I. – II.)

–13.881

B)

RAČUN FINANCIRANJA TERJATEV IN
NALOŽB

IV.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapit. deležev

V.

Dana posojila in povečanje kapit. deležev

VI.

Prejeta minus dana posojila in sprem.
kapital. deležev

C)

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

Zadolževanje

0

VIII.

Odplačilo dolga

0

IX.

Sprememba stanja sredstev na računih

X.

Neto zadolževanje

XI.

Neto financiranje

0
2.193
–2.193

–16.074
0
13.881

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun terjatev in naložb,
račun financiranja in bilanca stanja so sestavni del tega zaključnega računa.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-1212/2006-01/03
Dolenjske Toplice, dne 25. maja 2006
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

2448.

Odlok o spremembi Odloka o ureditvi
cestnega prometa v Občini Dolenjske Toplice

Na podlagi 14., 15. in 16. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo) (ZVCP-1-UPB3,
Uradni list RS, št. 25/06) in na podlagi 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski
svet Občine Dolenjske Toplice na 23. redni seji dne 25. 5.
2006 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ureditvi cestnega
prometa v Občini Dolenjske Toplice
1. člen
(1) V prvem odstavku 2. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS,
št. 109/05) se doda deseta alineja:
»Letna ali mesečna dovolilnica za parkiranje za stanovalce je dovoljenje za časovno neomejeno parkiranje na
območju dolgotrajnega parkiranja za občane s stalnim prebivališčem v naslednjih ulicah Dolenjskih Toplic: Zdraviliški
trg, Sokolski trg, Ulica Maksa Henigmana in Pionirska ulica
– JP št. 792211. Dovolilnica pristojnega organa je modre
barve in se izda na podlagi vloge kateri je priložena kopija
osebne izkaznice in prometnega dovoljenja. Sestavni del
modre dovolilnice je registrska številka vozila, zato se dovolilnica ne more uporabljati v drugem vozilu.«.
(2) V prvem odstavku 2. člena se doda enajsta alineja:
»Letna ali mesečna dovolilnica za parkiranje za pravne
osebe in sobodajalce ter samostojne podjetnike posameznike je prenosljivo dovoljenje za časovno neomejeno parkiranje. Dovolilnica pristojnega organa je zelene barve.«.
(3) V prvem odstavku 2. člena se doda dvanajsta alineja:
»Vozila za stanovalce na rezerviranih površinah iz prvega odstavka 14. člena so lahko označena s posebno dovolilnico pristojnega organa bele barve.«.
2. člen
(1) Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Najdaljši dovoljen čas parkiranja na parkirišču med
pošto in župniščem (Zdraviliški trg) znaša 5 ur, na preostalih
javnih parkirnih površinah pa 12 ur.«.
(2) K 10. členu se doda četrti odstavek:
»Na območju dolgotrajnega parkiranja smejo biti vozila
stanovalcev iz prvega odstavka 1. člena tega odloka, parkirana tudi preko časa omejitve, navedene na prometnem znaku.
V času parkiranja morajo svoja vozila označiti z dovolilnico,
ki mora biti nameščena s prednjo stranjo na vidnem mestu
armaturne plošče pod vetrobranskim steklom.«.
(3) K 10. členu se doda peti odstavek:
»Na območju dolgotrajnega parkiranja smejo biti vozila
gostov oziroma obiskovalcev pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in sobodajalcev, iz drugega odstavka
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1. člena tega odloka, parkirana tudi preko časa omejitve,
navedene na prometnem znaku. V času parkiranja morajo
svoja vozila označiti z dovolilnico, ki mora biti nameščena
s prednjo stranjo na vidnem mestu armaturne plošče pod
vetrobranskim steklom.«.
(4) K 10. členu se doda šesti odstavek:
»Za potrebe parkiranja stanovalcev iz prvega odstavka
1. člena tega odloka se izda brezplačno le ena dovolilnica na
vozilo. Vse nadaljnje dovolilnice na vozila so plačljive.«
(5) K 10. členu se doda sedmi odstavek:
»Za potrebe parkiranja sobodajalcev, pravnih oseb in
samostojnih podjetnikov posameznikov iz drugega odstavka 1. člena tega odloka se lahko izda več dovolilnic proti
plačilu.«.
(6) K 10. členu se doda osmi odstavek:
»Višino cene dovolilnic za parkiranje iz prvega, drugega
in tretjega odstavka 1. člena tega odloka določi občinski svet
s sklepom.«.
(7) K 10. členu se doda deveti odstavek:
»Z globo 20.000 SIT tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s četrtim in petim odstavkom
10. člena.«.

si:

3. člen
Tretji odstavek 19. člena se spremeni tako, da se gla-

»Z globo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
ki ravna v nasprotju z 2. in 5. točko prvega odstavka tega
člena.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 224-30/06-08
Dolenjske Toplice, dne 25. maja 2006
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

2449.

Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Občini
Dolenjske Toplice

Na podlagi 19., 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) ter 7. člena Statuta
Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 23. redni seji dne
25. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o lokalnem turističnem vodenju v
Občini Dolenjske Toplice
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Dolenjske Toplice
določa program turističnega vodenja ter pogoji za opravljanje
dejavnosti turističnega vodenja v Občini Dolenjske Toplice.
2. člen
Dejavnost lokalnega turističnega vodenja je strokovno
vodenje obiskovalcev na območju Občine Dolenjske Toplice,
po programu, ki ga določijo pristojne organizacije ob soglasju
župana Občine Dolenjske Toplice.
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3. člen
Izvajanje lokalne turistične službe po tem odloku pomeni spremljanje in vodenje domačih in tujih obiskovalcev,
raziskovanje in strokovno pojasnjevanje naravnih in kulturnih
znamenitosti, zgodovinskih spomenikov, pomembnih dogodkov, umetniških del, etnografskih in drugih znamenitosti na
območju Občine Dolenjske Toplice.
I. OPREDELITEV POJMA TURISTIČNEGA
VODNIKA
4. člen
Po tem odloku je lokalni turistični vodnik fizična oseba,
ki je za to strokovno usposobljena in je vpisana v register
vodnikov, ki ga vodi Občina Dolenjske Toplice, Gospodarska
zbornica Novo mesto ali druge pooblaščene organizacije. Lokalni turistični vodnik domačim in tujim obiskovalcem razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne in kulturne zanimivosti,
zgodovinske, etnografske in kulinarične posebnosti ter druge
znamenitosti v Občini Dolenjske Toplice.
Dejavnost turističnega vodenja lahko na turističnem
območju opravlja tudi oseba, ki se izkazuje z licenco Gospodarske zbornice Slovenije za turističnega vodnika.
Strokovni delavci v muzejih, galerijah, šolah, cerkvah
in drugih objektih, v katerih opravljajo delo vodnika v okviru
svoje redne zaposlitve, planinski in jamski vodniki, vodniki po
učnih in gozdnih poteh niso lokalni turistični vodniki.
II. STROKOVNA USPOSOBLJENOST LOKALNEGA
TURISTIČNEGA VODNIKA IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE
DEJAVNOSTI
5. člen
Lokalno turistično vodenje lahko opravljajo osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo najmanj srednjo stopnjo strokovne izobrazbe,
– imajo pridobljeno znanje nega tujega jezika za stopnjo
najmanj srednje strokovne izobrazbe,
– imajo uspešno opravljen preizkus strokovnega usposabljanja za lokalnega turističnega vodnika,
– so vpisane v register lokalnih turističnih vodnikov turističnega območja.
6. člen
Pri izpolnitvi zahtevanih pogojev iz prvega odstavka
tega člena bo kandidat pridobil izkaznico za opravljanje lokalne turistične vodniške službe za lokalno območje Občine
Dolenjske Toplice, ki jo izda s strani Občine Dolenjske Toplice
pooblaščena organizacija za izvajanje izobraževanja.
7. člen
Občina organizira ali koordinira usposabljanje za lokalne turistične vodnike, izvaja pa ga izobraževalna ustanova,
ki jo izbere Občina Dolenjske Toplice. Po zaključnem tečaju
usposabljanja kandidatov za lokalne turistične vodnike se
opravi preizkus znanja.

buje:

8. člen
Izkaznica iz prvega odstavka 6. člena tega odloka vse– ime in priimek vodnika
– kraj in datum izdaje izkaznice veljavnost izkaznice
– žig in podpis odgovorne osebe.

Uradni list Republike Slovenije
III. REGISTER TURISTIČNIH VODNIKOV TURISTIČNEGA
OBMOČJA
9. člen
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni usposobljenosti za lokalnega vodnika, se morajo pred začetkom
izvajanja dejavnosti vpisati v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi pooblaščena organizacija za izvajanje
usposabljanja in Občina Dolenjske Toplice.
Z vpisom pridobijo naziv »lokalni turistični vodnik v Občini Dolenjske Toplice«.
10. člen
Register za lokalne turistične vodnike vsebuje naslednje
podatke:
1. zaporedno evidenčno številko,
2. datum vpisa,
3. ime in priimek,
4. prebivališče in številko telefona,
5. podatke o znanju tujih jezikov,
6. matično in davčno številko,
7. podatke o številu ur vodenja za preteklo leto,
8. dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
11. člen
Po vpisu v register lokalni turistični vodniki pridobijo
licenco z veljavnostjo treh let. Po preteku 3 let se mu licenca
lahko podaljša v primeru, da je imel v tem obdobju opravljeno
najmanj 20 ur vodenj ter na njegovo delo turističnega vodnika ni bilo več kot treh utemeljenih pritožb. Opravljene ure
vodenja dokazuje z dnevnikom vodenja, ki ga lokalni vodnik
prejme ob vpisu v register.
12. člen
Dejavnost turističnega vodenja lahko opravlja samo
turistični vodnik, ki ima veljavno licenco. Pri vodenju morajo
turistični vodniki na vidnem mestu nositi veljavno izkaznico,
ki jo izda pooblaščena organizacija in mora voditi dnevnik
vodenja, kjer je navedeno, kdo je naročil vodenje, program
vodenja, koliko obiskovalcev je bilo vodeno v posameznem
vodenju, kraj oziroma država, od koder so obiskovalci.
IV. PROGRAMI TURISTIČNEGA VODENJA
13. člen
Program turističnega vodenja, ki obsega vodenje obiskovalcev k ogledu vseh najpomembnejših turističnih znamenitosti na območju Občine Dolenjske Toplice, je standardni
program turističnega vodenja. Programi turističnega vodenja
so po vsebini in obsegu lahko različni.
Naročen program turističnega vodenja obsega, skladno
z interesi naročnikov, vodenje obiskovalcev k ogledu določenih znamenitosti turističnega območja, zanimivih krajev,
dogodkov ipd.
V. IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA TURISTIČNIH
VODENJ
14. člen
Lokalna turistična vodenja se izvajajo v okviru standardnih in naročenih vodenj. Naročila za vodenje sprejema:
– Turistično informacijski center.
Vsa naročena vodenja morajo prejemniki naročil v roku
3 dni od prejetega naročila sporočiti Občini Dolenjske Toplice.
Storitve lokalnega turističnega vodenja se zaračunavajo
po sprejetem letnem ceniku, ki ga vsako potrdi Občinski svet
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Občine Dolenjske Toplice in župan oziroma z njegove strani
pooblaščena(e) pravne oseba.
15. člen
Občina Dolenjske Toplice na osnovi poročila lokalnega
turističnega vodnika vodi evidenco o opravljenih turističnih
vodenjih, ki jo v obliki letnega poročila posreduje županu.
Poročilo odda lokalni turistični vodnik v obliki kopije evidence v dnevniku vodenja, in sicer praviloma v roku 7 dni po
opravljenem vodenju, najpozneje pa do konca meseca, ko
je vodenje potekalo.
VI. NADZOR
16. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja pristojni Medobčinski inšpektorat in redarstvo na območju, za katero je
pristojen.
17. člen
– Z globo 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje fizična
oseba, če za opravljanje dejavnosti turističnega vodnika nima
pridobljene veljavne izkaznice lokalnega vodnika v Občini
Dolenjske Toplice ali veljavne izkaznice Gospodarske zbornice Slovenije ali ni vodnik opredeljen v 4. členu tega odloka.
– Z globo 150.000 SIT se kaznuje pravna oseba, če
reden ali naročen ogled zaupa osebi, ki ni lokalni turistični
vodnik.
– Z globo 100.000 SIT se kaznuje samostojni podjetnik
posameznik, če naročen ogled zaupa osebi, ki ni lokalni
turistični vodnik.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Pristojni organ začne z vodenjem registra lokalnih turističnih vodnikov po objavi odloka v Uradnem listu RS.
Osebe, ki so ob uveljavitvi tega odloka že opravljale
dejavnost turističnega vodenja na območju Občine Dolenjske
Toplice, so dolžne v roku treh mescev od uveljavitve tega
odloka Občini Dolenjske Toplice za vodenje registra posredovati dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena tega odloka
zaradi vpisa v register.
Če osebe iz drugega odstavka tega člena ne posredujejo v tem roku zahtevanih podatkov za vpis v register, se
po preteku tega roka ne smejo več ukvarjati z dejavnostjo
turističnega vodenja v Občini Dolenjske Toplice.
19. člen
Občina Dolenjske Toplice oziroma Turistično informacijski center v roku 30 dni od začetka veljavnosti tega odloka
vzpostaviti register lokalnih turističnih vodnikov in pripravi
obrazec prijave v register.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 322/1090/2006-01/06
Dolenjske Toplice, dne 25. maja 2006
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

Št.
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Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v Občini Dolenjske Toplice

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 4/06), 4. in 11. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
(Uradni list RS, št. 78/99, 107/00 in 30/06), ter na podlagi
7. in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list
RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na
23. redni seji dne 25. 5. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost v
Občini Dolenjske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih
občinska uprava Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju:
občinska uprava) izda soglasje k podaljšanju obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
2. člen
(1) Gostinski obrat oziroma kmetija obratujeta v podaljšanem obratovalnem času, če obratujeta izven rednega
obratovalnega časa, določenega v skladu s 3. in 4. členom
Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00 in 30/06).
(2) Na območju Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: občina) si morajo vsi gostinski obrati in kmetije za
podaljšanje obratovalnega časa pridobiti soglasje občinske
uprave. Gostinec oziroma kmet določi podaljšani obratovalni
čas gostinskega obrata ali kmetije v skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika.
(3) Če v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki
samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti
podaljšani obratovalni čas za vsako tako enoto posebej.
II. MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA K PODALJŠANEMU
OBRATOVALNEMU ČASU
3. člen
Gostincu oziroma kmetu se izda soglasje k podaljšanju
obratovalnega časa glede na vrsto gostinskega obrata, če
opravlja gostinsko dejavnost izven rednega obratovalnega
časa.
4. člen
(1) Kot merila za določitev obratovanja gostinskih obratov in kmetij v podaljšanem obratovalnem času se upoštevajo:
1. območje, kjer se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja,
2. vrsta gostinskega obrata in
3. vključenost gostinskega obrata v kulturno-zabavno
oziroma športno-rekreacijsko ponudbo.
(2) Pred izdajo soglasja lahko opravi pooblaščeni javni
uslužbenec občinske uprave ali medobčinski inšpektor ogled
gostinskega obrata oziroma kmetije in o tem napiše uradni
zaznamek.
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(3) V primeru, da so podane pisne pritožbe bližnjih
sosedov oziroma so prijavljene kršitve javnega reda in miru,
mora gostinec oziroma kmet k vlogi za prijavo podaljšanega
obratovalnega časa poleg odločbe ali prijavnega lista priložiti še soglasje lastnika oziroma vseh lastnikov objekta,
v katerem se obrat nahaja, če lastnik ni gostinec. Veljavno
je soglasje in mnenje, ki ni starejše od 30 dni pred vložitvijo
vloge za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času. V
primeru, da je soglasje negativno, občinska uprava vlogo o
podaljšanem obratovalnem času deloma ali v celoti zavrne.

ipd.), lahko obratujejo v skladu z veljavnim hišnim redom
oziroma programom prireditev.
(2) Obratovalni čas, določen s hišnim redom, se v zaprtih prostorih gostinskega obrata lahko določi do 1. ure naslednjega dne, na gostinskem vrtu do 24. ure, glasba zunaj
poslovnega prostora do 23. ure.

5. člen
Gostincu oziroma kmetu se izda soglasje k podaljšanju
obratovalnega časa glede na vrsto gostinskega obrata in
območje, kje se nahaja, in sicer:
1. Gostinskim obratom, ki gostom nudijo zahtevnejše
jedi (hotelske restavracije, gostilne, restavracije), se lahko
odobri naslednje podaljšanje obratovalnega časa:
– izven stanovanjskega naselja najdlje do 1. ure naslednjega dne, ob petkih sobotah in dnevih pred prazniki do
2. ure naslednjega dne,
– v stanovanjskem naselju najdlje do 24. ure, ob petkih,
sobotah in dnevih pred prazniki do 1. ure naslednjega dne.
2. Gostinskim obratom, ki nudijo gostom manj zahtevne
jedi (okrepčevalnice, pizzerije, slaščičarne), se lahko odobri
naslednje podaljšanje obratovalnega časa:
– izven stanovanjskega naselja najdlje do 24. ure, ob
petkih sobotah in dnevih pred prazniki do 1. ure naslednjega
dne,
– v stanovanjskem naselju najdlje do 23. ure, ob petkih,
sobotah in dnevih pred prazniki do 24. ure.
3. Za gostinske obrate, ki gostom ne nudijo hrane (bari,
vinotoči …):
– v neposredni bližini naseljenih objektov do 23. ure, ob
petkih, sobotah in praznikih do 24. ure, gostinskim vrtovom
do 22. ure,
– ob regionalnih cestah in v obratih, ki niso v neposredni
bližini naseljenih objektov, do 1. ure naslednjega dne.
4. Gostinskim vrtom brez glasbe:
– izven stanovanjskega naselja najdlje do 1. ure naslednjega dne, ob petkih sobotah in dnevih pred prazniki do
2. ure naslednjega dne,
– v stanovanjskem naselju najdlje do 24. ure, ob petkih,
sobotah in dnevih pred prazniki do 1. ure naslednjega dne.
5. Gostinskim vrtom z glasbo:
– izven stanovanjskega naselja najdlje do 24. ure, ob
petkih sobotah in dnevih pred prazniki do 1. ure naslednjega
dne,
– v stanovanjskem naselju najdlje do 23. ure, ob petkih,
sobotah in dnevih pred prazniki do 24. ure.

9. člen
V času večjih prireditev v občini lahko gostinski obrati
obratujejo do ure, ki je določena kot čas trajanja prireditve v
odločbi, s katero upravna enota dovoli javno prireditev, na
podlagi predhodnega mnenja občinske uprave.

6. člen
(1) Gostinski obrati v zaprtih prostorih hotelskih objektov, ki jih hoteli dajejo v najem, lahko obratujejo do 1. ure
naslednjega dne pod pogojem, da si pridobijo pisno soglasje
odgovornega organa hotela.
(2) Bari, ki gostom nudijo tudi mehansko glasbo za ples
(diskoteka, nočni bar in podobno), lahko obratujejo do 4. ure
naslednjega dne.
(3) Gostinski obrati v stanovanjskih objektih lahko obratujejo po 22. uri, če pristojnemu organu prinesejo pisno
soglasje lastnika objekta oziroma vseh stanovalcev v tem
objektu.
(4) Gostinskim obratom, ki obratujejo znotraj objektov
bencinskih servisov, se lahko odobri podaljšanje obratovalnega časa v okviru obratovalnega časa prodajalne bencinskega
servisa.
7. člen
(1) Gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovskoposlovnih centrih, kulturnih ustanovah, športnih objektih

8. člen
Soglasje pristojnega občinskega organa se izda za
eno leto.

10. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija lahko brez soglasja
občinske uprave obratuje dlje, kot traja njihov obratovalni čas
na dan pred prazniki, določenimi z zakonom ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat).
11. člen
Ne glede na preostale določbe tega pravilnika lahko
občinska uprava izdaja soglasja za podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije, če se soglasje
veže na zagotovitev pogojev (parkirišča, protihrupna zaščita, regulacija svetlobe, varnostna služba, prometna varnost
ipd.). Dokler ti pogoji niso izpolnjeni, gostincu soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata oziroma
kmetije ne izda.
III. ČASOVNO OMEJENO OBRATOVANJE
V PODALJŠANEM ČASU
12 člen
(1) Gostinski obrat ali kmetija lahko zaprosi, ne glede
na že izdano soglasje o podaljšanem obratovalnem času, za
soglasje za obratovanje v dodatnem podaljšanem času, in
sicer v petek in soboto, po predhodni najavi gostov.
(2) Soglasje pristojnega občinskega organa se izda za
eno leto.
(3) Izdano letno soglasje je vezano na točno določena
časovna obdobja oziroma datume (petke in sobote) in velja le
po predhodnem pisnem obvestilu o dogodku občinski upravi
najmanj dva dni pred dogodkom.
(4) Če gostinec ne ravna v skladu s tretjim odstavkom
tega člena, občinska uprava prekliče soglasje za dodatno
podaljšani obratovalni čas.
IV. PREKLIC SOGLASJA ZA OBRATOVANJE
V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
13. člen
(1) Občinska uprava lahko po uradni dolžnosti ali na
zahtevo uradne osebe, pristojne za nadzor nad izvajanjem
določb tega pravilnika, prekliče soglasje za obratovanje v
podaljšanem obratovalnem času v primeru:
– ponavljajočih se kršitev javnega reda in miru v gostinskih obratih in kmetij ter njihovi neposredni bližini,
– ponavljajočih se pisnih pritožb stanovalcev v bližnjih
stanovanjskih objektih,
– večkratnega posredovanja s strani policije oziroma
pristojnih inšpekcijskih organov,
– zaradi prekoračitve dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa,
– zaradi preklica soglasja lastnika ali nosilca dejavnosti,
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– zaradi neizpolnitve drugih pogojev, določenih s strani
občinske uprave,
– drugih utemeljenih razlogov.
(2) V primeru odvzema soglasja na podlagi prejšnjega
odstavka tega člena je gostincu oziroma kmetu odvzeta
možnost pridobitve tega soglasja tudi za šest mesecev vnaprej.
(3) V primeru preklica izdanega soglasja k obratovanju
gostinskega obrata oziroma kmetije v podaljšanem obratovalnem času občinska uprava v odločbi določi ustrezno
spremenjeni obratovalni čas.
V. NADZOR
14. člen
(1) Nadzor na uresničevanjem določb tega pravilnika opravljata tržni inšpektorat, policija in medobčinska inšpekcija.
(2) Medobčinska inšpekcija izvaja nadzor nad določbami tega pravilnika v smislu posredovanja ugotovljenih oziroma zaznanih nepravilnosti pristojnemu tržnemu inšpektoratu
in policiji.
VI. PREHODNE DOLOČBE
15 člen
Gostinec oziroma kmet je dolžan obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije uskladiti z določbami tega pravilnika najkasneje tri mesece po uveljavitvi tega pravilnika.
16. člen
Za določbe o obratovalnem času, ki niso zajete v tem
pravilniku, se uporabljajo določbe pravilnika o merilih za
določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS,
št. 78/99, 107/00 in 30/06).
VII. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-46/06-08
Dolenjske Toplice, dne 25. maja 2006
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

2451.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na
nepremičnini parc. št. 508/3 k.o. Toplice in
nepremičnini parc. št. 4164/2 k.o. Dobindol

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice
(Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske
Toplice na 23. redni seji dne 25. 5. 2006 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 508/3 k.o. Toplice in nepremičnini
parc. št. 4164/2 k.o. Dobindol
1. Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc.
št. 508/3 k.o. Toplice in na nepremičnini parc. št. 4164/2 k.o.
Dobindol.

Št.
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2. Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-1215/2006-01/03
Dolenjske Toplice, dne 25. maja 2006
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

2452.

Sklep o določitvi cene za dovolilnice za
parkiranje

Na podlagi 14. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 109/05)
in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list
RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na
23. seji dne 25. 5. 2006 sprejel

SKLEP
o določitvi cene za dovolilnice za parkiranje
1. člen
(1) S tem sklepom se določi mesečna in letna cena za
dovolilnice za parkiranje za občane s stalnim prebivališčem v
občini, in sicer za območja: Zdraviliški trg, Sokolski trg, Ulica
Maksa Henigmana in Pionirska ulica – JP št. 792211, katerih
stanovanje nima zasebnega ali funkcionalnega zemljišča
neposredno ob območju časovno omejenega parkiranja za
vozilo.
(2) S tem sklepom se določi mesečna in letna cena za
dovolilnice za parkiranje za sobodajalce, pravne osebe in
samostojne podjetnike posameznike v občini, ki nimajo dovolj zasebnega ali funkcionalnega zemljišča (parkirnih mest)
neposredno ob območju časovno omejenega parkiranja za
vozilo.
(3) Dovolilnico izda občinska uprava Občine Dolenjske
Toplice na podlagi vloge upravičenca in plačanega računa.
2. člen
(1) Višina mesečne cene za dovolilnico za parkiranje
na vozilo za občane iz prvega odstavka 1. člena tega sklepa
znaša 3.000 SIT.
(2) Višina letne cene za dovolilnico za parkiranje na
vozilo za občane iz prvega odstavka 1. člena tega sklepa
znaša 12.000 SIT.
(3) Višina mesečne cene za dovolilnico za parkiranje
za sobodajalce, pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike iz drugega odstavka 1. člena tega sklepa znaša
3.000 SIT.
(4) Višina letne cene za dovolilnico za parkiranje za
sobodajalce, pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike iz drugega odstavka 1. člena tega sklepa znaša
25.000 SIT.
(5) Davek na dodano vrednost ni vključen v višino
cene.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 224-45/2006-08
Dolenjske Toplice, dne 25. maja 2006
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.
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IVANČNA GORICA

JESENICE
2455.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Velike
Pece

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 100/05) in 16.
ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 27. seji
dne 22. 5. 2006 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v k. o. Velike Pece
I.
S tem sklepom se ukine status v javnem dobru, ki je
označeno s parc. št. 847/1, pot v izmeri 13m2, parc. št. 847/2,
pot v izmeri 126 m2, vpisana v vl. št. 42, k.o. Velike Pece.
II.
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha
imeti status dobrine v javnem dobru in postane lastnina
Občine Ivančna Gorica ter se vknjiži pri vl. št. 42, k.o. Velike
Pece.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 45001-001/02
Ivančna Gorica, dne 22. maja 2006

Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov
lokalnega pomena v Občini Jesenice

Na podlagi 12. in 79. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in spr.), 21. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spr.) in
13. člena Statuta Občina Jesenice (Uradni list RS, 1/06) je
Občinski svet Občine Jesenice na 36. redni seji Občinskega
sveta Občine Jesenice dne 25. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega
pomena v Občini Jesenice
1. člen
Z namenom, da bi trajno zagotovili ohranitev in posebno družbeno varstvo kulturnih vrednot, razglaša Občina
Jesenice območja in objekte nepremične kulturne dediščine
na območju Občine Jesenice, ki imajo posebno kulturno,
umetnostno, arheološko, etnološko, zgodovinsko, tehnično
vrednost, za kulturne spomenike lokalnega pomena (v nadaljevanju: spomeniki).
2. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasijo
enote kulturne dediščine (arheološke, etnološke, umetnostne, zgodovinske, tehnične), povzete iz Strokovnih zasnov
varstva kulturne dediščine za občino Jesenice (v nadaljevanju: besedilo strokovnih zasnov), in sicer:
1. Kosova graščina, EŠD 5300

Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

2. Spominski park na Plavžu, EŠD 5356
3. Spominski park na Koroški Beli, EŠD 5376
4. Spomenik Slavku Likoviču, EŠD 5374

2454.

Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o.
Velike Pece

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica
(Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna
Gorica na 27. seji dne 22. 5. 2006 sprejel

SKLEP
o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Velike Pece
I.
S tem sklepom se vzpostavi javno dobro v k.o. Velike
Pece:
– zemljišče parc. št. 75/4, travnik v izmeri 107 m2, vpisan v vl. št. 10.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 45001-001/02
Ivančna Gorica, dne 22. maja 2006
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

5368

5. Spomenik NOB na Slovenskem Javorniku, EŠD

6. Spomeniki in njihovo vplivno območje so podrobneje
opredeljeni v prilogi številka 1/1 k temu odloku.
3. člen
Oznake posameznega kulturno-zgodovinskega spomenika so navedene v Strokovnih zasnovah za varstvo kulturne
dediščine za Občino Jesenice (v nadaljevanju: Strokovne
zasnove), ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj (v nadaljevanju: Zavod) in jih hrani
Občina Jesenice.
Sestavni del akta o razglasitvi je seznam razglašenih
spomenikov z identifikacijskimi podatki za vsak posamezen
spomenik, evidenčna številka spomenika, ime spomenika,
obrazložen razlog za razglasitev, katastrska občine in parcelna številka ter varstvena skupina.
Varstveni režim za posamezno varstveno skupino so
opredeljeni v 4. členu tega odloka.
Nekateri spomeniki imajo vplivno območje. To so površine, ki so vidno in funkcionalno povezane s spomenikom.
Meje spomenika ter meje vplivnega območja spomenika
so prikazane in vrisane na topografskem načrtu v merilu
1:5000 v grafični prilogi tega odloka (priloga št. 1/2), za vsak
spomenik posebej. Digitalna oblika topografskega načrta pa
predstavlja prilogo št. 1/3 tega odloka.
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4. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenikov, za posege
na spomenikih, na njihovih delih ali na zemljiščih, je potrebno
predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi
podlagi kulturnovarstveno soglasje Zavoda.
Pri posegih morajo biti upoštevani varstveni režimi, kot
so opredeljeni v Strokovnih zasnovah:
a) Za arheološka najdišča
Na arheoloških najdiščih je prepovedano:
– odkopavati in zasipavati ali kako drugače posegati
v teren;
– graditi vse vrste stavb;
– izvajati gradnjo cest in drugih infrastrukturnih naprav;
– postavljati in polagati energetske in druge vode na
ožjem območju varovanja;
– izvajati takšno rabo tal, ki najdišču škoduje (npr. globoko oranje, rigolanje ...);
– gospodarsko izkoriščanje rudnin oziroma kamnin;
– postavljati reklamne in druge table oziroma napise na
ožjem območju varovanja.
Po predhodni pridobitvi strokovnih podlag in pozitivnem
kulturno varstvenem mnenju Zavoda je možno:
– na robnih delih najdišča locirati infrastrukture objekte
in vode, vendar le na osnovi rezultatov predhodno zagotovljenih arheoloških raziskav s predvsem neagresivnimi metodami, ki gredo v breme investitorja;
– predvideti poseganje v zemljišča znotraj urbanih območij, vendar le na osnovi rezultatov predhodno zagotovljenih arheoloških raziskav, ki lahko pomenijo tudi spremembo
projekta;
– urediti arheološko lokaliteto za obisk javnosti (postavljanje pojasnjevalnih tabel);
– posegati v vegetacijo zaradi boljše prezentacije.
Pri gradnji večjih infrastrukturnih objektov (nove ceste,
razni vkopani vodi) ter pri ostalih večjih posegih v prostor
(nove industrijsko – obrtne cone) je potrebno zagotoviti arheološke raziskave po celotni trasi oziroma na celotnem
območju predvidenega posega.
b) Varstveni režim za zgodovinsko-memorialno dediščino
Prepovedano je:
– objekt dediščine poškodovati ali odstraniti;
– spreminjati avtentičnosti lokacije;
– spreminjati materialno substanco in fizično pojavnost
objekta;
– spreminjati območje in lokacijo (vedute).
Ob predhodnem soglasju pristojnega Zavoda je možno:
– objekt dediščine obnoviti ali dopolniti;
– zaradi boljše predstavitve objekta posegati v njegovo
okolico (odstranitev vegetacije);
– v primeru spominskih plošč, lokacijo spominske plošče tudi spremeniti, vendar le po navodilih in v dogovoru z
Zavodom.
c) Varstveni režima za umetnostno-arhitekturno dediščino
Prepovedano je:
– objekt poškodovati ali podreti;
– spreminjati tlorisno višinsko zasnovo;
– spreminjati konstrukcijsko zasnovo in gradivo;
– spreminjati funkcionalno zasnovo in razporeditev dejavnosti v notranjem in pripadajočem zunanjem prostoru;
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– spreminjati oblikovanost zunanjščine-arhitekturno členitev, strešine, kritino, napušče, zatrepe, stavbno pohištvo,
gradiva, barvo, detajle itd.;
– na fasade nameščati reklamne panoje, izveske in
svetila, ki niso v skladu z oblikovno in vsebinsko zasnovo
objekta;
– spreminjati odnos do drugih objektov na parceli in do
sosednjih stavb;
– spreminjati komunikacijsko in infrastrukturno navezavo na javni prostor;
– spreminjati ožjo okolico (pripadajoči odprti prostor)
z niveleto površin ter lego, namembnostjo in oblikovanostjo
pripadajočih objektov in površin.
Ob predhodnem soglasju pristojnega Zavoda je
možno:
– na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele stavb oziroma stavbne opreme v kvalitetnejše
oziroma izvirnejše stanje;
– izvajati znanstveno raziskovalna dela;
– spremeniti namembnost objekta, če ni možno zagotoviti prvotne funkcije in če s tem nista bistveno prizadeti
materialna substanca in sporočilnost objekta;
– spremeniti oziroma dopolniti konstrukcijsko zasnovo,
če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta;
– na fasade nameščati oblikovno ustrezne izveske ali
napise;
– odpirati strehe, (strešna okna, frčade) na tisti strani
objekta, ki ni v vidnem stiku z javnih prostorov (ne velja za
sakralno stavbno dediščino);
– posegati v okolico objekta zaradi boljše predstavitve
objekta.
d) Varstveni režim za vrtno-arhitrekturno dediščino
Prepovedano je:
– spreminjati kompozicijo zasnove;
– spreminjati strukturne poteze;
– poškodovati ali spreminjati kulturne sestavine (grajeni
objekti, skulpture);
– posegati v naravne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (voda, vegetacija, relief);
– spreminjati ekološke (npr. talne in mikroklimatske)
pogoje;
– graditi na oblikovani zeleni površini stavbe, poti ali
naprave, ki niso v skladu z njenimi značilnostmi;
– spreminjati okolico oziroma posegati v varovano
območje oblikovane naravne dediščine tako, da bi bila ta
prizadeta (npr. zapiranje pogledov, obzidava, postavljenje
energetskih vodov, reklamnih ter drugih tabel itd.);
– napeljevati žične in druge energetske vode čez oblikovano zeleno površino;
– onesnaževati tla in zrak ter odlagati odpadke;
– spremembe in posegi, ki ne krnijo spomeniške vrednosti območja so dopustni s kulturnovarstvenim soglasjem
pristojnega zavoda.
5. člen
Na vplivnem območju spomenika ni dovoljeno izvajati
del in posegov, ki imajo ali bi lahko imeli neposreden ali
posreden negativni vpliv na kulturno funkcijo ter vidno in
doživljajsko privlačnost kulturnega spomenika. O obsegu
in značaju vpliva presoja pristojni upravni organ na podlagi
mnenja pristojnega Zavoda.
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6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
7. člen
Občina Jesenice s svojo proračunsko politiko opredeljuje obveznosti, ki izvirajo iz tega akta o razglasitvi ter
uveljavlja predkupno pravico nad razglašenimi spomeniki v
skladu z zakonom.
8. člen
Naloge varstva, ki jih Zakon o varstvu kulturne dediščine nalaga strokovnim organizacijam, opravlja na območju
Občine Jesenice Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj.
9. člen
Pristojni organ lokalne skupnosti na podlagi akta o
razglasitvi predlaga zaznambo nepremičnih spomenikov v
zemljiški knjigi pristojnega Okrajnega sodišča.
Pristojni upravni organ občinske uprave izda na podlagi
akta o razglasitvi lastnikom spomenikov upravne odločbe o
varstvu za spomenike lokalnega pomena. Vsebino odločbe
določa zakon, in sicer najmanj pogoje za raziskovanje, način
vzdrževanja, pogoje za posege, pravni promet, fizično zavarovanje, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost
spomenika za javnost, zlasti časovne ovire, posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za njihovo varstvo.
Zoper upravno odločbo je dovoljena pritožba v petnajstih dneh od vročitve odločbe. O pritožbi odloča župan.
10. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati Odlok
o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini
Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske 1/1985 in 2/1987) v delu,
ki se nanaša na spomenike, ki so navedeni v 2. členu tega
odloka. V preostalem delu Odlok o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov v Občini Jesenice (Uradni vestnik
Gorenjske 1/1985 in 2/1987) ostane v veljavi.
Spomeniki, ki se bodo razglasili v vsaki naslednji fazi,
predstavljajo dopolnitev seznama iz 2. člena tega odloka, s
tem, da so spremembam in dopolnitvam priložene tudi ustrezne strokovne zasnove kot posebna priloga.
Št. 007-2/2006
Jesenice, dne 25. maja 2006
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant l.r.
Priloge:
PRILOGA 1/1 – Seznam enot za razglasitev po tem
odloku
PRILOGA 1/2 – Grafična priloga v objavi v Uradnem
listu RS je nadomeščena z grafično prilogo v elektronski
obliki
PRILOGA 1/3 – Grafična priloga je v elektronski obliki

EŠD

5300

5356

5376

5374

5368
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št.
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2

3

4

5

Spomenik Slavku
Likoviþu

Spomenik NOB

Slovenski
Javornik
1986/2

1783

cela

del

cela
cela
cela

del

cela

cela

cela/del

Vplivno obmoþje: cela parcela 1783 k.o.
Jesenice. Za posege na vplivnem obmoþju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje ZVKD OE iz Kranja.

Vplivno obmoþje: cela parcela 1986/1 k.o.
Jesenice. Za posege na vplivnem obmoþju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje ZVKD OE iz Kranja.

Spomenik je postavljen na kraju, kjer je 17.4. 1944
padel borec NOB Slavko Likoviþ. Znamenje ima
zgodovinski, dokumentarni in prostorski znaþaj za
krajevno zgodovino.
Spomenik, bronasta plastika borca na granitnem
podstavku, ki ima na strani dva reliefa iz marmorja.
Posveþen je 147 padlim v narodno osvobodilni borbi in
žrtvam fašistiþnega nasilja v letih 1941 -1945. Avtor
plastike je kipar Drago Tršar ( 1954), avtor ureditve je
Julijan Renko. Poleg zgodovinske vrednosti ima
kompozicija likovne in prostorske kvalitete.

NE

Nekdanje jeseniško pokopališþe je leta 1977
spremenjeno v spominski park z grobišþem 42 borcev
padlih v drugi svetovni vojni (EŠD10065), spominsko
kapelo in grobnico padlih v prvi svetovni vojni (EŠD
10066) in grobišþem ponesreþenih graditeljev
Karavanškega predora (EŠD 10067). Park ima
dokumentarno in zgodovinsko vrednost ter ohranjene
avtentiþne spomeniške lastnosti kot celota. Znotraj
parka so posamiþni zgodovinski spomeniki, ki imajo
likovno in dokumentarno vrednost.

NE

NE

Monolitna stavba Kosove grašþine, v jedru
belopeškega gradu iz 1521, predstavlja kvaliteten
primer renesanþnega dvorca s klasicistiþno preobleko
iz druge þetrtine 19.stoletja. V stavbi so galerijski
prostori, v pritliþju tudi muzejsko prezentirani zapori.

Leta 1961 opušþeno krajevno pokopališþe je bilo
1976 preurejeno v spominski park z zelenico,
grobišþem borcev NOV 1941 -1945 in grobišþem
talcev. Avtor ureditve je arhitekt Gregor Velepec.

vplivno obmoþje
DA NE
- opredeljeno na grafiþni prilogi

lastnosti, ki utemljujejo razglasitev za spomenik
(III.toþka SLP obrazcev)

zgodovinski
spomenik

zgodovinski
spomenik

zgodovinski
spomenik

zgodovinski
spomenik

umetnostno
arhitekturni,
zgodovinski,
memorialni
spomenik

varstvena
skupina
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KAMNIK
2456.

Odlok o spremembi meje med naseljema Zakal
in Bistričica

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86)
ter 11. in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik je
na 33. seji dne 24. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembi meje med naseljema
Zakal in Bistričica
1. člen
S tem odlokom se spremeni meja naselja Zakal v naselje Bistričica.
2. člen
Meja naselij Zakal in Bistričica se spremeni tako, da se
območje v obsegu parcelnih številk: 72/6, 72/5, 57/5, 72/4,
75, 72/3, 72/1, 72/2, 74/2, 736/2, 73/2, 74/1, 73/1, 736/1, 62/1
vse k.o. Bistričica priključi k naselju Bistričica.
3. člen
Natančni prikaz nove meje je razviden iz kartografskega
prikaza registra prostorskih enot v merilu 1:5000 in je sestavni del tega odloka. Hrani se pri Geodetski upravi Republike
Slovenije, Območna geodetska uprava Ljubljana, Geodetska
pisarna Kamnik.
4. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ljubljana, Geodetska pisarna Kamnik ter
Republika Slovenija, Upravna enota Kamnik sta dolžni izvesti
vse spremembe na podlagi tega odloka v registru prostorskih
enot, evidenci hišnih številk, fizični označitvi stavb in registru
prebivalstva v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 012-2/2006
Kamnik, dne 25. maja 2006
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

2457.

Odlok o spremembi meje med naseljema
Rudnik pri Radomljah in Volčji Potok

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86)
ter 11. in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na
33. seji dne 24. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembi meje med naseljema Rudnik pri
Radomljah in Volčji Potok
1. člen
S tem odlokom se spremeni meja med naseljema Rudnik pri Radomljah in Volčji Potok.
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2. člen
Meja naselij Rudnik pri Radomljah in Volčji Potok se
spremeni tako, da se območje v obsegu parcelnih številk:
888, 884, 885, 887, 886/4, 213, 886/3, 881, 880, 879, 862/1,
863/1, 866, 914/3, 878, 877, 876/2, 876/1, 874/1, 874/2,
874/3, 867, 914/4, 864/4, 864/3, 863/2, 863/3, 862/4, 817,
816, 815, 914/1, 864/1, 862/3, 862/2, 814, 914/1, 914/2,
864/2, vse k.o. Volčji Potok priključi k naselju Volčji Potok.
3. člen
Natančni prikaz nove meje je razviden iz kartografskega
prikaza registra prostorskih enot v merilu 1:5000 in je sestavni del tega odloka. Hrani se pri Geodetski upravi Republike
Slovenije, Območna geodetska uprava Ljubljana, Geodetska
pisarna Kamnik.
4. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ljubljana, Geodetska pisarna Kamnik ter Republika Slovenija, Upravna enota Kamnik, sta dolžni izvesti
vse spremembe na podlagi tega odloka v registru prostorskih
enot, evidenci hišnih številk, fizični označitvi stavb in registru
prebivalstva v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
5. člen
Vse stroške, ki jih imajo pravne in fizične osebe zaradi
spremembe meje, krije družba Golf Arburetum, d.o.o.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 01502-1/05
Kamnik, dne 25. maja 2006
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

2458.

Odlok o spremembi meje med naseljema
Pirševo in Snovik

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86)
ter 11. in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na
33. seji dne 24. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembi meje med naseljema
Pirševo in Snovik
1. člen
S tem odlokom se spremeni meja med naseljema Pirševo in Snovik.
2. člen
Meja naselij Pirševo in Snovik se spremeni tako, da
se območje v obsegu parcelnih številk: 373, 374/1, 374/2,
374/3, 374/4, 374/5, 374/6, 375/2, 376/2, 382, 383, 384,
385, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393/1, 393/2, 394, 395/2,
396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404/1, 405, 406/1,
406/2, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417,
418/2, 454, 1466/1, 1473, 1483, vse k.o. Loke, priključi k
naselju Snovik.
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3. člen
Natančni prikaz nove meje je razviden iz kartografskega
prikaza registra prostorskih enot v merilu 1:5000 in je sestavni del tega odloka. Hrani se pri Geodetski upravi Republike
Slovenije, Območna geodetska uprava Ljubljana, Geodetska
pisarna Kamnik.
4. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ljubljana, Geodetska pisarna Kamnik ter
Republika Slovenija, Upravna enota Kamnik sta dolžni izvesti
vse spremembe na podlagi tega odloka v registru prostorskih
enot, evidenci hišnih številk, fizični označitvi stavb in registru
prebivalstva v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
5. člen
Vse stroške, ki jih imajo pravne in fizične osebe zaradi
spremembe meje, krije družba Terme Snovik.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 012-2/2006
Kamnik, dne 25. maja 2006
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2460.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda »Agencija
za razvoj turizma in podjetništva v Občini
Kamnik«

Na podlagi 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 1/04), 3. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 in 8/96)
in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99,
40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 33. seji
dne 24. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj
turizma in podjetništva v Občini Kamnik«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za
razvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik (Uradni list
RS, št. 8/00 in 107/05) se za 25. členom doda nov 25.a člen,
ki se glasi:
»25.a člen
Za opravljanje registrirane dejavnosti, daje s tem odlokom ustanovitelj v upravljanje agenciji poslovni prostor v
pritličju poslovne stavbe Glavni trg 2, Kamnik.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Šifra: 022-1/2005
Kamnik, dne 24. maja 2006

2459.

Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno
vodo v Občini Kamnik

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 41/04, 20/06), 21. in 29. 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, 87/01, 51/02, 108/03,
72/05), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 47/94, 47/95, 20/98),
16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99,
40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 33. seji
dne 24. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo v
Občini Kamnik
1. člen
Prva alineja v 46. in v 47. členu Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 96/99, 21/03,
112/04 in 17/06) se spremeni tako, da se glasi:
»– če se priključi na vodovod v nasprotju z 12. členom;«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01504-32/99
Kamnik, dne 24. maja 2006
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

KRŠKO
2461.

Odlok o ureditvenem načrtu Senovo

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 –
ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. in
79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00
– prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško
na 40. seji dne 22. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o ureditvenem načrtu Senovo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se, ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine
Krško, sprejme ureditveni načrt Senovo (v nadaljevanju: UN).
Ureditveni načrt je izdelal Topos d.o.o., Dolenjske Toplice pod
št. UN 61/99.
2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z:
A) Tekstualnim delom (obrazložitvijo):
– Povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov
 bčine Krško,
O
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– Prostorski pogoji za realizacijo planskih odločitev,
– Prostorske ureditve po posameznih področjih,
– Ocena stroškov za izvedbo UN,
– Etape izvajanja UN,
– Tolerance,
– Smernice za načrtovanje in mnenja nosilcev urejanja
prostora;
B) Grafičnim delom:
1. Izsek iz grafičnih prilog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine
1:5000
2. Načrt parcel
1:2500
3. Digitalni katastrski načrt z vrisom meje UN 1:1000
4. Geodetski načrt
1:1000
5. Geodetski načrt z vrisom meje UN
1:1000
6. Namenska raba objektov – obstoječe stanje 1:2000
7. Situacija območja separacije z značilnimi prečnimi
prerezi
1:1000
8. Zbirna situacija infrastrukturnih vodov in naprav – obstoječe stanje
1:1000
9. Ureditvena situacija
1:1000
10. Prikaz ureditvenih območij
1:2000
11. Prometna situacija
1:1000
12a. Zbirna situacija infrastrukturnih vodov in naprav
– novo stanje
1: 500
12b. Zbirna situacija infrastrukturnih vodov in naprav
– novo stanje
1: 500
13. Načrt gradbenih parcel
1:1000
14. Situacija zakoličbe
1:1000
15. Ukrepi za obrambo in zaščito
1:1000
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Območje UN je velikosti 20.80 ha. Obodna parcelacija
poteka po naslednjih zemljiščih s parc. št.:
734/1, 85, 724/1 (Rudarska cesta), 17/1, 729/2, 736
(cesta Kozjanskega odreda), 729/1 (Senovški potok), 136/6,
729/1 (Senovški potok), vse k.o. Senovo, 697/3 k.o. Dovško,
136/1, 137, 136/1, 144/2, 159/1 (Cesta 1. maja), 140, 220/7,
220/8, 220/4, vse k.o. Senovo, 697/1 (Senovški potok) k.o.
Dovško, 227/1, 227/2, vse k.o. Senovo, 697/1 (Senovški potok), 454/7, 697/1 (Senovški potok), vse k.o. Dovško, 236/2,
k.o. Senovo, 696/16 (Senovški potok) k.o. Dovško, 346/1,
346/2, 734/5, vse k.o. Senovo, 696/16 (Senovški potok),
696/1, 696/2, 696/10 (Titiva cesta), 683/11, 683/12, 20/1,
18/2, 18/1, 21/3, 695/1 (poljska pot), 443/1, 443/2, 436/2
(Kajuhova ulica), 439/2, 439/5 (Bračičeva ulica), 439/9, 696/1
(Dovški potok), 439/8, 439/6, 691/1 (Dovški potok), 439/6,
691/1 (Dovški potok), 464/4, 464/1, 464/3, 464/2, 684/1,
(Bohorska cesta), 471/1 (pot), 468/10 (pot), 479/1, 479/14,
479/1, 484/1, 468/2, 467/1, 457/16, 457/2, 458/1, 457/1,
457/3 (cesta proti Ravnam), vse k.o. Dovško, 434/9 (cesta
proti Ravnam), 2/2, 434/9 (cesta proti Ravnam), 14/8, 734/4,
735/1 (rudniška železnica), 12, 14/6, *88, *90, 725 (Partizanska cesta), *90, 734/25, 18, 20/4, 734/1, vse k.o. Senovo.
V območje urejanja so zajeta zemljišča oziroma deli
zemljišč s parc. št.:
*113, *114/2, *116, *117, *217, *222, *233, *88, *90, 12,
18, 137, 140, 216, 725, 736, 15/1, 17/1, 2/2, 14/2, 15/2, 17/2,
14/3, 15/3, 15/4, 17/4, 20/4, 14/5, 15/5, 14/6, 15/6, 17/6, 15/7,
14/8, 17/12, 135/1, 136/1, 136/3, 136/6, 138/1, 138/2, 138/3,
138/4, 144/2, 159/1, 17/15, 17/16, 17/17, 17/18, 220/10,
220/4, 220/5, 220/7, 220/8, 220/9, 227/1, 227/2, 236/2, 346/2,
724/1, 729/1, 729/2, 734/1, 734/13, 734/14, 734/15, 734/16,
734/22, 734/23, 734/24, 734/25, 734/26, 734/27, 734/28,
734/29, 734/3, 734/30, 734/31, 734/32, 734/36, 734/4, 734/5,
734/9 in 735/1, vse v k.o. Senovo;
*104, *105, *107, *108, *129, *130, *150, *157, *158,
*161, *167, *168, *190, *216, *222, *45/2, *49, 18/1, 18/2,
20/1, 20/2, 21/3, 436/2, 439/19, 439/2, 439/2, 439/20, 439/21,

Št.

58 / 6. 6. 2006 /

Stran

6343

439/5, 439/6, 439/8, 439/9, 443/1, 443/2, 443/4, 443/5, 446/1,
446/2, 446/3, 446/4, 446/5, 446/6, 446/7, 446/8, 447/1, 447/2,
447/4, 447/5, 447/6, 448/1, 448/2, 448/3, 449/1, 449/2, 454/1,
454/10, 454/11, 454/13, 454/14, 454/15, 454/16, 454/17,
454/18, 454/19, 454/2, 454/20, 454/21, 454/22, 454/23,
454/3, 454/4, 454/5, 454/6, 454/7, 454/8, 454/9, 455/1,
455/2, 455/4, 455/5, 455/6, 456/2, 456/3, 457/1, 457/10,
457/12, 457/14, 457/15, 457/16, 457/17, 457/18, 457/19,
457/2, 457/20, 457/21, 457/22, 457/23, 457/24, 457/25,
457/26, 457/27, 457/28, 457/29, 457/3, 457/30, 457/31,
457/32, 457/33, 457/34, 457/35, 457/4, 457/5, 457/6, 457/7,
457/8, 457/9, 458/1, 460/1, 460/2, 460/3, 462/1, 462/10,
462/2, 462/3, 462/4, 462/5, 462/6, 462/7, 462/8, 462/9,
464/1, 464/2, 464/3, 464/4, 464/5, 467/1, 467/4, 468/10,
468/2, 468/4, 468/5, 471/7, 479/1, 479/14, 479/17, 484/1,
485/2, 683/1, 683/10, 683/11, 683/12, 683/14, 683/15, 683/2,
683/5, 683/6, 683/7, 683/8, 683/9, 684/1, 695/1, 695/2, 696/1,
696/10, 696/11, 696/12, 696/13, 696/14, 696/15, 696/16,
696/2, 696/9, 697/1, 697/2 in 697/3, vse k.o. Dovško.
Opomba: oznaka »*« pred številko parcele pomeni v
naravi stavbno parcelo.
4. člen
Izven območja UN potrebno izvesti:
– sanacijo in rekonstrukcijo objekta ter zamenjavo opreme v RTP Senovo – Separacija, TP Kolonija in TP Restavracija,
– kolektor fekalne kanalizacije,
– čistilno napravo.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA
OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
SKUPNI POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN
POVRŠIN
5. člen
Treba je:
– pri prenovah in dozidavah ohranjati modernistični
princip oblikovanja oziroma ga, kjer ni ustrezno prisoten,
vzpostavljati,
– pri novogradnjah upoštevati principe kvalitetno oblikovanih modernističnih objektov in jih interpretirati na sodoben
način,
– ohranjati velik delež zelenih površin v naselju (razen
na mestih, potrebnih ali smiselnih zapolnitev pozidave), pri
tem pa jih prenoviti in jim dati potrebne vsebine (otroška
igrišča, parki s sedenjem, zapolnitev drevoreda vzdolž Titove
ceste, ureditev obrežij Senovškega potoka),
– dopolniti drevoredno potezo naselja v sklenjen enostranski drevored, ki bo v vzdolžni smeri povezoval posamezne prečne zelene segmente in prostor ob Senovskem
potoku,
– ohranjati velik delež tlakovanih površin, pri tem pa
parkirne površine preoblikovati tako, da se bodo lahko uporabljale kot večnamenske (za parkiranje, za razstave in trge
oziroma tržnice na prostem in podobno),
– prenoviti in preoblikovati sedanje neustrezno oblikovane garaže in nadstrešnice.
6. člen
(ureditvene enote)
Območje UN je razdeljeno na ureditvene enote (UE):
UE1 – območje ob Titovi cesti – sever,
UE2 – obstoječe poslovno-stanovanjsko območje – severozahod,
UE3 – območje ob Titovi cesti – separacija,
UE4 – območje ob Titovi cesti – park,
UE5 – novo stanovanjsko-poslovno območje – vzhod,
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UE6 – območje ob Titovi cesti – jug,
UE7 – obstoječe jedro naselja – jugozahod,
UE8 – vstopni del – jug,
UE9 – območje med Dovškim potokom in Bohorsko
cesto.
7. člen
(vrste gradenj)
V območju UN so dovoljene naslednje gradnje in druga
dela, upoštevajoč določila tega odloka:
– rekonstrukcija (adaptacija, sanacija, gradbenotehnična prenova, asanacija),
– gradnja novega objekta (tudi dozidave in nadzidave),
– redna vzdrževalna dela,
– investicijska vzdrževalna dela,
– vzdrževalna dela v javno korist,
– sprememba namembnosti objekta ali dela objekta,
– sprememba rabe objekta ali dela objekta,
– odstranitev objekta,
– nadomestna gradnja,
– druga dela, povezana z ureditvijo okolice obstoječih
in predvidenih objektov.
8. člen
(vrste objektov)
V območju UN so dovoljene naslednje vrste objektov
(povzeto po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena
– Uradni list, RS, št. 33/04):
• stanovanjske stavbe (vsaj polovica uporabne površine
se uporablja za prebivanje) – enostanovanjske in večstanovanjske stavbe,
• nestanovanjske stavbe (več kot polovica uporabne
površine se uporablja za opravljanje dejavnosti):
– gostinske stavbe (točilnice, gostilne, restavracije, prenočišča, hoteli …),
– upravne in pisarniške stavbe (stavbe javne uprave,
banke, pošte, zavarovalnice, bencinski servisi …),
– trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti (trgovske stavbe, bencinski servisi, sejemske dvorane, razstavišča …),
– stavbe za promet in stavbe za opravljanje elektronskih
komunikacij (garaže, avtobusne postaje, terminali …),
– industrijske stavbe in skladišča (proizvodno-obrtni
objekti, skladišča, rezervoarji …),
– stavbe splošnega družbenega pomena (kulturni dom,
kino, šola, vrtec, zdravstveni dom, muzej, knjižnica …),
– druge nestanovanjske stavbe (cerkev in druge stavbe …)
• gradbeni inženirski objekti:
– objekti transportne infrastrukture (regionalne, lokalne
ceste, javne poti, mostovi …),
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergestki vodi (vodovodi, plinovodi, cevovod za odpadno vodo, hidranti, prenosna in distribucijska komunikacijska omrežja in
elektroenergetski vodi, trafo-postaje …),
– drugi gradbeni inženirski objekti (objekti za šport in
rekreacijo in drugi objekti za prosti čas …)
• enostavni objekti na osnovi 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, spremembe 130/04), ob upoštevanju določil tega odloka, in sicer:
– pomožni objekti: objekti za lastne potrebe (bazen,
drvarnica, garaža, lopa, nadstrešek, zimski vrt, rezervoar za
utekočinjen naftni plin ali nafto, uta); ograje (medsosedske
ograje, varovalne ograje, igriščna ograja, oporni zid, sajena
živa meja) in pomožni infrastrukturni objekti (pomožni ce-
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stni objekti – vsi navedeni v Pravilniku; pomožni energetski
objekti – vsi navedeni v Pravilniku; pomožni telekomunikacijski objekti – vsi navedeni v Pravilniku; pomožni komunalni
objekti – vsi navedeni v Pravilniku);
– začasni objekti: začasni objekti, namenjeni sezonski
turistični ponudbi (sezonski gostinski vrt, pokrit razstavni
prostor, gostinski kiosk); začasni objekti, namenjeni prireditvi
– vsi navedeni v Pravilniku; začasni objekti, namenjeni skladiščenju – vsi navedeni v Pravilniku;
– vadbeni objekti: vadbeni objekti, namenjeni športu in
rekreaciji na prostem (igrišče, trim steza, kolesarska steza,
sprehajalna steza);
– spominska obeležja: spomenik-kip, spominska kapelica, spominska plošča;
– urbana oprema: vsa urbana oprema po Pravilniku
in ostala, navedena v tem odloku, npr. kolesarnica, javna
telefonska govorilnica, nadkrita avtobusna čakalnica, klopi,
koši …
9. člen
(ostale ureditve)
V območju UN so dovoljene naslednje ureditve, oziroma
dela v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči:
– hortikulturne ureditve (kot je npr. ureditev cvetličnjakov, zelenih površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
– parterne ureditve (tlakovanja, ureditve trgov, zunanjih
javnih teras – platojev, vedutnih točk, peš poti ipd.),
– vodnogospodarske ureditve (npr. vzdrževanje brežin
potokov, zasaditev obvodne vegetacije ipd.).
10. člen
V območju UN so dovoljene naslednje dejavnosti:
– (A) KMETIJSTVO, LOV, GOZDARSTVO: (01.120)
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik, (01.411)
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih
površin – dovoljeno je v UE2,8 in UE3 – zahodni niz
objektov;
– (D) PREDELOVALNE DEJAVNOSTI:
(DA) Proizvodnja hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov
– dovoljene so vse dejavnosti razen dejavnosti z oznako:
(15.1) Proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov, (15.2) Predelava in konzerviranje
rib, proizvodnja ribjih izdelkov, (15:4) Proizvodnja rastlinskih
in živalskih olj in maščob, (15:6) Mlinarstvo, proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov, (15.7) Proizvodnja krmil in hrane
za živali;
(DB) Proizvodnja tekstilij, usnjenih oblačil, tekstilnih in
krznenih izdelkov – dovoljene so vse dejavnosti razen dejavnosti z oznako (17) Proizvodnja tekstilij;
(DC) Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov
razen oblačil – dovoljene so vse dejavnosti razen dejavnosti
z oznako (19.1) Strojenje in dodelava usnja;
(DD) Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov
iz lesa, pluta, slame in protja, razen pohištva;
(DE) Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov
iz papirja in kartona; založništvo in tiskarstvo – dovoljene so
vse dejavnosti razen dejavnosti z oznako (21.1) Proizvodnja
vlaknin, papirja in kartona;
(DH) Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas
– dovoljene so vse dejavnosti razen dejavnosti z oznako
(25.11) Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
(DI) Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
– dovoljene so vse dejavnosti razen dejavnosti z oznako
(26.4) Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo, (26.5) Proizvodnja cementa,
apna, mavca;
(DJ) Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov – dovoljene
so vse dejavnosti razen dejavnosti z oznako (27) Proizvodnja kovin, (28.4) Kovanje, stiskanje, vtiskovanje, in valjanje
kovin, prašna metalurgija, (28.5) Površinska obdelava in
prekrivanje kovin;
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(DK) Proizvodnja strojev in naprav – dovoljene so vse
dejavnosti razen dejavnosti z oznako (29.11) Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila, (29.12)
Proizvodnja črpalk in kompresorjev, (29.3) Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev, (29.5) Proizvodnja drugih strojev
za posebne namene, (29.6) Proizvodnja orožja in streliva;
(DL) Proizvodnja električne in optične opreme – dovoljene so vse dejavnosti razen dejavnosti z oznako (31.1) Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev,
(31.3) Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic, (31.4)
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij;
(DM) Proizvodnja vozil in plovil – dovoljene so le dejavnosti z oznako (35.4) Proizvodnja motornih koles, koles, in
vozil za invalide, (35.5) Proizvodnja drugih vozil;
(DN) Proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti, reciklaža – dovoljeno so vse dejavnosti razen dejavnosti z oznako (37) Reciklaža;
Predelovalne dejavnosti so dovoljene v UE2 in UE3
– zahodni niz objektov, vse na nivoju manjših obrtnih delavnic z mirno in čisto dejavnostjo;
– (G) TRGOVINA: (51.1) Posredništvo, (52) Trgovina
na drobno, razen z motornimi vozili, popravila izdelkov široke
porabe (npr. trgovine z mesom, ribami, kruhom, tobakom,
pijačami, oblačili, obutvijo, knjigami, farmacevtskimi in kozmetičnimi izdelki, cvetjem, umetniškimi izdelki, nakitom in
drugo ter čevljar, serviser gospodinjskih aparatov, urar in
podobno); – dovoljeno je v vseh UE; (50) Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil, trgovina na drobno z
motornimi gorivi, razen dejavnosti z oznako (50.5) Trgovina
na drobno z motornimi gorivi – dovoljeno je v UE1,2,8,9 in
UE3 – zahodni niz objektov;
– (H) GOSTINSTVO: (55:1) Dejavnost hotelov in podobnih obratov (npr. hotel, motel, prenočišča in podobno),
(55.3) Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov (npr. restavracije, gostilne, okrepčevalnice in podobno), (55.4) Točenje pijač, (55.5) Dejavnost ter priprava in dostava hrane
(catering) – dovoljeno je v vseh UE;
– (I) PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE: (63.21)
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu (npr.
avtobusne postaje, parkirišča, garaže, kolesarnice, javna
razsvetljava …), (63.3) Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti (npr.
turistični urad, turistična agencija in podobno), (64) Pošta in
telekomunikacije (npr.pošta …) – dovoljeno je v vseh UE,
garažne hiše niso dovoljene v UE4,9;
– (J) FINANČNO POSREDNIŠTVO: (npr. banke, zavarovalnice in podobno) – dovoljeno je v vseh UE;
– (K) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, NAJEM
IN POSLOVNE STORITVE: (npr. računalništvo, fotografska
dejavnost, projektiranje, čiščenje stavb in podobno) – dovoljeno je v vseh UE;
– (L) DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE,
OBVEZNO SOCIALNO ZAVAROVANJE: (npr. davčni urad,
sodišče, carinska uprava, policija, gasilstvo in podobno)
– dovoljeno je v vseh UE razen v UE9,;
– (M) IZOBRAŽEVANJE (M): (npr. vrtec, šola in podobno) – dovoljeno je v vseh UE;
– (N) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO: (npr.
ambulante, zobozdravstvo, domovi za starejše in podobno),
razen dejavnosti z oznako (85.2) Veterinarstvo – dovoljeno
je v vseh UE;
– (O) DRUGE JAVNE, SKUPNE IN OSEBNE STORITVENE DEJAVNOSTI: (npr. šport in rekreacija, politične in
verske organizacije, knjižnice, muzeji, frizer, pediker, kozmetični saloni in podobno), razen dejavnosti z oznako (90)
Dejavnosti javne higiene – dovoljeno je v vseh UE;
– (P) ZASEBNA GOSPODINJSTVA Z ZAPOSLENIM
OSEBJEM: (npr. služkinje, otroške varovalke, tajnice, zasebni učitelji in podobno) – dovoljeno je v vseh UE;
– (Q) EKSTERITORIALNE ORGANIZACIJE IN ZDRUŽENJA – dovoljeno je v vseh UE.
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Dejavnosti z oznakami so povzete po Uredbi o uvedbi
in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, Uradni list RS,
št. 02/02).
V vseh UE niso dovoljene dejavnosti, ki potrebujejo
zunanja odprta skladišča, razen v UE2 in UE3 – zahodna
vrsta objektov.
V vseh UE niso dovoljene dejavnosti, ki potrebujejo
dostavo blaga s tovornjaki s prikolico razen v UE2 in UE3.
V UE so dovoljene navedene dejavnosti, kolikor se na
parceli in/ali na javnih parkiriščih zagotovi zadostno število
parkirnih mest za določeno dejavnost in sicer na osnovi normativov za dimenzioniranje števila parkirišč.
11. člen
Gradbena linija je črta, ob kateri mora biti postavljena
ena fasada ali del fasade objekta.
Površina za razvoj objekta(ov) predstavlja zemljišče,
na katerem je možno graditi in širiti objekt ali zgraditi ločene
objekte pod pogoji, ki jih določa ta odlok. Površina predvidenega objekta oziroma obstoječega objekta, določena v grafičnih prilogah, predstavlja tudi površino za razvoj objekta(ov).
12. člen
Na površini za razvoj objekta(ov) je dovoljena postavitev vseh vrst objektov iz 8. člena tega odloka (stanovanjski,
nestanovanjski, gradbeno-inženirski, enostavni), kakor tudi
vse vrste ureditev iz 9. člena tega odloka (hortikulturne, parterne, vodnogospodarske).
Izven površine namenjene za razvoj objekta(ov) je dovoljena postavitev objektov iz tretje alinee 8. člena tega
odloka (gradbeno-inženirskih) in enostavnih objektov, razen
pomožnih objektov za lastne potrebe in sicer: drvarnice,
garaže, lope in nadstreška. Ostali pomožni objekti za lastne
potrebe kot so: bazen, uta, steklenjak, rezervoar za utekočinjeni naftni plin in nafto in ostali objekti višine do 0.40 m nad
koto terena, je dovoljeno postavljati izven površine za razvoj
objekta(ov).
13. člen
Za obstoječe objekte znotraj UN, ki so zgrajeni na podlagi dosedanjih predpisov in ki še nimajo določene gradbene
parcele, se le ta določi v skladu z zakonom ob tem, da se v
čim večji meri upošteva lastništvo zemljiške parcele.
Gradbene parcele za nove objekte znotraj UN so razvidne iz grafične priloge Načrt gradbenih parcel (št. 13), ki je
sestavni del tega odloka.
POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN POVRŠIN PO
POSAMEZNIH UREDITVENIH ENOTAH
14. člen
UE1 – OBMOČJE OB TITOVI CESTI – SEVER
Rušitve
Poruši se:
– prizidek k objektu Trg rudarjev 1, na parc. št. 17/2,
k.o. Senovo,
– prazni objekt ob Senovškem potoku na parc. št. *114/2,
k.o. Senovo,
– pomožni objekt ob Senovškem potoku, na parc.
št. 15/2, k.o. Senovo,
– objekt kotlarne ob Titovi cesti, na parc. št.15/1 in 15/2,
k.o. Senovo – vendar le po prenehanju svoje funkcije,
– neustrezni objekti (drvarnice, shrambe, stanovanja
– Titova cesta 105, Partizanska cesta 2) na parc. št. 734/31,
734/29, 734/30, k.o. Senovo,
– porušijo se nadstrešnice in garaže na parkiriščih ter
ostali neustrezni objekti, ki so v nasprotju z načrtovanimi
ureditvami (tudi če niso prikazani v grafičnih prilogah).
Obstoječi stanovanjski bloki
V primeru delne ali celovite preureditve pritličnega dela
stavbe, fasade ali strehe obstoječega objekta je pred preure-

Stran

6346 /

Št.

58 / 6. 6. 2006

ditvijo potrebno izdelati idejno zasnovo za celotni objekt, da
se omogoči enotno oblikovanje objekta.
Namembnost in oblikovanje objektov:
– dovoljena je sprememba namembnosti/rabe pritličja v
storitvene dejavnosti, ki ne bodo moteče za stanovalce glede
hrupa, emisij v zrak, vodo in tla (npr. trgovine, pisarne, kavarne, gostilne, slaščičarne, telovadnice, čistilnice, frizerji …)
in za katere bo po normativih zagotovljeno zadostno število
parkirišč na javnih ali skupnih blokovskih parkiriščih;
– v višjih etažah so dovoljene spremembe namembnosti/rabe prostorov le za pisarniške dejavnosti, ki ne poslujejo
s strankami (npr. samozaposlitev, delo na domu …);
– ohranjajo se obstoječi horizontalni in vertikalni gabariti;
– dovoljene so rekonstrukcije (adaptacije, sanacije),
vzdrževalna dela celotnega ali dela objekta;
– dovoljeno je preoblikovanje pritličnega dela fasade
(zunanjosti objekta), pod pogojem, da se ta enotno uredi za
celotni objekt, kot tudi preoblikovanje fasad celotnega objekta
z enotnimi fasadnimi elementi (npr.: povečava ali sprememba
oblike okenskih odprtin, zaprtje ali dodajanje balkonov, horizontalni venci …), razen za objekt Trg rudarjev 1, na parc.
št. 17/12, k.o. Senovo;
– dovoljena je sprememba obstoječe oblike strehe na
objektih Titova cesta 110, 112, 114, 116, na parc. št. 15/4,
*233, k.o. Senovo in *216, 455/5, k.o. Dovško (sedaj dvokapnice naklona cca 30° in sive salonitne kritine) v ravne ali
blago ločne (valovite, zakrivljene) strehe, opečno rdeče barve
kritine, z možnostjo ureditve pergol, pohodnih teras, bazenov
ipd., vendar pod pogojem, da se bistveno ne spreminja vertikalni gabarit (dovoljuje se dvig obstoječega slemena strehe
za 1.00 m); na strehah ni dovoljena ureditev sušilnic perila,
ki bi bile izpostavljene pogledom;
– dovoljena je ureditev podstrešnih stanovanj in osvetlitev podstrešij s frčadami na objektih Titova cesta 118, 120,
103 in Trg rudarjev 1, 2, 3, na parc. št. 15/7, 17/16, 17/12,
734/26, 734/27, 734/28, k.o. Senovo z ohranitvijo simetrične
dvokapne strehe naklona cca 40°–45° in opečne, opečno
rdeče kritine, proti dvoriščni strani je dovoljeno poleg frčad
uporabljati tudi strešna okna;
– obvezna je sprememba kritine na objektih Titova cesta 110, 112, 114, 116 na parc. št. 15/4, *233, k.o. Senovo
in *216, 455/5, k.o. Dovško (sedaj dvokapnice naklona cca
30° in sive salonitne kritine) v kritino opečno rdeče barve in
drobne strukture;
– v celoti se ohranja objekt Trg rudarjev 1, na parc.
št. 17/12, k.o. Senovo (horizontalni in vertikalni gabariti,
oblika in naklon strehe, vrsta in barva kritine ter ritem odprtin
na fasadah).
Zunanja ureditev
– parkirišča za stanovalce, zaposlene in stranke vzhodnega niza objektov ob Titovi cesti se urejajo med posameznimi objekti, vhod je s Titove ceste, lahko se urejajo do 5.00
m od potoka, so v asfaltni izvedbi, tlakovana ali urejena s
travnatimi ploščami;
– uredi se novo javno parkirišče za parkiranje stanovalcev, zaposlenih in strank na vzhodni obali Senovškega
potoka na parc. št. 136/1 in 137 k.o. Senovo ter 697/2 k.o.
Dovško, ki je v asfaltni izvedbi;
– uredi se otroško igrišče na vzhodni obali Senovškega
potoka, na parc. št. 697/3, k.o. Dovško in 136/1 ter 697/2
k.o. Senovo;
– parkirišča za stanovalce, zaposlene in stranke zahodnega niza objektov ob Titovi cesti se urejajo z dvoriščne
strani (zahodne) objektov, kjer se za vhod in izhod s parkirišč
uredi nova uvozno-izvozna servisna in požarna cesta, parkirišča so lahko v asfaltni izvedbi, tlakovana ali izvedena s
travnatimi ploščami, cesta je v asfaltni izvedbi;
– med Senovškim potokom in objekti ni dovoljena ureditev parkirišč ali postavitev kakršnihkoli objektov, razen hortikulturnih, parternih in vodnogospodarskih ureditev, postavi-
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tve podzemnih infrastrukturnih kablov in postavitve klopi za
sedenje s koši za odpadke ter svetilk javne razsvetljave;
– dovoljuje se ureditev parkirišč med Senovškim potokom in objektoma Titova cesta 120 in Trg rudarjev 1 (ob
križišču Titove ceste s Cesto Kozjanskega odreda), na parc.
št. 17/2, 17/4 in *114/2, k.o. Senovo, pod pogojem da so
izvedena s travnatimi ploščami;
– ob uličnih fasadah objektov ni dovoljena ureditev parkirišč in začasnih skladišč materialov; dovoljene so le hortikulturne in parterne ureditve (ureditve dostopov do pritličij
objektov – stopnice, podesti, rampe), postavitve gradbeno-inženirskih objektov (vodovod, plinovod, hidranti …) in
pomožnih infrastrukturnih objektov (svetilke javne razsvetljave, ekološki otok …), začasnih objektov razen tistih, ki so
namenjeni skladiščenju, spominskih obeležji (kip, spominska
plošča …) in urbane opreme (koši, klopi, javna telefonska
govorilnica …);
– ob ureditvah dostopov v pritličja objektov peš pločniki
morajo ostati v zadostni širini za nemoten promet pešcev;
– dostopi v pritličja obstoječih objektov morajo biti enotno oblikovani vzdolž celotnega objekta na osnovi predhodno
izdelane in s strani pristojnega organa Občine sprejete idejne
zasnove ureditve dostopov (stopnice, podesti, nadstreški …),
z možnostjo fazne izvedbe, dostopi morajo biti v javni uporabi;
– nadstrešnice za nadkritje parkirišč med objekti vzhodnega niza ob Titovi cesti je dovoljeno postavljati le v širini
(dolžini) manjšega objekta, morajo biti enotno oblikovane za
celotno naselje po predhodno izdelanem Katalogu urbane
opreme za naselje Senovo;
– dovoljena je postavitev peš mostičkov preko Senovškega potoka, peš mostički so lahko lesene ali kovinske
konstrukcije in se postavijo na osnovi izdelane in s strani
Občine sprejete idejne zasnove, ki mora podati več sprejemljivih predlogov oblikovanja takšnih mostičkov skupaj z
varovalnimi ograjami.
Obstoječi objekt trgovine
– obvezna je gradbeno-tehnična prenova objekta ob Titovi cesti 114 (danes trgovina) na parc. št. *222, k.o. Senovo
– sanacija fasad in strehe objekta;
– dovoljuje se nadomestna gradnja in/ali nadzidava
objekta Titova cesta 114, na parc. št. *222, k.o. Senovo (obstoječa trgovina) pod pogoji tega odloka:
Namembnost in oblikovanje objekta:
– lokacija: ob Titovi cesti, na parc. št. *222, k.o. Senovo;
– namembnost: stanovanjski ali nestanovanjski objekt
(razen industrijskega in kmetijskega objekta ter skladišč);
– horizontalni gabariti: definirani so s površino za
razvoj objekta(ov);
– vertikalni gabariti: max v celoti vkopana klet, pritličje,
4 nadstropja in neizkoriščeno podstrešje (K+P+4), s tem,
da je max višina slemena 1.00 m višja od streh obstoječih
sosednjih blokov;
– konstrukcija: betonska, zidana;
– kota pritličja: max 0.60 m nad koto cestišča Titove
ceste;
– kolenčni zid: max 0.80 m, lahko je višji, s tem da
je kota kapi v nivoju s stropno ploščo pritličja oziroma nadstropja;
– streha: simetrična dvokapnica, ravna ali blago ločna
(valovita, zakrivljena);
– naklon strehe: kolikor se gradi dvokapnica je naklon
30 °;
– kritina: vse vrste kritin, opečno rdeče barve in drobne
strukture;
– fasada: omet, steklo ali kombinacija teh materialov,
barve toplih pastelnih tonov;
– oblikovanje odprtin: svobodno, usklajeno s sosednjimi objekti;
– osvetlitev podstrešij: strešna okna;
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– gradbena linija: sledi ritem zamikov obstoječe gradbene linije sosednjih objektov.
Zunanja ureditev:
– veljajo določila opisana pod odstavkom Obstoječi stanovanjski bloki.
Predvideni objekt ob Titovi cesti (avtobusna postaja)
Namembnost in oblikovanje objekta:
– lokacija: v jugozahodnem vogalu križišča med Titovo
in Partizansko cesto, na parc. 734/32, 734/13 in 734/3, k.o.
Senovo;
– namembnost: nestanovanjski objekt (razen industrijskega in kmetijskega objekta ter skladišč) – npr. avtobusna
postaja;
– horizontalni gabariti: definirani so s površino za
razvoj objekta(ov), lahko je oblikovan kot vogalni objekt;
– vertikalni gabariti: max klet (delno ali v celoti vkopana), pritličje, nadstropje in izkoriščeno podstrešje (K+P+1+Po)
in min. K+P+Po, s tem, da je max višina slemena 15.50 m
nad koto cestišča Titove ceste;
– konstrukcija: betonska, zidana, montažna ali kovinska;
– kota pritličja: max 0.60 m nad koto cestišča Titove
ceste;
– kolenčni zid: max 0.80 m, lahko je višji, s tem da
je kota kapi v nivoju s stropno ploščo pritličja oziroma nadstropja;
– streha: simetrična dvokapnica, štirikapnica, ravna,
blago ločna (valovita, zakrivljena) ali kombinirana;
– naklon strehe: v kolikor se gradi dvokapna strehe
je naklon od 40°–45°, če se gradi štirikapnica je naklon od
35°–45°;
– kritina: vse vrste kritin, opečno rdeče barve in drobne
strukture;
– fasada: les, omet, beton, steklo ali kombinacija teh
materialov, barve po izbiri projektanta;
– oblikovanje odprtin: svobodno;
– osvetlitev podstrešij: strešna okna in/ali frčade, do
1/3 površine strehe je lahko le ta transparentna;
– gradbena linija: upošteva se gradbena linija ob Titovi
cesti, ki je v podaljšku gradbene linije bencinske črpalke in
gradbena linija ob Partizanski cesti.
Zunanja ureditev:
– peš dostop na parcelo je obvezno s Titove ceste, poleg tega lahko tudi z drugih straneh, dostop motornih vozil pa
je s Partizanske ceste ali interne servisne ceste na zahodu;
– prometne površine se na parceli asfaltirajo, tlakujejo
ali uredijo s travnatimi ploščami;
– obvezno je potrebno del parcele hortikulturno urediti.
Predvidena objekta garaž
Namembnost in oblikovanje objekta:
– lokacija: severno od Partizanske ceste in zahodno od
obstoječega zahodnega niza stanovanjskih objektov ob Titovi
cesti, na parc. št. 734/1, 734/31, 734/25, k.o. Senovo;
– namembnost: nestanovanjski objekt – le garaže in
shrambe za osebne avtomobile stanovalcev;
– horizontalni gabariti: definirani so s površino za
razvoj objekta(ov);
– vertikalni gabariti: max klet (v celoti vkopana), pritličje (v celoti ali delno vkopano) in neizkoriščeno podstrešje
(K+P) in min. le pritlični objekt, s tem, da je max višina slemena 6.00 m nad koto cestišča interne dostopne ceste;
– konstrukcija: lesena, betonska, zidana, montažna
ali kovinska;
– kota pritličja: v nivoju s koto interne dostopne ceste;
– kolenčni zid: ga ni;
– streha: različne oblike; lahko so tudi pohodne terase
ali travnate strehe, pod pogojem, da so na oba objekta enotno oblikovani;
– naklon strehe: v kolikor se gradijo večkapne strehe
je naklon enoten za oba objekta, od 40°–45°;
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– kritina: vse vrste kritin, opečno rdeče barve in drobne
strukture, kritina za oba objekta mora biti enotna;
– fasada: les, omet, beton ali kombinacija teh materialov, barve po izbiri projektanta, fasada mora biti enotno
oblikovana za oba objekta;
– oblikovanje odprtin: svobodno, vendar enotno za
oba objekta;
– osvetlitev podstrešij: svobodno;
– gradbena linija: vzporedna z gradbeno linijo obstoječega niza stanovanjskih blokov ob Titovi cesti.
Zunanja ureditev:
– dostop do garaž se asfaltira;
– zgradi se oporni zid, ki se izvede v kamnu in ki ne sme
biti višji od kapne lege objekta garaže;
– ostali del parcele se hortikulturno uredi.
Predvideni objekt ob Partizanski cesti
Namembnost in oblikovanje objekta:
– lokacija: ob severni strani Partizanske ceste, na parc.
št. 734/25, 734/30, 734/29, k.o. Senovo;
– namembnost: stanovanjski ali nestanovanjski objekt
(razen industrijskega in kmetijskega objekta ter skladišč);
– horizontalni gabariti: definirani so s površino za
razvoj objekta(ov);
– vertikalni gabariti: max klet (delno ali v celoti vkopana), pritličje, nadstropje in izkoriščeno podstrešje (K+P+1+Po)
in min. P+Po, s tem, da je max višina slemena 15.50 m nad
koto cestišča Partizanske ceste;
– konstrukcija: betonska, zidana;
– kota pritličja: max 0.60 m nad koto cestišča Partizanske ceste;
– kolenčni zid: max 0.80 m, lahko je višji, s tem da
je kota kapi v nivoju s stropno ploščo pritličja oziroma nadstropja;
– streha: simetrična dvokapnica, sleme je vzporedno s
Partizansko cesto;
– naklon strehe: 40°–45°;
– kritina: vse vrste kritin, opečno rdeče barve;
– fasada: omet, beton, steklo ali kombinacija teh materialov, barve po izbiri projektanta;
– oblikovanje odprtin: svobodno;
– osvetlitev podstrešij: strešna okna in/ali frčade;
– gradbena linija: upošteva se gradbena linija v podaljšku gradbene linije stanovanjskega objekta ob Partizanski
cesti in gradbena linija vzporedna z gradbeno linijo stanovanjskega objekta ob Titovi cesti.
Zunanja ureditev:
– peš dostop na parcelo je obvezno s Partizanske ceste, poleg tega lahko tudi z drugih straneh, dostop motornih
vozil pa je s Partizanske ceste ali interne dostopne ceste na
vzhodu objekta;
– prometne površine se na parceli asfaltirajo, tlakujejo
ali uredijo s travnatimi ploščami;
– obvezno je potrebno del parcele hortikulturno urediti.
UE2 – OBSTOJEČE POSLOVNO-STANOVANJSKO
OBMOČJE – SEVEROZAHOD
Namembnost in oblikovanje objektov:
– namembnost: stanovanjski in/ali nestanovanjski
objekti, dovoljuje se sprememba namembnosti/rabe obstoječih objektov;
– horizontalni gabariti: določeni so s površino za razvoj objekta(ov);
– vertikalni gabariti: klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje (K+P+Po);
– konstrukcija: betonska, zidana, montažna;
– kota pritličja: do ±0.60 m nad koto urejenega terena;
– kolenčni zid: max 0.80 m;
– streha: simetrična dvokapnica ali štirikapnica, možna
je kombinacija z ravno streho, s tem, da prevladuje položna
streha;
– naklon strehe: 35°–40°;
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– kritina: vse vrste kritin, opečno rdeče barve in drobne
strukture;
– fasada: omet, beton, steklo ali kombinacija teh materialov, barve toplih pastelnih tonov lahko v kombinaciji s
hladnimi toni;
– oblikovanje odprtin: pokončne;
– osvetlitev podstrešij: frčade ali strešna okna;
– gradbena linija: določena je v grafični prilogi.
Zunanja ureditev:
– dostopna pot in parkirišča se tlakujeta ali asfaltirata;
– vsi oporni zidovi se izvedejo iz kamna ali s kamnito
oblogo;
– ohranja se zeleno pobočje na zahodu parcel.
UE3 – OBMOČJE OB TITOVI CESTI – SEPARACIJA
Predvideni objekti ob Titovi cesti
Namembnost in oblikovanje objektov:
– lokacija: ob Titovi cesti, južno od bencinske črpalke
in severno od interne servisne ceste na parc. št. 457/24,
457/25, 457/26, k.o. Dovško;
– namembnost: stanovanjski in/ali nestanovanjski
objekt (razen industrijskega in kmetijskega objekta), v nestanovanjskem objektu je obvezno del uporabne površine
nameniti stanovanjem, načeloma se poslovni prostor uredi v
pritličju objekta in je obvezno orientiran na Titovo cesto;
– horizontalni gabariti: definirani so s površino za razvoj objekta(ov), med objekti se obvezno uredijo peš prehodi
ali veže za dostop vozil na dvorišče, ki lahko ločujejo volumne
objektov ali so sestavni del volumna celotnega objekta;
– vertikalni gabariti: max pritličje (delno klet), 2 nadstropni etaži in izkoriščeno podstrešje (P(K)+2+Po) in min.
P(K)+1+Po, s tem, da je max višina slemena 17.50 m nad
koto cestišča Titove ceste, deli objektov predvideni na zahodni strani parcele (ob interni servisni cesti) imajo max višino
K+P+Po, s tem, da je zahodna fasada tega dela objekta le
P+Po, oziroma kota slemena je 7.50 m nad koto cestišča
interne servisne ceste;
– konstrukcija: betonska, zidana;
– kota pritličja: max 0.30 m nad koto cestišča Titove
ceste;
– kolenčni zid: max 0.80 m, lahko je višji, s tem da je
kota kapi v nivoju s stropno ploščo nadstropja;
– streha: ob Titovi cesti so strehe obvezno poenotene
na vseh objektih in sicer v osnovi simetrične dvokapnice, ki
jih je možno v določenem ritmu kombinirati z ravno streho,
smer slemena na delu objekta ob Titovi cesti je vzporeden s
Titovo cesto, na vogalnih objektih je dovoljena drugačna smer
slemena oziroma izvedba trokapnice, na dvoriščni strani pa
poleg simetrične dvokapnice je dovoljena tudi enokapnica
in večkapnica ter ravna streha, samostojne strehe nad peš
prehodi (vežami) med objekti so obvezno ravne ali drugačne
oblike vendar skrite za horizontalno masko (vencem);
– naklon strehe: v kolikor se gradijo večkapne strehe
je naklon od 35°–40°, vsi objekti ob Titovi cesti morajo imeti
enaki naklon strehe;
– kritina: vse vrste kritin, opečno rdeče barve, lahko 1/3
površine celotne strehe transparentna, vsi objekti ob Titovi
cesti morajo imeti enako kritino, kritina streh nad peš prehodi
med objekti je lahko transparentna, ali iz drugih materialov,
če je streha zakrita za masko;
– fasada: členjena, material: les, omet, steklo, ali kombinacija teh materialov – poenoteno za vse objekte ob Titovi
cesti, barve po izbiri projektanta vendar v toplih barvnih tonih
zemeljskih barv (oker, rumena, opečno rdeča, rjava …) v kombinaciji s hladnimi toni (siva, peščena …), vsi objekti morajo biti
barvno usklajeni (ni nujno, da morajo biti enake barve);
– oblikovanje odprtin: načeloma pravokotne in pokončne, dovoljene so tudi druge oblike kot kontrastni poudarek zaradi pridobitve nove kvalitete na fasadi;
– osvetlitev podstrešij: strešna okna in/ali frčade, piramide, kupole, do 1/3 površine strehe posameznega objekta
je streha lahko transparentna;
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– gradbena linija: upošteva se lomljena gradbena linija
ob Titovi cesti.
Zunanja ureditev:
– če se deli objektov na zahodni strani parcele (ob interni servisni cest) namenijo garažam za osebna vozila se lahko
del parkirišča in drevoreda ob interni servisni cesti ukine in
nameni za dostope v garaže;
– del parcele na vzhodni strani, ob Titovi cesti, se tlakuje
in uredi kot del pločnika za pešce;
– dvorišča se asfaltirajo, tlakujejo ali/in hortikulturno
uredijo;
– ob interni servisni cesti se zasadi drevored, razen
v primeru, če se ti objekti namenijo za garaže za osebna
vozila;
– obvezno se med objekti zgradi zunanje povezovalno
stopnišče, ki povezuje spodnji plato ob Titovi cesti in zgornji
plato ob interni servisni cesti.
Predvideni objekti ob Titovi cesti – novi center naselja
– obstoječi objekti se lahko rekonstruirajo (sanirajo,
adaptirajo, gradbeno-tehnična prenova) po določilih tega odloka ali se porušijo in zgradijo nadomestni, ki so oblikovani
tudi po določilih tega odloka.
Namembnost in oblikovanje objektov:
– lokacija: ob Titovi cesti, južno od interne servisne
ceste in severno od obstoječega parka s spomenikom (grobnica padlih v NOB) ter vzhodno od interne servisne ceste na
parc. št. 457/27, 457/28, 457/29, 457/6, 457/31, 457/7, k.o.
Dovško;
– namembnost: stanovanjski in/ali nestanovanjski
objekt (razen industrijskega in kmetijskega objekta), v nestanovanjskem objektu je obvezno potrebno del uporabne
površine nameniti stanovanjem, načeloma se poslovni prostor uredi v pritličju (kleti) objekta in je obvezno orientiran na
Titovo cesto, v globini parcele (vkopani del kleti) je dovoljena
ureditev skladišč in garaž za osebne avtomobile;
– horizontalni gabariti: definirani so s površino za razvoj objekta(ov), med objekti se obvezno uredijo peš prehodi,
ki so lahko nadkriti;
– vertikalni gabariti: max pritličje (delno klet), 2 nadstropni etaži in izkoriščeno podstrešje (P(K)+2+Po) in min.
P(K)+1+Po, s tem, da je max višina slemena 17.50 m nad
koto cestišča Titove ceste;
– konstrukcija: betonska, zidana;
– kota pritličja: max 0.30 m nad koto cestišča Titove
ceste;
– kolenčni zid: max 0.80 m, lahko je višji, s tem da je
kota kapi v nivoju s stropno ploščo nadstropja;
– streha: ob Titovi cesti so strehe obvezno poenotene
na vseh objektih in sicer v osnovi simetrične dvokapnice, ki
jih je možno v določenem ritmu kombinirati z ravno streho,
smer slemena je vzporedna s Titovo cesto, na vogalnih
objektih je dovoljena drugačna smer slemena oziroma izvedba trokapnice, samostojne strehe nad peš prehodi med
objekti so obvezno ravne ali drugačne oblike vendar skrite
za horizontalno masko (vencem);
– naklon strehe: kolikor se gradijo večkapne strehe
je naklon od 35°–40°, vsi objekti ob Titovi cesti morajo imeti
enaki naklon strehe;
– kritina: vse vrste kritin, opečno rdeče barve, lahko
je 1/3 površine celotne strehe transparentna, vsi objekti ob
Titovi cesti morajo imeti enako kritino, kritina streh nad peš
prehodi med objekti je lahko transparentna, ali iz drugih materialov, če je streha zakrita za masko;
– fasada: členjena, material: les, omet, beton, steklo,
kovina ali kombinacija teh materialov – poenoteno za vse
objekte, barve po izbiri projektanta vendar v toplih barvnih
tonih zemeljskih barv (oker, rumena, opečno rdeča, rjava …)
v kombinaciji s hladnimi toni (siva, peščena …), vsi objekti
morajo biti barvno usklajeni (ni nujno, da morajo biti enake
barve), dovoljeni so izzidki (erkeri) na fasadah;
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– oblikovanje odprtin: načeloma pravokotne in pokončne, dovoljene so tudi druge oblike kot kontrastni poudarek zaradi pridobitve nove kvalitete na fasadi;
– osvetlitev podstrešij: strešna okna in/ali frčade, piramide, kupole, do 1/3 površine strehe posameznega objekta
je streha lahko transparentna;
– gradbena linija: upošteva se obstoječa gradbena
linija obstoječih objektov ob Titovi cesti, ki se nadaljuje kot
gradbena linija tudi za predvidene objekte.
Zunanja ureditev:
– obstoječi oporni zid se poruši;
– prostor med cestnim telesom Titove ceste in nizom
obstoječih in/ali predvidenih objektov se uredi kot mestni trg
namenjen peš prometu, parkiriščem in dostopom do parkirišč ter drevoredom, celotni trg se tlakuje razen otokov za
drevored;
– interna servisna cesta in parkirišča ob njej na zahodni strani predvidenega niza objektov se asfaltirata (parkirišča je možno tlakovati), ostali del parcele se tlakuje ali
zatravi;
– obvezno se med objekti zgradi zunanje povezovalno
stopnišče, ki povezuje spodnji plato ob Titovi cesti in zgornji
plato ob interni servisni cesti.
Obstoječi objekt nekdanje elektrarne
– porušijo se neustrezne dozidave na severni, južni in
zahodni strani objekta;
– sanira se obstoječa kritina objekta (sivi salonit) v kritino opečno rdeče barve.
Namembnost in oblikovanje objekta:
– lokacija: zahodno od interne servisne ceste in vzhodno od ceste za jalovišče, na parc. št. 485/2, k.o. Dovško;
– namembnost: nestanovanjski ali stanovanjski
objekt;
– horizontalni gabariti: definirani so s površino za
razvoj objekta(ov), na zahodni strani se lahko zgradi nadstrešnica ali dozidava, na južni strani pa dozidava;
– vertikalni gabariti: obstoječi, nadstrešnica je pritlična, dozidava max do višine obstoječega objekta;
– konstrukcija: nadstrešnica ima betonsko ali kovinsko
konstrukcijo, dozidava pa kot obstoječi objekt;
– kota pritličja: dozidava – kot obstoječi objekt;
– kolenčni zid: dozidava – kot obstoječi objekt;
– streha: nadstrešnica ima ravno streho ali enokapnico,
dozidava pa poenoteno streho z obstoječim objektom in sicer
južna dozidava – simetrično dvokapnico, sleme vzporedno s
Titovo cesto, kap na višinski koti kapi severnega dela objekta,
zahodna dozidava – podaljšek obstoječe strehe objekta ali
enokapnica;
– naklon strehe: kot obstoječi objekt;
– kritina: vse vrste kritin, opečno rdeče barve, za nadstrešnico je lahko transparentna;
– fasada: fasade dozidave se poenotijo s fasado glavnega objekta glede materiala, barve in odprtin, barve po izbiri
projektanta v pastelnih barvnih tonih – možna je kombinacija
barv;
– oblikovanje odprtin: kot pri obstoječem objektu;
– osvetlitev podstrešij: strešna okna in/ali frčade;
– gradbena linija: za dozidavo se upošteva obstoječa
gradbena linija severnega dela objekta.
Zunanja ureditev:
– peš površine se tlakujejo, površine namenjene za
promet avtomobilov se asfaltirajo;
– južni del parcele se hortikulturno uredi;
– spominsko znamenje v NOB padlim rudarjem se ohrani na isti lokaciji ali se zaradi gradnje južne dozidave prestavi
na zelenico ob njej;
– obvezno se uredi peš povezava (pot), ki povezuje
spodnji plato ob Titovi cesti s cesto proti Ravnam.
Obstoječi objekti zahodno od servisne ceste
– obstoječi objekti se lahko rekonstruirajo (sanirajo,
adaptirajo ali gradbeno-tehnična prenova) po določilih tega

Št.

58 / 6. 6. 2006 /

Stran

6349

odloka ali se porušijo in zgradijo nadomestni, ki so oblikovani
tudi po določilih tega odloka;
– v primeru gradbeno-tehnične obnove obstoječega
zidanega objekta na parc. št. 457/30, k.o. Dovško je dovoljena ohranitev njegovih obstoječih arhitekturnih značilnosti, v
primeru njegove porušitve in gradnje nadomestnega objekta
se ta oblikuje po določilih tega odloka.
Namembnost in oblikovanje objektov:
– lokacija: zahodno od interne servisne ceste, južno od
ceste proti Ravnam in severno od obstoječega vrtca oziroma
športnega igrišča, na parc. št. 457/5, 457/30, k.o. Dovško;
– namembnost: nestanovanjski objekti ter podzemna
garaža za osebna vozila;
– horizontalni gabariti: definirani so s površino za
razvoj objekta(ov), v kolikor se pozida celotna površina za
razvoj objekta(ov) je potrebno objekte ločiti (npr. nadkrite
nadstrešnice) v horizontalnem gabaritu, da se razbije masa
volumna;
– vertikalni gabariti: max pritličje, nadstropje in izkoriščeno podstrešje (P+1+Po), s tem, da je max višina
slemena 15.00 m nad koto urejenega platoja, pod platojem
se uredi podzemna garaža (ni obveza) za osebna vozila, v
katero je vhod s servisne ceste, eventualne nadstrešnice so
le pritlične;
– konstrukcija: betonska, zidana, kovinska, montažna;
– kota pritličja: max 0.30 m nad koto urejenega platoja;
– kolenčni zid: max 0.80 m, lahko je višji, s tem da je
kota kapi v nivoju s stropno ploščo nadstropja;
– streha: dovoljene so različne vrste streh;
– naklon strehe: v kolikor se gradijo večkapne strehe
je naklon od 35°–45°;
– kritina: vse vrste kritin, opečno rdeče barve, kritina
streh nadstrešnic je lahko transparentna;
– fasada: členjena, material: omet, beton, steklo, kovina
ali kombinacija teh materialov – poenoteno za vse objekte,
barve po izbiri projektanta v pastelnih tonih;
– oblikovanje odprtin: svobodno;
– osvetlitev podstrešij: svobodno;
– gradbena linija: svobodno.
Zunanja ureditev:
– peš površine se tlakujejo, površine namenjene za
promet avtomobilov se asfaltirajo;
– pas ob interni servisni cesti se zatravi ali zasadi drevored;
– na zahodni strani se ohrani oporni zid, kateri se obnovi s kamnito oblogo in prekrije s plezalkami;
– proti vzhodu se zgradi oporni zid, ki je hkrati stena
podzemne garaže, ki se z zunanje strani obloži s kamnom in
prekrije s plezalkami;
– na severnem delu parcele se uredijo parkirišča, ki so
lahko asfaltirana ali tlakovana.
Večnamenska odprta javna terasa z razstavnim prostorom:
– lokacija: na hribčku, na zahodni strani interne servisne ceste, severno od objekta nekdanje elektrarne, vzhodno
od ceste proti Ravnam, na parc. št. 734/22, 734/23, 734/24,
k.o. Senovo;
– namembnost: javni prostor namenjen zbiranju ljudi
(npr. veselice, razstave, novoletni sejem, predstave na odprtem, koncert, v zimskem času drsališče, v poletnem času
igrišče, otroško igrišče …);
– ohranja se obstoječi oporni zid s severne, vzhodne in
južne strani, dovoljena je le obnova zidu z ohranitvijo njegove
izvirne oblike, zid je dovoljeno zazeleniti s plezalkami;
– na vzhodni strani opornega zidu, na parc. št. 457/21,
457/22, 457/23, k.o. Dovško, (pod javno teraso) se uredi
razstavni plato za prezentacijo rudniške opreme (vozički,
lokomotiva …), plato se tlakuje in opremi z urbano opremo,
možna je zasaditev dreves;
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– javna terasa se v celoti ali delno tlakuje in/ali zatravi,
na njej je možno postaviti urbano opremo in obeležje nekdanje separacije in rudniške dejavnosti v tem območju (npr.
spomenik, skulptura, drevo, fontana, del tehnološke opreme
rudnika, stolp …);
– ob javni terasi je obvezna postavitev varovalne ograje,
višine 1.10 m, svobodnega oblikovanja.
UE4 – OBMOČJE OB TITOVI CESTI – PARK
– porušijo se objekti: drvarnice na parc. št. *113, k.o.
Senovo, pomožni objekti na parc. št. 138/4, k.o. Senovo,
garaže na parc. št. *217, k.o. Senovo;
– dovoljena je postavitev novih in sanacija obstoječih
peš mostičkov preko Senovškega potoka in potočka, ki se
vliva v njega, peš mostički so lahko lesene ali kovinske konstrukcije in se postavijo na osnovi izdelane in s strani Občine
sprejete idejne zasnove, ki mora podati več sprejemljivih
predlogov oblikovanja takšnih mostičkov skupaj z varovalnimi
ograjami.
Predvideni objekt
Namembnost in oblikovanje objekta:
– lokacija: vzhodno od Titove ceste in Senovškega
potoka, južno od Ceste 1. maja in zahodno od predvidene
stanovanjske ceste, na parc. št. 138/1, k.o. Senovo;
– namembnost: stanovanjski ali nestanovanjski objekt
(razen industrijskega in kmetijskega objekta, skladišč in garažnih hiš);
– horizontalni gabariti: definirani so s površino za
razvoj objekta(ov);
– vertikalni gabariti: max vkopana klet, pritličje, nadstropje in izkoriščeno podstrešje (K+P+1+Po), s tem, da je
max višina slemena 15.50 m nad koto urejenega terena;
– konstrukcija: betonska, zidana;
– kota pritličja: max 0.60 m nad koto urejenega terena;
– kolenčni zid: max 0.80 m, lahko je višji, s tem da je
kota kapi v nivoju s stropno ploščo nadstropja;
– streha: simetrična dvokapnica ali štirikapnica in kombinacija teh;
– naklon strehe: od 35°–40°;
– kritina: opečna, opečno rdeče barve;
– fasada: členjena, omet, steklo, barve po izbiri projektanta v toplih zemeljskih tonih;
– oblikovanje odprtin: pokončne in pravokotne;
– osvetlitev podstrešij: frčade;
– gradbena linija: v podaljšku linije vzhodne fasade
obstoječega objekta (rudniška vila), ki je na južni strani parcele.
Zunanja ureditev:
– peš površine okoli objekta se tlakujejo, ostali del parcele se hortikulturno uredi;
– dostop je po asfaltirani dostopni cesti s Titove ceste;
– parkirišča se uredijo ob dostopni cesti in ob novi stanovanjski cesti na vzhodu parcele s travnatimi ploščami.
Obstoječi objekti
Namembnost in oblikovanje:
– obstoječi objekti se ohranjajo v obstoječih gabaritih in
z obstoječimi arhitekturnimi značilnostmi (elementi);
– dovoljena je dozidava in sprememba namembnosti/rabe stanovanjskega objekta na severu parka, na parc.
št. 138/3, k.o. Senovo v nestanovanjski objekt, razen industrijskega in kmetijskega objekta ter skladišč in garažnih hiš,
oblikovno se dozidava mora uskladiti z obstoječim objektom
glede vertikalnih gabaritov, strehe, naklona, kritine, fasade in
ostalih arhitekturnih elementov;
– dovoljena je sprememba namembnosti/rabe objekta
rudniške vile na parc. št. *113, k.o. Senovo v stanovanjski
ali nestanovanjski objekt razen industrijskega in kmetijskega
objekta ter skladišč in garažnih hiš;
– dva obstoječa stanovanjska bloka na jugu parka, na
parc. št. 220/9 in 220/10, k.o. Senovo, se prenovi v parkovne
stanovanjske vile, ohranjajo se horizontalni in vertikalni gaba-
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riti objekta, oblika in naklon strehe, kritina ter ostale obstoječe
arhitekturne značilnosti, dovoljene so spremembe fasad glede barve, materiala in oblike fasadnih elementov.
Zunanja ureditev
– ohranja se in varuje parkovna ureditev celotnega območja;
– obstoječi vrtovi pred stanovanjskima blokoma na jugu
območja se preuredijo v park;
– peš površine se tlakujejo, parkirišča se uredijo s travnatimi ploščami.
UE5 – NOVO STANOVANJSKO-POSLOVNO OBMOČJE – VZHOD
Namembnost in oblikovanje:
– lokacija: vzhodno od parka, severno od proizvodnega kompleksa Lisca, na parc. št. 140, k.o. Senovo;
– namembnost: stanovanjski in/ali nestanovanjski
objekti (razen industrijskega, kmetijskega objekta ter skladišč in garažnih hiš), v nestanovanjskem objektu je obvezno
potrebno del uporabne površine nameniti stanovanjem;
– horizontalni gabariti: definirani so s površino za
razvoj objekta(ov);
– vertikalni gabariti: max vkopana klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje (K+P+Po), s tem, da je max višina
slemena 10.50 m nad koto cestišča dostopne ceste;
– konstrukcija: betonska, zidana;
– kota pritličja: max 0.60 m nad koto urejenega terena;
– kolenčni zid: max 0.80 m, lahko je višji, s tem da je
kota kapi v nivoju s stropno ploščo;
– streha: enokapnica ali večkapnica, možno v kombinaciji z ravno streho, s tem, da prevladuje položna streha;
– naklon strehe: od 35°–40°;
– kritina: vse vrste kritin, opečno rdeče barve;
– fasada: členjena, omet, steklo, les, barve po izbiri
projektanta s tem, da prevladujejo topli toni, možna je kombinacija s pastelno hladnimi barvami;
– oblikovanje odprtin: svobodno;
– osvetlitev podstrešij: svobodno;
– gradbena linija: definirana je v grafični prilogi.
Zunanja ureditev
– peš površine okoli objekta se tlakujejo, ostali del parcele se hortikulturno uredi;
– dostop je po asfaltirani dostopni stanovanjski cesti;
– parkirišča se uredijo ob dostopni cesti s travnatimi
ploščami.
UE6 – OBMOČJE OB TITOVI CESTI – JUG
Rušitve
– poruši se: poslovni objekt (ljubljanska banka) ob Dovškem potoku, na parc. št. 454/23, k.o. Dovško, objekt slaščičarne ob Titovi cesti, na parc. št. 454/6, k.o. Dovško, prizidek
na vzhodni strani objekta Titova cesta 96, na parc. št. 454/7,
k.o. Dovško;
– porušijo se nadstrešnice in garaže na parkiriščih ter
ostali neustrezni objekti, ki so v nasprotju z načrtovanimi
ureditvami (tudi če niso prikazani v grafičnih prilogah).
Obstoječi stanovanjski bloki Titova cesta 88 in 90,
na prc. š. 454/13 in 454/14, k.o. Dovško
V primeru delne ali celovite preureditve pritličnega dela
stavbe, fasade ali strehe obstoječega objekta je pred preureditvijo potrebno izdelati idejno zasnovo za celotni objekt, da
se omogoči enotno oblikovanje objekta.
Namembnost in oblikovanje objektov:
– dovoljena je sprememba namembnosti pritličja v storitvene dejavnosti, ki ne bodo moteče za stanovalce glede
hrupa, emisij v zrak, vodo in tla (npr. trgovine, pisarne, kavarne, gostilne, slaščičarne, telovadnice, čistilnice, frizerji …)
in za katere bo po normativih zagotovljeno zadostno število
parkirišč na javnih ali skupnih blokovskih površinah;
– v višjih etažah so dovoljene spremembe namembnosti
prostorov le za pisarniške dejavnosti, ki ne poslujejo s strankami (npr. samozaposlitev, delo na domu …);
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– ohranjajo se obstoječi horizontalni in vertikalni gabariti;
– dovoljene so rekonstrukcije (adaptacije, sanacije in
vzdrževalna dela) celotnega ali dela objekta;
– dovoljeno je preoblikovanje pritličnega dela fasade
(zunanjosti objekta), pod pogojem, da se ta enotno uredi za
celotni objekt, kot tudi preoblikovanje fasad celotnega objekta
z enotnimi fasadnimi elementi (npr.: povečava ali sprememba
oblike okenskih odprtin, zaprtje ali dodajanje balkonov, horizontalni venci, …);
– dovoljena je sprememba obstoječe oblike strehe (sedaj dvokapnice naklona cca 30° in sive salonitne kritine) v
ravne ali blago ločne (valovite, zakrivljene) strehe, z možnostjo ureditve pergol, pohodnih teras, bazenov ipd., vendar
pod pogojem, da se bistveno ne spreminja vertikalni gabarit
(dovoljuje se dvig obstoječega slemena strehe za 1.00 m);
na strehah ni dovoljena ureditev sušilnic perila, ki bi bile
izpostavljene pogledom;
– obvezna je sprememba kritine (sedaj dvokapnice naklona cca 30° in sive salonitne kritine) v kritino opečno rdeče
barve in drobne strukture.
Zunanja ureditev
– parkirišča za stanovalce, zaposlene in stranke vzhodnega niza objektov ob Titovi cesti se urejajo med objekti,
vhod je s Titove ceste, lahko se urejajo do 5.00 m od potoka,
so v asfaltni izvedbi, tlakovana ali urejena s travnatimi ploščami;
– med Senovškim potokom in objekti ni dovoljena ureditev parkirišč (če s tem odlokom ni drugače določeno)
ali postavitev kakršnihkoli objektov, razen hortikulturnih,
parternih in vodnogospodarskih ureditev, postavitve podzemnih infrastrukturnih kablov, ureditev požarne ceste in
postavitve klopi za sedenje s koši za odpadke ter svetilk
javne razsvetljave;
– dovoljena je ureditev parkirišč med Senovškim potokom in nizom objektov ob Titovi cesti kot dopolnilna parkirišča
za stanovanjske bloke le na parc. št. 454/5, 454/9 in 454/15,
k.o. Dovško;
– ob uličnih fasadah objektov ni dovoljena ureditev
parkirišč in začasnih skladišč materialov; dovoljene so le
hortikulturne in parterne ureditve (ureditve dostopov do pritličij objektov – stopnice, podesti, rampe), postavitve gradbeno-inženirskih objektov (vodovod, plinovod, hidranti …)
in pomožnih infrastrukturnih objektov (pločnik, kolesarska
steza, svetilke javne razsvetljave, ekološki otok …), začasnih
objektov razen tistih, ki so namenjeni skladiščenju, spominskih obeležji (kip, spominska plošča …) in urbane opreme
(koši, klopi, javna telefonska govorilnica …);
– dostopi v pritličja obstoječih objektov morajo biti enotno oblikovani vzdolž celotnega objekta na osnovi predhodno
izdelane in s strani pristojnega organa Občine sprejete idejne
zasnove ureditve dostopov (stopnice, podesti, nadstreški …),
z možnostjo fazne izvedbe, dostopi morajo biti v javni uporabi;
– nadstrešnice za nadkritje parkirišč med objekti vzhodnega niza ob Titovi cesti je dovoljeno postavljati le v širini
(dolžini) manjšega objekta, morajo biti enotno oblikovane za
celotno naselje po predhodno izdelanem Katalogu urbane
opreme za naselje Senovo;
– dovoljena je postavitev novih in sanacija obstoječih
peš mostičkov preko Senovškega potoka, peš mostički so
lahko lesene ali kovinske konstrukcije in se postavijo na
osnovi izdelane in s strani Občine sprejete idejne zasnove, ki
mora podati več sprejemljivih predlogov oblikovanja takšnih
mostičkov skupaj z varovalnimi ograjami.
Obstoječi stanovanjski blok Titova cesta 86 na prc.
št. 454/17, k.o. Dovško (žandarmerija)
Namembnost in oblikovanje objekta:
– stanovanjski objekt, ki se v celoti ohranja (horizontalni
in vertikalni gabariti, oblika in naklon strehe, vrsta in barva
kritine ter ritem odprtin na fasadah);
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– dovoljena je ureditev podstrešja za stanovanjske namene;
– na strehi objekta, ki je orientirana proti Titovi cesti
je dovoljeno postavljati frčade, proti dvoriščni strani pa tudi
strešna okna, naklon frčad je enak naklonu strehe glavnega
objekta;
– dovoljene so spremembe namembnosti/rabe prostorov le za pisarniške dejavnosti, ki ne poslujejo s strankami
(npr. samozaposlitev, delo na domu …).
Zunanja ureditev
– parkirišča za stanovalce objekta se urejajo med objekti, vhod je s požarne ceste ob Senovškem potoku, so v asfaltni izvedbi, tlakovana ali urejena s travnatimi ploščami;
– med Senovškim potokom in objekti ni dovoljena ureditev parkirišč ali postavitev kakršnihkoli objektov, razen
hortikulturnih, parternih in vodnogospodarskih ureditev, postavitve podzemnih infrastrukturnih kablov, ureditev požarne
ceste in postavitve klopi za sedenje s koši za odpadke ter
svetilk javne razsvetljave;
– ob ulični fasadi so dovoljene le hortikulturne in parterne ureditve (ureditve dostopov do pritličij objektov – stopnice,
podesti, rampe), postavitve gradbeno-inženirskih objektov
(vodovod, plinovod, hidranti …) in pomožnih infrastrukturnih
objektov (pločnik, kolesarska steza, svetilke javne razsvetljave, ekološki otok …), začasnih objektov razen tistih, ki so
namenjeni skladiščenju, spominskih obeležji (kip, spominska
plošča …) in urbane opreme (koši, klopi, javna telefonska
govorilnica …);
– nadstrešnice za nadkritje parkirišč med objekti je dovoljeno postavljati, morajo biti enotno oblikovane za celotno
naselje po predhodno izdelanem Katalogu urbane opreme
za naselje Senovo.
Obstoječe stanovanjske vile Titova cesta 92, 94 in
100, na parc. št. 454/10, 454/15 in 454/22, k.o. Dovško
Namembnost in oblikovanje objekta:
– dovoljena je sprememba namembnosti/rabe objekta
ali dela objekta v storitvene dejavnosti, ki ne bodo moteče za
stanovalce glede hrupa, emisij v zrak, vodo in tla (npr. trgovine, pisarne, kavarne, gostilne, slaščičarne, telovadnice, čistilnice, frizerji …) in za katere bo po normativih zagotovljeno
zadostno število parkirišč na javnih ali zasebnih površinah;
– dovoljuje se prenova fasad objekta, pod pogoji kot
za dozidave;
– dovoljuje se dozidava obstoječih objektov na površini
namenjeni za razvoj objekta(ov) pod pogoji;
– lokacija: ob obstoječih objektih na parc. št. 454/10,
454/15 in 454/21, 454/22, k.o. Dovško;
– namembnost: stanovanjski ali nestanovanjski objekti, razen industrijskega in kmetijskega objekta ter skladišč in
garažnih hiš;
– horizontalni gabariti: definirani so s površino za
razvoj objekta(ov);
– vertikalni gabariti: ne smejo biti višji od obstoječega
objekta, max vkopana ali delno vkopana klet, pritličje, nadstropje in izkoriščeno podstrešje (K+P+1+Po);
– konstrukcija: betonska, zidana;
– kota pritličja: kot pri obstoječemu objektu;
– kolenčni zid: kot pri obstoječemu objektu;
– streha: večkapnica prilagojena obstoječi strehi ali
ravna streha;
– naklon strehe: kot pri obstoječem objektu;
– kritina:: enotna kot na obstoječem objektu, opečno
rdeče barve;
– fasada: členjena, omet, steklo, les, barve po izbiri
projektanta s tem, da prevladujejo topli toni, možna je
kombinacija s pastelno hladnimi barvami, fasada se prilagodi obstoječem objektu tako da ustvarja videz enotnega
objekta;
– oblikovanje odprtin: poenoteno z obstoječim objektom;
– osvetlitev podstrešij: frčade ali strešna okna;
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– gradbena linija: sledi gradbeni liniji obstoječega
objekta z možnostjo odstopanja od 1.20 m proti globini parcele, podana je v grafični prilogi.
Zunanja ureditev:
– parkirišča za stanovalce objekta se urejajo na dvoriščni strani proti Senovškem potoku, so v asfaltni izvedbi,
tlakovana ali urejena s travnatimi ploščami;
– med Senovškim potokom in objekti ni dovoljena postavitev kakršnihkoli objektov, razen hortikulturnih, parternih
in vodnogospodarskih ureditev, postavitve podzemnih infrastrukturnih kablov, ureditev požarne ceste in postavitve klopi
za sedenje s koši za odpadke ter svetilk javne razsvetljave
in ureditve dopolnilnih parkirišč, kar je že določeno v tem
členu odloka;
– ob ulični fasadi so dovoljene le hortikulturne in parterne ureditve (ureditve dostopov do pritličij objektov – stopnice,
podesti, rampe), postavitve gradbeno-inženirskih objektov
(vodovod, plinovod, hidranti …) in pomožnih infrastrukturnih
objektov (pločnik, kolesarska steza, svetilke javne razsvetljave, ekološki otok …), začasnih objektov razen tistih, ki so
namenjeni skladiščenju, spominskih obeležji (kip, spominska
plošča …) in urbane opreme (koši, klopi, javna telefonska
govorilnica …);
– nadstrešnice za nadkritje parkirišča je dovoljeno postavljati, morajo biti enotno oblikovane za celotno naselje po
predhodno izdelanem Katalogu urbane opreme za naselje
Senovo.
Obstoječi objekt – trgovina – Titova cesta 96, na
parc. št.*129, k.o. Dovško
Namembnost in oblikovanje objekta:
– osnovni objekt ob Titovi cesti se v celoti ohranja (horizontalni in vertikalni gabariti, oblika in naklon strehe, vrsta in
barva kritine ter ritem odprtin na fasadah);
– dovoljena je sprememba namembnosti pritličja v storitvene dejavnosti, ki ne bodo moteče za stanovalce glede hrupa, emisij v zrak, vodo in tla (npr. trgovine, pisarne, kavarne,
gostilne, slaščičarne, telovadnice, čistilnice, frizerji …) in za
katere bo po normativih zagotovljeno zadostno število parkirišč na javnih ali internih površinah, v višjih etažah so dovoljene spremembe namembnosti prostorov le za pisarniške
dejavnosti, ki ne poslujejo s strankami (npr. samozaposlitev,
delo na domu …);
– obvezna je porušitev nadstreškov na severni fasadi
osnovnega objekta ter sanacija dimnika;
– obvezna je gradbeno-tehnična prenova, rušitev ali
nadomestna gradnja dozidave osnovnega objekta ob Titovi
cesti 96 (danes trgovina) na parc. št. *129, k.o. Dovško – prenova in sanacija fasad in strehe objekta pod pogoji:
– lokacija: ob Titovi cesti, na parc. št. *129, k.o. Dovško;
– namembnost: stanovanjski ali nestanovanjski, razen
industrijskega in kmetijskega objekta ter skladišč in garažnih
hiš;
– horizontalni gabariti: definirani so s površino za
razvoj objekta(ov);
– vertikalni gabariti: kot vertikalni gabariti osnovnega
objekta, v celoti ali delno vkopana klet, pritličje, nadstropje,
podstrešje (K+P+1+Po), s tem, da je višina slemena dozidave obvezno nižja od strehe osnovnega objekta, ki je situiran
direktno ob Titovi cesti;
– konstrukcija: betonska, zidana;
– kota pritličja: max 0.30 m nad koto cestišča dostopne ceste ali enaka koti pritličja osnovnega objekta;
– kolenčni zid: max 0.60 m, lahko je tudi višji s tem,
da je kota kapi v nivoju s stropno ploščo pritličja, oziroma s
horizontalnim vencem osnovnega objekta;
– streha: simetrična dvokapnica, večkapnica ali ravna
streha, s tem da je venec ravne strehe v nivoju horizonalnega
venca na fasadi osnovnega objekta;
– naklon strehe: v kolikor se gradi večkapna streha je
naklon enak naklonu osnovnega objekta;
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– kritina: opečno rdeče barve in drobne strukture, kolikor se gradi večkapna streha;
– fasada: omet, steklo ali kombinacija teh materialov,
barve toplih pastelnih tonov usklajene z osnovnim objektom;
– oblikovanje odprtin: usklajeno z osnovnim objektom;
– osvetlitev podstrešij: frčade, v kolikor se gradi večkapna streha ali strešna okna;
– gradbena linija: ni definirana.
Zunanja ureditev:
– parkirišča za stanovalce objekta in zaposlene se urejajo med objekti, vhod je s Titove ceste, so v asfaltni izvedbi,
tlakovana ali urejena s travnatimi ploščami;
– med Senovškim potokom in objektom ni dovoljena
ureditev parkirišč ali postavitev kakršnihkoli objektov, razen
hortikulturnih, parternih in vodnogospodarskih ureditev, postavitve podzemnih infrastrukturnih kablov, postavitve klopi
za sedenje s koši za odpadke ter svetilk javne razsvetljave;
– ob ulični fasadi so dovoljene le hortikulturne in parterne ureditve (ureditve dostopov do pritličij objektov – stopnice,
podesti, rampe), postavitve gradbeno-inženirskih objektov
(vodovod, plinovod, hidranti …) in pomožnih infrastrukturnih
objektov (pločnik, kolesarska steza, svetilke javne razsvetljave, ekološki otok …), začasnih objektov razen tistih, ki so
namenjeni skladiščenju, spominskih obeležji (kip, spominska
plošča …) in urbane opreme (koši, klopi, javna telefonska
govorilnica …);
– dovoljeno je postavljati nadstrešnice za nadkritje parkirišč med objekti, morajo biti enotno oblikovane za celotno
naselje po predhodno izdelanem Katalogu urbane opreme
za naselje Senovo.
Obstoječi objekt – krajevna skupnost – Titova cesta
98, na parc. št.*130, k.o. Dovško
Namembnost in oblikovanje objekta:
– objekt ob Titovi cesti 98 se v celoti ohranja (horizontalni in vertikalni gabariti, oblika in naklon strehe, vrsta in barva
kritine ter ritem odprtin na fasadah);
– dovoljena je sprememba namembnosti/rabe celotnega ali dela objekta za stanovanjske prostore ali poslovno-stanovanjske namene, pritličja v storitvene dejavnosti, ki ne
bodo moteče za stanovalce glede hrupa, emisij v zrak, vodo
in tla (npr. trgovine, pisarne, kavarne, gostilne, slaščičarne,
telovadnice, čistilnice, frizerji …) in za katere bo po normativih zagotovljeno zadostno število parkirišč na javnih ali
internih površinah.
Zunanja ureditev:
– parkirišča za zaposlene in stranke objekta se urejajo
med Senovškim potokom in objektom, vhod na parkirišče je
s Titove ceste, so v asfaltni izvedbi, tlakovana ali urejena s
travnatimi ploščami;
– med Senovškim potokom in parkiriščem ni dovoljena
postavitev kakršnihkoli objektov, razen hortikulturnih, parternih in vodnogospodarskih ureditev, postavitve podzemnih
infrastrukturnih kablov, postavitve klopi za sedenje s koši za
odpadke ter svetilk javne razsvetljave;
– ob ulični fasadi so dovoljene le hortikulturne in parterne ureditve (ureditve dostopov do pritličij objektov – stopnice,
podesti, rampe), postavitve gradbeno-inženirskih objektov
(vodovod, plinovod, hidranti …) in pomožnih infrastrukturnih
objektov (pločnik, kolesarska steza, svetilke javne razsvetljave, ekološki otok …), začasnih objektov razen tistih, ki so
namenjeni skladiščenju, spominskih obeležji (kip, spominska
plošča …) in urbane opreme (koši, klopi, javna telefonska
govorilnica …);
– dovoljeno je postavljati nadstrešnice za nadkritje parkirišč, morajo biti enotno oblikovane za celotno naselje po
predhodno izdelanem Katalogu urbane opreme za naselje
Senovo.

Uradni list Republike Slovenije
Obstoječi stanovanjski blok Titova cesta 93, na
parc. 457/34, k.o. Dovško
V primeru delne ali celovite preureditve pritličnega dela
stavbe, fasade ali strehe obstoječega objekta je pred preureditvijo potrebno izdelati idejno zasnovo za celotni objekt, da
se omogoči enotno oblikovanje objekta.
Namembnost in oblikovanje objektov:
– dovoljena je sprememba namembnosti pritličja v storitvene dejavnosti, ki ne bodo moteče za stanovalce glede
hrupa, emisij v zrak, vodo in tla (npr. trgovine, pisarne, kavarne, gostilne, slaščičarne, telovadnice, čistilnice, frizerji …)
in za katere bo po normativih zagotovljeno zadostno število
parkirišč na javnih ali skupnih blokovskih površinah, v višjih
etažah so dovoljene spremembe namembnosti prostorov le
za pisarniške dejavnosti, ki ne poslujejo s strankami (npr.
samozaposlitev, delo na domu …);
– ohranjajo se obstoječi horizontalni in vertikalni gabariti;
– dovoljene so rekonstrukcije (adaptacije, sanacije in
vzdrževalna dela) celotnega ali dela objekta;
– dovoljeno je preoblikovanje pritličnega dela fasade
(zunanjosti objekta), pod pogojem, da se ta enotno uredi za
celotni objekt, kot tudi preoblikovanje fasad celotnega objekta
z enotnimi fasadnimi elementi (npr.: povečava ali sprememba oblike okenskih odprtin, zaprtje ali dodajanje balkonov,
horizontalni venci …);
– ohranja se obstoječa oblika strehe in kritina ter barva
kritine;
– dovoljuje se ureditev podstrešja za stanovanjske ali
poslovno-stanovanjske namene;
– za osvetlitev podstrešja se gradijo frčade ali strešna
okna.
Zunanja ureditev
– parkirišča za stanovalce, zaposlene in stranke objekta
se urejajo ob objektu na parc. št. 457/9, k.o. Dovško, so v
asfaltni izvedbi, tlakovana ali urejena s travnatimi ploščami;
– ohranja se tlakovana površina s spomenikom na parc.
št. 457/9, k.o. Dovško in javna pešpot ob njej, ki je tudi tlakovana;
– ob uličnih fasadah objektov ni dovoljena ureditev
parkirišč in začasnih skladišč materialov; dovoljene so le
hortikulturne in parterne ureditve (ureditve dostopov do pritličij objektov – stopnice, podesti, rampe), postavitve gradbeno-inženirskih objektov (vodovod, plinovod, hidranti …)
in pomožnih infrastrukturnih objektov (pločnik, kolesarska
steza, svetilke javne razsvetljave, ekološki otok …), začasnih
objektov razen tistih, ki so namenjeni skladiščenju, spominskih obeležji (kip, spominska plošča …) in urbane opreme
(koši, klopi, javna telefonska govorilnica …);
– dostopi v pritličja obstoječih objektov morajo biti enotno
oblikovani vzdolž celotnega objekta na osnovi predhodno izdelane in s strani pristojnega organa Občine sprejete idejne zasnove ureditve dostopov (stopnice, podesti, nadstreški …), z
možnostjo fazne izvedbe, dostopi morajo biti v javni uporabi;
– nadstrešnice za nadkritje parkirišč morajo biti enotno
oblikovane za celotno naselje po predhodno izdelanem Katalogu urbane opreme za naselje Senovo.
Obstoječi poslovno-stanovanjski niz – Titova cesta
95 in 97 (gasilski dom in dom svobode), na parc. 457/17,
457/4, k.o. Dovško
Namembnost in oblikovanje objektov:
– ohranja se v celoti objekt doma svobode na parc.
št. 457/4, k.o. Dovško (horizontalni in vertikalni gabariti, oblika in naklon strehe, vrsta in barva kritine ter ritem odprtin na
fasadah …), dovoljuje se dozidava tega objekta na dvoriščni
strani v dimenzijah, ki so določene s površino za razvoj
objekta(ov) in višini kot je osnovni objekt z upoštevanjem
oblikovanja fasad in strehe v skladu z obstoječim objektom;
– obvezna je gradbeno-tehnična prenova (rekonstrukcija – adaptacija, sanacija), rušitev ali nadomestna gradnja
niza poslovno-stanovanjskih objektov, Titova cesta 95 (danes
gasilski dom, stanovanjski objekti …) na parc. št. 457/17, k.o.
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Dovško – prenova in sanacija fasad in strehe objektov ter
dozidava pod pogoji:
– lokacija: ob Titovi cesti, na parc. št. 457/17, 457/8
k.o. Dovško;
– namembnost: stanovanjski, nestanovanjski (razen
industrijskega in kmetijskega objekta ter skladišč in garažnih hiš), dovoljena je sprememba namembnosti/rabe
pritličja v storitvene dejavnosti, ki ne bodo moteče za
stanovalce glede hrupa, emisij v zrak, vodo in tla (npr.
trgovine, pisarne, kavarne, gostilne, slaščičarne, telovadnice, čistilnice, frizerji …) in za katere bo po normativih
zagotovljeno zadostno število parkirišč na javnih ali internih površinah, v višjih etažah so dovoljene spremembe
namembnosti/rabe prostorov le za pisarniške dejavnosti,
ki ne poslujejo s strankami (npr. samozaposlitev, delo na
domu …), garaže za avtomobile se orientirajo na dvoriščno stran ali izselijo na drugo lokacijo;
– horizontalni gabariti: definirani so s površino za razvoj objekta(ov), možna je dozidava niza na južni strani;
– vertikalni gabariti: max v celoti vkopana klet, pritličje,
nadstropje in izkoriščeno podstrešje (K+P+1+Po), višina slemena južne dozidave mora biti enaka višini slemena objekta
na severu niza (doma svobode);
– konstrukcija: betonska, zidana;
– kota pritličja: max 0.30 m nad koto cestišča Titove
ceste;
– kolenčni zid: max 0.80 m, lahko je tudi višji s tem,
da je kota kapi v nivoju s stropno ploščo pritličja, oziroma
nadstropja;
– streha: simetrična dvokapnica, večkapnica;
– naklon strehe: enak naklonu strehe objekta na severu niza (doma svobode);
– kritina: enaka kritini objekta na severu niza (doma
svobode);
– fasada: členjena z vertikalnimi fasadnimi elementi,
material je omet, steklo ali kombinacija teh materialov, barve
toplih pastelnih tonov lahko v kombinaciji s hladnimi toni;
balkoni po celotni dolžini fasade posameznega objekta niso
dovoljeni; na ulični fasadi pločevinasta vrata niso dovoljena;
– oblikovanje odprtin: pokončne;
– osvetlitev podstrešij: frčade ali strešna okna;
– gradbena linija: obstoječa.
Zunanja ureditev:
– parkirišča za stanovalce in zaposlene se urejajo na
dvoriščni strani in so v asfaltni izvedbi, tlakovana ali urejena
s travnatimi ploščami; koristijo se na javnih površinah, vhod
je s Titove ceste;
– ob ulični fasadi so dovoljene le hortikulturne in parterne ureditve (ureditve dostopov do pritličij objektov – stopnice,
podesti, rampe), postavitve gradbeno-inženirskih objektov
(vodovod, plinovod, hidranti …) in pomožnih infrastrukturnih
objektov (pločnik, kolesarska steza, svetilke javne razsvetljave, ekološki otok …), začasnih objektov razen tistih, ki so
namenjeni skladiščenju, spominskih obeležji (kip, spominska
plošča …) in urbane opreme (koši, klopi, javna telefonska
govorilnica …
– dovoljeno je postavljati nadstrešnice za nadkritje parkirišč, ki morajo biti enotno oblikovane za celotno naselje, po
predhodno izdelanem Katalogu urbane opreme za naselje
Senovo;
– ohranja se obstoječi park s spomenikom – Grobnica
padlih v NOB.
Obstoječi tehnični objekt ob Dovškem potoku, na
parc št. *157, k.o. Dovško
Namembnost in oblikovanje objektov:
– lokacija: ob Titovi cesti, na parc. št. *157, k.o. Dovško;
– namembnost: razstavni objekt tehnične dediščine ali
preureditev v popolnoma nestanovanjski objekt (razen industrijskega in kmetijskega objekta ter skladišč in garažnih hiš)
brez stanovanjskih prostorov (npr. slaščičarnica, kiosk …)
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– horizontalni gabariti: ohranjajo se horizontalni gabariti obstoječega objekta;
– vertikalni gabariti: na pritlični obstoječi objekt je dovoljeno postaviti novo streho, vendar višina slemena ne sme
presegati 5.50 m nad koto cestišča Titove ceste;
– konstrukcija: betonska, zidana;
– kota pritličja: obstoječa;
– kolenčni zid: ga ni;
– streha: štirikapnica ali ravna streha, možno je poudariti horizontalni venec ravne strehe;
– naklon strehe: 35°–40° če je večkapna streha;
– kritina: vse vrste kritin, opečno rdeče barve in drobne
strukture, če je položna streha;
– fasada: omet, steklo ali kombinacija teh materialov,
barve toplih pastelnih tonov lahko v kombinaciji s hladnimi
toni;
– oblikovanje odprtin: pokončne;
– osvetlitev podstrešij: ni možna;
– gradbena linija: obstoječa.
Zunanja ureditev:
– okoli objekta se tlakujejo peš površine;
– ob potoku se ohrani obvodna vegetacija.
UE7 – OBSTOJEČE JEDRO NASELJA – JUGOZAHOD
Rušitve
– porušijo se nadstrešnice in garaže na parkiriščih ter
ostali neustrezni objekti, ki so v nasprotju z načrtovanimi
ureditvami (tudi če niso prikazani v grafičnih prilogah).
Obstoječi poslovni objekti (zdravstveni dom, šola,
vrtec, kulturni dom), na parc št. *161, *107, 457/18, 457/14,
k.o. Dovško
Namembnost in oblikovanje objektov:
– objekti ohranjajo obstoječo namembnost, dovoljena je
sprememba namembnosti/rabe dela ali celotnega objekta v
nestanovanjski objekt;
– na objektih so dovoljene rekonstrukcije (adaptacije,
sanacije) in vzdrževalna dela;
– objekti ohranjajo horizontalne in vertikalne gabarite;
– objekt zdravstvenega doma na parc. št. *161, k.o.
Dovško je možno dozidati na severno stran v horizontalnih
gabaritih, ki so definirani s površino za razvoj objekta(ov),
vertikalni gabariti dozidave morajo biti poenoteni z višino
osnovnega objekta, prav tako oblikovanje fasad in strehe ter
oblikovanje ostalih urbanističnih in arhitektonskih elementov
mora biti usklajeno z obstoječim objektom.
Zunanja ureditev:
– ohranjajo se obstoječe zelene in tlakovane površine;
– razširi se obstoječe parkirišče ob objektu zdravstvenega doma na parc. št. 460/1, ko.o. Dovško;
– uredi se novo parkirišče na par. št. 457/16, k.o. Dovško ob objektu otroškega vrtca, parkirišča se asfaltira, tlakuje
ali uredi s travnatimi ploščami;
– ohranijo se obstoječe športne in rekreacijske površine.
Obstoječi stanovanjski bloki Bohorska cesta 4 in
Trg 14. divizije 2, na parc št. *168, 457/12, k.o. Dovško
Namembnost in oblikovanje objektov:
– obvezna je gradbeno-tehnična prenova obstoječa
stanovanjska bloka na parc.št. *168 in 457/12, k.o. Dovško
– rekonstrukcija objektov (adaptacija, sanacija), predvsem
fasad in strehe objekta pod pogoji:
– lokacija: Bohorska cesta 4 in Trg 14. divizije 2, na
parc. št. *168, 457/12, k.o. Dovško;
– namembnost: stanovanjski objekt, dovoljena je sprememba namembnosti/rabe pritličja v storitvene dejavnosti,
ki ne bodo moteče za stanovalce glede hrupa, emisij v zrak,
vodo in tla (npr. trgovine, pisarne, kavarne, gostilne, slaščičarne, telovadnice, čistilnice, frizerji …) in za katere bo po
normativih zagotovljeno zadostno število parkirišč na javnih
ali skupnih blokovskih površinah, v višjih etažah so dovoljene
spremembe namembnosti prostorov le za pisarniške dejav-
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nosti, ki ne poslujejo s strankami (npr. samozaposlitev, delo
na domu …);
– horizontalni gabariti: ohranjajo se horizontalni gabariti obstoječega objekta;
– vertikalni gabariti: ohranja se obstoječi vertikalni
gabarit z max dvigom za 1.0 m;
– konstrukcija: betonska, zidana;
– kota pritličja: obstoječa;
– kolenčni zid: ga ni;
– streha: dvokapnica, štirikapnica, dovoljena je sprememba obstoječe oblike strehe v ravne ali blago ločne (valovite, zakrivljene) strehe, z možnostjo ureditve pergol, pohodnih teras, bazenov ipd., vendar pod pogojem, da se bistveno
ne spreminja vertikalni gabarit (dovoljuje se dvig obstoječega
slemena strehe za 1.00 m); na strehah ni dovoljena ureditev
sušilnic perila, ki bi bile izpostavljene pogledom;
– naklon strehe: 35°–40° če je večkapna streha;
– kritina: vse vrste kritin, opečno rdeče barve in drobne
strukture;
– fasada: omet, steklo ali kombinacija teh materialov,
barve toplih pastelnih tonov lahko v kombinaciji s hladnimi
toni;
– oblikovanje odprtin: pokončne;
– osvetlitev podstrešij: dovoljena je ureditev podstrešnih stanovanj in osvetlitev podstrešij s frčadami in/ali strešnimi okni;
– gradbena linija: obstoječa.
Zunanja ureditev:
– uredi se novo parkirišče na parc. št. 460/3, k.o. Dovško, pri stanovanjskem bloku, ki se asfaltira, tlakuje ali uredi
s travnatimi ploščami.
Obstoječi individualni stanovanjski objekti Bohorska cesta 6 in 8, na parc. št. *104 in *190, k.o. Dovško
Namembnost in oblikovanje objektov:
– ohranijo se obstoječi individualni stanovanjski objekti
s tem, da je objekt Bohorska cesta 6, na parc. št. *104, k.o.
Dovško možno nadzidati (dvigniti) za eno etažo z dvokapno ali štirikapno streho, naklona 40°–45°, vseh vrst kritine
drobne strukture v opečno rdeči barvi z možnostjo uporabe
frčad;
– dovoljena je sprememba namembnosti/rabe dela
objekta v storitvene dejavnosti, ki ne bodo moteče za stanovalce glede hrupa, emisij v zrak, vodo in tla (npr. trgovine,
pisarne, kavarne, gostilne, slaščičarne, čistilnice, frizerji …)
in za katere bo po normativih zagotovljeno zadostno število
parkirišč na javnih ali zasebnih površinah;
– za gradnjo pomožnih objektov veljajo določila tega
odloka.
Zunanja ureditev:
– ohranja se obstoječa zunanja ureditev.
UE8 – VSTOPNI DEL – JUG
– porušijo se nadstrešnice in garaže na parkiriščih ter
ostali neustrezni objekti, ki so v nasprotju z načrtovanimi
ureditvami (tudi če niso prikazani v grafičnih prilogah);
– ohranja se kompleks cerkve z zvonikom in župniščem;
– ohranja se obstoječi objekt trgovine ob Titovi cesti,
na parc. št. 449/1, k.o. Dovško in poslovni objekt gostilne
ob Titovi cesti, na parc. št. 439/2, k.o. Dovško, dovoljena je
sprememba namembnosti/rabe dela ali celotnega objekta v
stanovanjski ali nestanovanjski objekt razen industrijskega
in skladiščnega;
– ohranja se stanovanjski objekt, Titova cesta 82, na
parc. št. *222, k.o. Dovško, dovoljena je sprememba namembnosti/rabe dela ali celotnega objekta v nestanovanjski
objekt;
– ohranja se horizontalni in vertikalni gabarit obstoječega
nestanovanjskega objekta (gostilna), Titova cesta 80, na parc,
št. 446/5, k.o. Dovško s tem, da se sanira obcestna fasada in
frčada na strehi objekta, dovoljena je sprememba namembnosti/rabe dela ali celotnega objekta v stanovanjski objekt;
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– ohranja se zunanja ureditev okoli kompleksa cerkve
s hribom in peš steza ob Dovškem potoku z obvodno vegetacijo;
– dovoljena je postavitev novih in sanacija obstoječih
peš mostičkov preko Senovškega in Dovškega potoka, peš
mostički so lahko lesene ali kovinske konstrukcije in se postavijo na osnovi izdelane in s strani Občine sprejete idejne
zasnove, ki mora podati več sprejemljivih predlogov oblikovanja takšnih mostičkov skupaj z varovalnimi ograjami.
Obstoječi tehnični objekt ob Dovškem potoku, na
parc št. *158, k.o. Dovško
– veljajo enaki pogoji kot za objekt na parc. št. *157,
k.o. Dovško v UE 5.
Obstoječi kompleks gostilne Senica, na parc.
št. 439/2, k.o. Dovško
– poruši ali rekonstruira se obstoječi gospodarski objekt,
dopustna je tudi gradnja novega objekta za namen pomožnih objektov ali kot dopolnitev oziroma razširitev osnovne
dejavnosti.
Namembnost in oblikovanje objektov:
– lokacija: ob križišču Titove ceste in Bračičeve ulice,
na parc. št. 439, k.o. Dovško;
– namembnost: stanovanjski ali nestanovanjski
objekt (razen industrijskega in kmetijskega objekta ter
skladišč in garažnih hiš), za katerega bo po normativih
zagotovljeno zadostno število parkirišč na javnih ali internih površinah;
– horizontalni gabariti: vizualno se ohranja horizontalni gabarit osnovnega objekta, horizontalni gabariti ostalih
objektov so definirani s površino za razvoj objekta(ov);
– vertikalni gabariti: ohranja se obstoječi vertikalni
gabarit osnovnega objekta z max dvigom za 1.0 m, objekti
obstoječih in predvidenih dozidav so višinsko nižji od osnovnega objekta, ostali objekti (gospodarski objekt, nadstrešnice) so pritlični;
– konstrukcija: betonska, zidana, montažna, gospodarski objekti in nadstrešnice so lahko tudi lesene ali kovinske konstrukcije;
– kota pritličja: obstoječa;
– kolenčni zid: do 1.00 m;
– streha: dvokapnica, večkapnica;
– naklon strehe: 35°–40°, za pomožne pritlične objekte
(nadstrešnice, zimski vrtovi ...) je dovoljen po izbiri projektanta;
– kritina: vse vrste kritin, opečno rdeče barve in drobne
strukture;
– fasada: omet, steklo ali kombinacija teh materialov,
barve toplih pastelnih tonov lahko v kombinaciji s hladnimi
toni;
– oblikovanje odprtin: pokončne;
– osvetlitev podstrešij: dovoljena je ureditev podstrešnih stanovanj in osvetlitev podstrešij z dvokapnimi frčadami
enakega naklona kot streha in/ali strešnimi okni;
– gradbena linija: obstoječa.
Zunanja ureditev:
– uredi se novo parkirišče na zahodu objekta z vhodom
z Bračičeve ulice, možna je ureditev dostopa na parcelo z
južne strani – s Kajuhove ulice; parkirišče se lahko asfaltira,
tlakuje ali uredi s travnatimi ploščami.
Predvideni objekt ob Titovi cesti, na parc. št. 447/4,
k.o. Dovško
Namembnost in oblikovanje objektov:
– lokacija: ob Titovi cesti, na parc. št. *447/4, k.o.
Dovško;
– namembnost: stanovanjski ali nestanovanjski objekt
(razen industrijskega in kmetijskega objekta ter skladišč in
garažnih hiš);
– horizontalni gabariti: določeni so s površino za razvoj objekta(ov);
– vertikalni gabariti: v celoti ali delno vkopana klet,
pritličje, nadstropje in izkoriščeno podstrešje (K+P+1+Po),
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kota slemena ne sme biti višja od 12.50 m nad koto cestišča
Titove ceste;
– konstrukcija: betonska, zidana, jeklena;
– kota pritličja: max 0.60 m nad koto cestišča Titove
ceste;
– kolenčni zid: max 0.80 m;
– streha: simetrična dvokapnica, štirikapnica, ravna
streha ali valovita (zakrivljena), možna je kombinacija;
– naklon strehe: 35°–40° če je večkapna streha;
– kritina: vse vrste kritin, opečno rdeče barve in drobne
strukture;
– fasada: omet, steklo. les ali kombinacija teh materialov, barve toplih pastelnih tonov lahko v kombinaciji s
hladnimi toni, obvezno je potrebno oblikovno poudariti južno
fasado objekta, ki predstavlja vhod v mesto;
– oblikovanje odprtin: pokončne;
– osvetlitev podstrešij: frčade in/ali strešna okna;
– gradbena linija: vzporedna s Titovo cesto, določena
v grafični prilogi.
Zunanja ureditev:
– peš površine se tlakujejo;
– parkirišča se asfaltirajo, tlakujejo ali uredijo s travnatimi ploščami;
– ob Titovi cesti se zasadi drevored visokih dreves;
– ostali del parcele se hortikulturno uredi.
Predvidena objekta ob Titovi cesti, parc. št. 446/7 in
446/5, k.o. Dovško
Namembnost in oblikovanje objektov:
– lokacija: ob Titovi cesti, na parc. št. 446/7 in 446/5,
k.o. Dovško;
– namembnost: nestanovanjski ali pomožni objekti;
– horizontalni gabariti: določeni so s površino za razvoj objekta(ov);
– vertikalni gabariti: v celoti ali delno vkopana klet,
pritličje in izkoriščeno podstrešje (K+P+Po), kota slemena ne
sme biti višja od 10.50 m nad koto cestišča Titove ceste;
– konstrukcija: betonska, zidana;
– kota pritličja: max 0.60 m nad koto cestišča Titove
ceste;
– kolenčni zid: max 0.80 m;
– streha: simetrična dvokapnica ali štirikapnica;
– naklon strehe: 35°–40°;
– kritina: vse vrste kritin, opečno rdeče barve in drobne
strukture;
– fasada: omet, steklo ali kombinacija teh materialov,
barve toplih pastelnih tonov lahko v kombinaciji s hladnimi
toni;
– oblikovanje odprtin: pokončne;
– osvetlitev podstrešij: frčade in/ali strešna okna;
– gradbena linija: ni določena.
Zunanja ureditev:
– peš površine se tlakujejo;
– parkirišča se asfaltirajo, tlakujejo ali uredijo s travnatimi ploščami;
– ostali del parcele se hortikulturno uredi.
UE9 – OBMOČJE MED DOVŠKIM POTOKOM IN BOHORSKO CESTO
– ohranja se vogalni objekt na križišču Titove in Bohorske ceste;
– industrijski, kmetijski in skladiščni objekti niso dovoljeni, razen obstoječih, ki so že pridobili ustrezna dovoljenja;
– dovoljena je sprememba namembnosti/rabe dela
objekta v storitvene dejavnosti, ki ne bodo moteče za stanovalce glede hrupa, emisij v zrak, vodo in tla (npr. trgovine,
pisarne, kavarne, gostilne, slaščičarne, čistilnice, frizerji …)
in za katere bo po normativih zagotovljeno zadostno število
parkirišč na javnih ali zasebnih površinah;
– pri objektu Bohorska cesta 9, na parc. št. 464/2 in
464/3, k.o. Dovško, je potrebno izvesti sanacijo novega dela
objekta z namenom uskladitve naklona strehe z ostalo pozidavo in vizualnim zmanjšanjem volumna objekta;
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– dozidave se lahko gradijo na površini za razvoj
objekta(ov) upoštevajoč osnovne značilnosti glavnega objekta;
– ohranja se obvodna vegetacija in min 5.00 m nepozidanega prostora ob potoku;
– vsi oporni zidovi se izvedejo iz kamna ali s kamnito
oblogo;
– uredi se pešpot na parc. št. 462/4, 462/6 in 439/8,
k.o. Dovško;
– dovoljena je postavitev novih in sanacija obstoječih
peš mostičkov preko Dovškega potoka, peš mostički so lahko lesene ali kovinske konstrukcije in se postavijo na osnovi
izdelane in s strani Občine sprejete idejne zasnove, ki mora
podati več sprejemljivih predlogov oblikovanja takšnih mostičkov skupaj z varovalnimi ograjami.
Predvideni objekt ob Bohorski cesti, na parc.
št. 462/4, k.o. Dovško
Namembnost in oblikovanje objektov:
– namembnost: stanovanjski objekt;
– horizontalni gabariti: določen je s površino za razvoj
objekta(ov);
– vertikalni gabariti: klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje (K+P+Po), s tem, da je kota slemena 9.00 m nad koto
cestišča Bohorske ceste;
– konstrukcija: betonska, zidana;
– kota pritličja: do ±0.60 m nad koto cestišča Bohorske
ceste;
– kolenčni zid: max 0.80 m;
– streha: simetrična dvokapnica ali štirikapnica, možna
je kombinacija z ravno streho, s tem, da prevladuje položna
streha;
– naklon strehe: 35°–40°;
– kritina: vse vrste kritin opečno rdeče barve in drobne
strukture;
– fasada: omet, steklo ali kombinacija teh materialov,
barve toplih pastelnih tonov lahko v kombinaciji s hladnimi
toni;
– oblikovanje odprtin: pokončne;
– osvetlitev podstrešij: frčade ali strešna okna;
– gradbena linija: vzporedna z Bohorsko cesto.
Zunanja ureditev:
– dostopna pot in parkirišče se asfaltirata, tlakujeta ali
uredita s travnatimi ploščami;
– ohranja se obvodna vegetacija in min 5.00 m nepozidanega prostora ob potoku.
15. člen
ENOSTAVNI OBJEKTI
Za enostavne objekte na območju UN 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, 130/04),
če s tem odlokom ni drugače določeno.
Vsi enostavni objekti, razen tras infrastrukturnih objektov, morajo biti najmanj 1.50 m oddaljeni od parcelne meje
drugega lastnika in 5.00 m od meje vodnega zemljišča po
Zakonu o vodah (Uradni list, RS, št. 67/02), če s tem odlokom
ni določeno drugače.
16. člen
POMOŽNI OBJEKTI
Pomožni objekti so: objekti za lastne potrebe, ograje in
infrastrukturni objekti.
Objekti za lastne potrebe so: bazeni, drvarnice, garaže, lope, nadstrešnice, rezervoarji za utekočinjen naftni plin
ali nafto, ute, senčnice, in sicer:
– bazene je možno postavljati na površini, namenjeni
za razvoj objekta ali zunaj nje, v velikosti, kolikor to dovoljuje
površina gradbene parcele s tem, da je rob bazena oddaljen
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od sosednje parcelne meje min 1.50 m, oziroma od vodotoka
5.00 m;
– drvarnice je dovoljeno graditi kot samostojne objekte površine do 15 m2 v UE2,5,9 na površini predvideni za
razvoj objekta(ov), v UE7 in UE8 jih je dovoljeno graditi kot
samostojne objekte le ob obstoječih stanovanjskih objektih
na parc. št.446/7, 446/5, *104 in *190, k.o. Dovško v sklopu
površine namenjene za razvoj objekta(ov), v ostalih UE ni dovoljena izvedba drvarnic kot samostojnih objektov; drvarnice
so pritlični objekti višine 2.50 m do kapne lege, simetrične
dvokapne ali štirikapne strehe, naklona, barve kritine in fasade usklajene z glavnim objektom na parceli;
– garaže za osebni avto je dovoljeno graditi kot samostojne objekte površine do 30 m2 v UE2,5,9, na površini predvideni za razvoj objekta(ov), v UE7 in UE8 jih je dovoljeno
graditi kot samostojne objekte le ob obstoječih stanovanjskih
objektih na parc. št.446/7, 446/5, *104 in *190, k.o. Dovško
v sklopu površine namenjene za razvoj objekta(ov), v ostalih
UE ni dovoljena izvedba garaž kot samostojnih objektov;
garaže so pritlični objekti višine 2.50 m do kapne lege, simetrične dvokapne ali štirikapne strehe, naklona, barve kritine
in fasade usklajene z glavnim objektom na parceli;
– lope je dovoljeno graditi kot samostojne objekte površine do 15 m2 v UE2,5,9, na površini predvideni za razvoj
objekta(ov) ali zunaj nje, v UE7 in UE8 jih je dovoljeno graditi kot samostojne objekte le ob obstoječih stanovanjskih
objektih na parc. št. 446/7, 446/5, *104 in *190, k.o. Dovško
v sklopu površine namenjene za razvoj objekta(ov) ali zunaj
nje, v ostalih UE ni dovoljena izvedba ut kot samostojnih
objektov; ute so pritlični objekti višine 2.50 m do kapne lege,
simetrične dvokapne ali štirikapne strehe, naklona in barve
kritine enake kot na glavnem objektu, lesene fasade;
– nadstrešnice za parkirišča je dovoljeno postavljati v
vseh UE na osnovi izdelanega in s strani Občine sprejetega
kataloga urbane opreme za naselje Senovo, ki bo vseboval
turi rešitve za nadstrešnice; nadstreški na objektih se lahko
gradijo v vseh UE do 30 m2, oblikovno so usklajeni z osnovnim objektom;
– zimski vrt je dovoljeno postavljati v vseh UE na površini za razvoj objekta(ov), površine do 30 m2 in sicer le kot
dozidave k stanovanjskim objektom;
– rezervoarji za utekočinjeni naftni plin ali nafto se
lahko postavljajo v vseh UE kot začasni objekti, ki se odstranijo v času izvedenega javnega plinskega omrežja;
– ute se lahko gradijo kot samostojni objekti v vseh
UE površine do 15 m2, višine kapne lege do 2.50 m, lesene
izvedbe, ravne ali večkapne strehe, naklon strehe in kritina
enaki kot na osnovnemu objektu.
Ograje se delijo na: medsosedske, varovalne in igriščne ograje ter oporni zid, in sicer:
– medsosedske ograje je dovoljeno postavljati v UE2,5,9
in delno v UE6 ob objektih stanovanjskih vil, v UE7,8 ob stanovanjskih objektih na parc. št. 446/7 in 446/5, *104 in *190
k.o. Dovško, višina ograje je do 1.80 m, lahko je izvedena kot
živa meja, kovano železna, v UE9 je poleg naštetih dovoljena
tudi lesena ograja;
– varovalna ograja je dovoljena okoli obrtnih ali proizvodnih objektih, višine do 2.50 m, v obliki žive meje ali žičnata
ali kombinacija le teh v kolikor s tem odlokom ni drugače
določeno;
– igriščna ograja je dovoljena okoli športnih in otroških
igrišč, višine do 4.50 m, žičnata ali v kombinaciji z živo
mejo;
– oporni zid je dovoljen v vseh UE, višine po potrebi,
obvezno je kamnit ali obložen s kamnom in prekrit s plezalkami.
Ograje se lahko postavljajo na celotni gradbeni parceli
in so od parcelne meje drugega lastnika oddaljene minimalno
0.50 m.
Infrastrukturni objekti se delijo na: cestne (pločnik,
kolesarska steza, javna razsvetljava, avtobusno postajali-

Uradni list Republike Slovenije
šče …), energetske (nizkonapetostno omrežje, priključni
plinovod …), telekomunikacijske (bazne postaje, antenski
drog …), in komunalne (vodovodni in kanalizacijski priključek,
ekološki otok, cestni priključek, priključek na toplovod …) infrastrukturne objekte. Dovoljeno jih je postavljati v vseh UE
na celotni gradbeni parceli.
Nadstrešnice gostinskih lokalov se lahko gradijo v
vseh UE na površini namenjeni za razvoj objekta(ov), oblikovno usklajene z glavnim objektom.
17. člen
ZAČASNI OBJEKTI
Začasni objekti so: šotori, baloni, sezonski gostinski vrt,
kioski, odri, cirkus, tribune ipd. Dovoljeno jih je postavljati v
vseh UE, v kolikor to dovoljuje površina gradbene parcele in
kolikor so oddaljeni od meje parcele drugega lastnika min
1.50 m. Začasni objekti so postavljeni za čas max 2 leti. Začasni objekti namenjeni skladiščenju so dovoljeni le v UE3
ob zahodnem nizu objektov.
18. člen
SPOMINSKA OBELEŽJA
V vseh UE je dovoljeno postavljati spominska obeležja,
na celotni gradbeni parceli.
Spominska obeležja so: spomenik-kip (del rudniške
opreme ki predstavlja tehnični spomenik, objekti zapornic na
Dovškem potoku, vodnjak ob Dovškem potoku, ob Bračičevi
ulici ipd.), spominska kapelica, spominska plošča.
19. člen
URBANA OPREMA
V urbano opremo spada urbana oprema po Pravilniku
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, spremembe 130/04) in
ostala urbana oprema, ki je navedena v tem odloku.
V vseh UE je dovoljeno postavljati urbano opremo, na
celotni gradbeni parceli.
Za urbano opremo se obvezno izdela in s strani Občine
sprejme Katalog urbane opreme za naselje Senovo, v katerem bodo podane oblikovalske rešitve (ali določeni tipski
izdelki) urbane opreme (avtobusna čakalnica, kolesarnica,
javna telefonska govorilnica, objekti za oglaševanje, transparenti, kiosk, vodnjak, klop, koši za odpadke, svetilke javne
razsvetljave, nadstrešnice za parkirišča, senčniki, ograje, stebrički za preprečitev prometa motornih vozil, cvetlična korita,
načini tlakovanja peš površin in trgov, obrobe drevoredov,
hišne številke, table z nazivi ulic in trgov in podobno).
V primeru postavitve transparentov nad cestiščem morajo biti le-ti na višini 4.50 m.
20. člen
ŠPORTNE IN REKREACIJSKE POVRŠINE
Športne in rekreacijske površine obsegajo športna igrišča, otroška igrišča ter postavitev športnih rekvizitov in igral
za otroke v prostor (peskovniki, gugalnice ipd.).
Športno igrišče je dovoljeno urejati v UE 7 in UE 3
na celotni gradbeni parceli. Otroško igrišče je dovoljeno
urejati v vseh UE, kolikor je zadostne površine na gradbeni
parceli.
21. člen
ZELENE POVRŠINE
V vseh UE je dovoljeno urejati zelene površine na celotni gradbeni parceli.
Ohranja se: park ob Senovškem potoku, park ob domu
svobode s spomenikom – Grobnica padlih v NOB, obvodna
vegetacija vseh potokov, parkovna ureditev ob Senovškem
potoku s hribom, parkovne ureditve v UE7, obstoječi drevoredi v UE1,2,3,4,6,8.
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Obvezno se zasadi drevored ob Titovi cesti na vhodnem
delu, ob območju separacije, ob interni servisni cesti, zasadi
se obvodna vegetacija ob Senovškem potoku.
Ob cestnem telesu je dovoljena zasaditev drevoredov,
visokega ali nizkega grmičevja ali le zatravitev in ureditev
cvetličnjakov.
22. člen
VODNOGOSPODARSKE UREDITVE
Ohranjata se vodotoka, Senovški in Dovški potok. Dovoljeno je redno vzdrževanje in čiščenje struge potoka in
zasaditev obvodne vegetacije.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER
DRUGO UREDITEV OBMOČJA
23. člen
Vsi pokrovi infrastrukturnih jaškov (vodovod, kanalizacija, elektrika, telefon, KTV …) morajo biti locirani izven
vozišča lokalnih in regionalnih cest, oziroma na levem ali
desnem robu vozišča.
Instalacije v cestnem telesu morajo biti napeljane v
posebnih ceveh, ki omogočajo popravila in obnovo brez
naknadnih prekopov.
Vsa križanja komunalnih vodov z vodotokom je treba
izvesti na način, da ne bo v nobenem primeru moten odtok
voda. Izvedena morajo biti na minimalni globini 1,0 m pod
strugo reguliranega oziroma 1,5 m nereguliranega potoka
v dolžini prečkanja struge in dodatno 3 do 5 m na vsako
stran od brežine vodotoka. Območje prekopa je treba utrditi
s kamnitim tlakom v betonu in ga zaključiti s pragom 5 m
dolvodno in gorvodno od prekopa. Gradnja jaškov v strugah,
na brežinah vodotokov in v telesu nasipov ni dovoljena.
Detajli prečkanja morajo biti prikazani v projektni dokumentaciji (PGD/PZI). Projekt mora vsebovati opis križanja,
pregledno situacijo z vrisanim križanjem, geodetski načrt
struge vodotoka v območju križanja z vrisano kabelsko kanalizacijo v ustreznem merilu ter detajl zavarovanja struge v
območju križanja. V projektu je treba predvideti tudi ustrezna
trajna točkovna obeležja območij križanj po končanih delih
na terenu.
Na odsekih, kjer trasa kabelske kanalizacije poteka po
vodnem ali priobalnem zemljišču, je treba upoštevati tudi
prometno obremenitev in predvideti ustrezno zaščito cevi za
potrebe izvajanja vodnogospodarske javne službe.
24. člen
PROMET
Titova cesta (RII 422 Podsreda – Brestanica)
Ohrani se obstoječa trasa Titove ceste. Vozišče je profila 2x3.00m z vmesnimi zavijalnimi pasovi, z obojestransko
asfaltirano ali tlakovano kolesarsko stezo širine 2x1.75 m in
obojestranskim asfaltiranim ali tlakovanim pločnikom za pešce širine 2x1.60 m ter obojestransko bankino 2x0.50 m.
Bohorska cesta (LC 191 010 Senovo – Kališevec)
Ohrani se obstoječa trasa Bohorske ceste z obstoječim
enostranskim pločnikom in se zgradi pločnik na južni strani
vozišča. Vozišče je profila 2x3.0 m, obojestranski asfaltiran
pločnik 2x1.60 m in obojestranska bankina 2x 0.50 m.
Partizanska cesta (LK 193 120) in Rudarska cesta
(191 040 Senovo – Belo)
Ohrani se obstoječa trasa Partizanske in Rudarske
ceste. Znotraj UN je vozišče profila 2x2.75 z enostranskim asfaltiranim pločnikom 1x1.60 in enostransko bankino
1x0.50 m.
Cesta 1. maja (LZ 193 060) in nova stanovanjska
cesta
Ohrani se trasa obstoječe Ceste 1. maja z izgradnjo
enostranskega pločnika znotraj meja UN. Zgradi se nova
trasa dostopne stanovanjske ceste v UE5 z enostranskim
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pločnikom za pešce. Vozišče je profila 2x2.75 m, enostranski
asfaltirani pločnik 1x1.60 m in bankini 1x0.50 +1x1.0 m.
Interna servisna cesta
Ohrani se trasa obstoječe interne servisne in zbirne
ceste na območju separacije in se zgradi nova v južnem
delu separacije. Vozišče je profila 2x2.75 m z enostranskim
asfaltiranim pločnikom 1x1.60 m in obojestransko bankino
1x0.50 +1.10 m.
Tomšičeva cesta (LZ 193 171)
Ohrani se trasa in profil obstoječe ceste.
Dostopna cesta do vrtca in cesta za jalovišče
Ohrani se trasa ceste za jalovišče in se zgradi nova
dostopna cesta do vrtca. Profil vozišča je 2x2.50 m, enostranski asfaltirani pločnik 1x1.60 m in obojestranski bankini
2x0.50 m.
Na vseh obstoječih cestah je dovoljena rekonstrukcija,
dodajanje tretjih zavijalnih pasov, ureditev novih in rekonstrukcija obstoječih priključkov.
Cestni priključki morajo biti pravokotni na os ceste,
pregledni (izračunan preglednostni trikotnik) in zgrajeni v
niveleti z javno cesto. Vzdolžni nagibi priključkov smejo
imeti od robov vozišča asfaltne lokalne ceste maksimalni
vzdolžni naklon 6% na dolžini merodajnega vozila, na območju priključevanja v dolžini min 10.00 m pa max vzpon
3.5%.
Ob vseh novih in rekonstruiranih priključkih na parcele
je potrebno zagotoviti prostor za obračanje vozil, tako da se
prepreči vzvratno vključevanje vozil na cesto.
Hodniki za pešce in kolesarske steze morajo biti dvignjeni od roba vozišča in od njega fizično ločeni.
Vsi pokrovi jaškov morajo biti locirani izven vozišča
lokalnih cest oziroma na levem ali desnem robu vozišča.
Instalacije v cestnem telesu morajo biti napeljane v
posebnih ceveh, ki omogočajo popravila in obnovo brez
naknadnih prekopov.
Čez Senovški in Dovški potok je dovoljeno graditi, urejati ali prenavljati mostove za promet motornih vozil. Mostovi so
lahko betonske ali kovinske konstrukcije. Oblika in material
ograje na teh mostovih se določi v Katalogu urbane opreme
za naselje Senovo.
Cestna oprema
Vsa cestna oprema se locira izven telesa pločnika, v
zelenici zaradi zimskega pluženja.
Pri prehodih čez cesto se zgradijo utopljeni robniki zaradi invalidov in otroških vozičkov.
Peš promet
Peš promet se odvija po pločnikih za pešce, ki so asfaltirani ali tlakovani in dvignjeni oziroma fizično ločeni od cestišča ter po peš stezah, ki so tlakovane, širine do 3.00 m. Ob
peš poteh je dovoljeno postavljati koše za odpadke in klopi za
sedenje. Površina okoli klopi za sedenje se tlakuje.
Premostitveni objekti
Za peš povezave območij na obeh straneh Senovškega in Dovškega potoka se zgradijo premostitveni objekti
(peš mostički). Lahko so leseni ali iz kovinske konstrukcije,
oblikovani na osnovi izdelanih predlogov iz idejne zasnove
oblikovanja peš mostičkov v naselju Senovo.
Za gradnjo in rekonstrukcijo premostitvenih objektov in
objektov, ki imajo za posledico spremembo vodnega režima,
mora investitor pridobiti vodno soglasje, ki ga izda pristojna
služba vodnega območja. Sestavni del projektne dokumentacije mostu mora biti tudi projekt potrebnih ureditev vodotoka,
ki jih je treba izvesti v okviru gradnje premostitvenega objekta. Ureditve morajo obsegati območje samega mostu ter
dolvodni in gorvodni odsek, da bodo zagotovljene ustrezne
hidravlične razmere na območju samega mostu, prav tako pa
tudi na dolvodnem in gorvodnem območju. Ureditve morajo
biti načrtovane v taki dolžini, da bo omogočen ustrezen natok
vode in plavin na most ter odtok le-teh z mostu, da ne bo
prihajalo do zastajanja prodnih nanosov in plavin ter da ne
bo prihajalo do poškodb brežin.
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Če je premostitev locirana na območju, kjer je predvideno protipoplavno varovanje, ki ga določi upravljavec vodotoka in bi bila izvedba protipoplavnih ukrepov po izgradnji
mostu otežkočena oziroma neizvedljiva, mora investitor te
ukrepe izvesti v okviru izgradnje mostu.
V UE 1,4,6,8,9 je dovoljena rekonstrukcija, sanacija, nadomestna gradnja obstoječih mostov in gradnja novih mostov
(tudi če niso zarisani v grafičnih prilogah) preko Senovškega
in Dovškega potoka, ki služijo motornemu in peš prometu.
Kolesarski promet
Kolesarski promet se znotraj območja UN odvija po
cestišču in kolesarskih stezah. Kolesarske steze morajo biti
dvignjena od cestišča in od njega fizično ločene.
Parkirišča
V območju UN se uredijo nova parkirišča, in sicer:
– ob Cesti 1. maja,
– ob interni servisni cesti,
– na vsaki parceli posebej.
Parkirišča se tlakujejo z drobnimi tlakovci – betonski,
granitne kocke, kamen. Dovoljena je uporaba več barv in
vrst tlakovcev.
25. člen
VODOVODNO OMREŽJE
Oskrba s pitno vodo je urejena iz vodovodnega zajetja
Dovško. Zgradi se delno nova trasa vodovoda v UE3 – separacija in UE5 – novo stanovanjsko območje. Rekonstruira
se obstoječi vodovod na delih kjer so že dotrajane cevi. Zamenjajo se cevi obstoječega vodovoda na trasah, kjer niso
iz duktilne litine ali LTŽ materiala. Dovoljene so prestavitve
trase vodovoda na območjih, kjer so novi objekti predvideni
na trasi obstoječega vodovoda.
Cevi morajo biti izdelane iz duktilne litine ali LTŽ. Notranji profil cevi ne sme biti manjši od DN 1000 mm. Minimalna
globina polaganja je 1.20 m. Priključki objektov se izvedejo
preko kontrolnega vodomernega jaška. Za vse nove objekte
se zgradijo samostojna merilna mesta.
26. člen
KANALIZACIJSKO OMREŽJE
Kanalizacija se izvede v ločenem sistemu v vodoneprepustni izvedbi. Obstoječi zbirni kolektor, ki poteka v cesti
se nameni le za meteorno kanalizacijo, zgradi se novi kanal
fekalne kanalizacije na celotnem območju UN.
Fekalna kanalizacija poteka ob Titovi in Bohorski cesti.
Cevi so iz materiala, ki zagotavlja vodonepropustnost. Obdržijo se obstoječi izpusti iz objektov v novo fekalno kanalizacijo. Na delih, kjer so iz neprimernega materiala, dotrajani ali
neustreznega profila se rekonstruirajo oziroma zamenjajo.
Fekalna kanalizacija se nadaljuje zunaj meja UN s kolektorjem do predvidene čistilne naprave. Le-ta ni predmet tega
UN.
Meteorna kanalizacija poteka v obstoječem zbirnem
kanalu (ki se nameni izključno za meteorno kanalizacijo),
ki poteka v cestišču Titove ceste. V meteorno kanalizacijo se spuščajo vode s streh in drugih odprtih površin
ter meteorne vode s cest, parkirišč in drugih platojev le
preko lovilca olj in maščob. Meteorna kanalizacija ima
izpust v Senovški potok. Odvodnjavanje meteornih voda
v neposredni bližini potoka se izvaja preko posebne kanalizacije z več izpusti v potok. Izpustno glavo na brežini
potoka je treba oblikovati tako, da bo vtopljena v brežino.
Brežino pod izlivom in vznožje brežine je treba zavarovati
s kamnom v betonu (debelina kamna 30–50 cm). Detajl
obdelave mora biti prikazan v projektni dokumentaciji.
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih voda z
javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri
odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS,
št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list
RS, št. 47/05).
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Projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
z bencinskega servisa in ostalih objektov, kjer se opravlja
servisiranje vozil, mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi
pri odvajanju odpadnih voda iz postaj za preskrbo motornih
vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih
vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99
in 40/04). Iz projektne dokumentacije mora biti razvidno, da
je predvidena vgradnja standardnih lovilcev olj (SIST EN
852-2).
Meteorne vode ne smejo pritekati na ceste oziroma
na njih celo zastajati in ne smejo biti speljane v naprave za
odvodnjavanje lokalnih cest in cestnega telesa.
V primeru tehnoloških voda morajo le-te biti prečiščene
do stopnje, ko je za njih dovoljen izpust v javno kanalizacijo
oziroma vodotok.
27. člen
HIDRANTNO OMREŽJE
Hidrantno omrežje se le dogradi z razporeditvijo nadzemnih hidrantov na oddaljenosti 80 m znotraj območja UN
in se priključujejo na vodovodno omrežje. Izvede se tudi na
rekonstruiranemu delu vodovoda.
28. člen
ODPADKI
Zbiranje odpadkov se zagotovi na vsaki parceli posebej
in na obstoječih ekoloških otokih. Odpadki se odvažajo na
komunalno deponijo. Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža /papir, kartoni, lesni odpadki in dr./,
steklovina ter ostali odpadki, ki se jih lahko predeluje), je
potrebno zbirati ločeno v zabojnikih in jih odvažati v nadaljnjo
predelavo.
29. člen
ELEKTRO-ENERGETSKO OMREŽJE
Električno omrežje VN in NN
Jedro Senovega se napaja preko 20 kV daljnovodne
zanke s posameznimi trafo-postajami. Znotraj območja UN je
potrebno rekonstruirati obstoječo TP Kolonija in zgraditi novo
kabelsko TP do 1000 kVA za napajanje poslovnega centra v
UE3. Visokonapetostni razvod se zgradi v večcevni kabelski
kanalizaciji, ki jo sestavljajo cevi za EVVN, EVNN, javna razsvetljava in dve cevi manjšega profila za informatiko. Kabelska kanalizacija se pravilom polaga v hodnike za pešce, na
globino cca 0.70 m, v skupni koridor s »tt« komunikacijami.
Zaradi prometne ureditve se celotna kabelska kanalizacija
obbetonira. Vsa odjemna mesta morajo biti opremljena z dajalcem impulzov in daljinskim prenosom števčnih podatkov,
zlasti odjemalci nad 41 kW odjemne moči.
Znotraj območja je pri pozidavi potrebno upoštevati
varovalni koridor daljnovoda 7.0 m na vsako stran od osi
daljnovoda.
Javna razsvetljava:
Ob vseh notranjih cestah se ob zunanjem robu cestišča
izvede klasična javna razsvetljava.
Medsebojna oddaljenost svetilk naj ne bo večja od 40
m. Kable, PP 41 A 5x10 + 2,5 mm2, vodimo ob nizkonapetostnem razvodu in v kabelski kanalizaciji. Svetilke so tipizirane
na osnovi Kataloga urbane opreme za naselje Senovo, višina
drogov znotraj kompleksa je 7.00 m.
Ničenje in ozemljitev:
Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko
napetostjo je ničenje. Poleg ničenja se ozemljitev izvede tudi
s pocinkanim valjancem FeZN.
30. člen
OGREVANJE
Objekti bodo imeli vsak svojo kotlovnico na plinsko ali
oljno gorivo. Možna je tudi izvedba skupne kotlovnice za več
objektov hkrati na plin ali olje.
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31. člen
OSKRBA S PLINOM
Plinovod se polaga vzporedno z vodovodom z ustreznim odmikom. Omrežje se izvede iz polietilenskih cevi serije
S-5 možnega tlaka do 4 bar, vkopanih v teren na globini 1 m.
Hišni priključki se izvedejo z odcepom od glavnega voda za
posamezni objekt. Obvezna je priključitev vseh objektov na
javno plinovodno omrežje. Trase plinovodov naj bodo načrtovane po javnih površinah..
32. člen
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE IN SISTEM
ZVEZ
Telefonsko omrežje v zračni izvedbi je potrebno kablirati.
TK omrežje se izvede v kabelski kanalizaciji iz PVC
cevi profila 110 mm, minimalno število cevi je 2. Ob njem s
posebnimi cevmi poteka trasa KTV. Trasa poteka v skupnem
elektro-energetskem koridorju na globini 0.80 m. Celotna
kanalizacija se obbetonira.
Prostostoječe telefonske omarice se mora zamaskirati
z grmičevjem.
V. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
33. člen
VARSTVO PRED HRUPOM
Obravnavani ureditveni načrt je na območju s III. Stopnjo varstva pred hrupom, t.j. območje, kjer so dopustne
mejne vrednosti hrupa za dan 60 dBA, za noč 50 dBA,
oziroma kjer so kritične ravni hrupa za dan 69 dBA in za noč
59 dBA.
34. člen
VARSTVO ZRAKA
Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih
količin vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni
list RS, št. 73/94), Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih
naprav (Uradni list RS, št. 73/94 in 51/98).
Investitorji v območju urejanja so dolžni takoj odpraviti
ugotovljene prekoračene emisije ter tekoče opravljati meritve
emisij v okolje, o rezultatih pa obveščati lokalno skupnost.
Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.
35. člen
VARSTVO VODA
Odvajanje odpadnih voda iz območja ureditvenega načrta mora biti urejeno v skladu s pogoji, določenimi v Uredbi
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode
in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05). Na meteorno
kanalizacijo je dovoljeno priključiti le tiste meteorne vode, ki
ne presegajo dopustnih parametrov za izpust neposredno v
vode v skladu z določili zgoraj navedene uredbe. Meteorne
vode z asfaltiranih prometnih površin je dovoljeno spuščati v
ponikovalnice in odvodnik le preko lovilca olj in maščob.
Prostor za cisterno na tekoče gorivo mora biti izveden
kot nepropustna skleda.
Pri dopolnitvah grajene strukture ob potokih morajo biti
objekti (tudi enostavni) s pripadajočo komunalno, prometno
in zunanjo ureditvijo odmaknjeni od vodotokov najmanj 5.0
m, ta pogoj ne velja za obstoječe legalno zgrajene objekte.
Pas priobalnega zemljišča mora biti v projektni dokumentaciji
označen in kotiran.
V struge, na brežine ali priobalna zemljišča vodotokov
ni dovoljeno odlagati materiala.
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36. člen
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
Požar
Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja
mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi
predpisi. Notranji prometni sistem cest in peš poti omogoča
dostop do objektov z vseh strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za
gasilce (v skladu z SIST DIN 14090, maj 1996), zazankano
hidrantno omrežje pa mora zagotavljati zadostne količine
požarne vode.
Potres
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila
odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v
potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63) za območje
seizmične intenzitete VIII. Stopnje lestvice Mercalli-CancanSeiberg.
Obramba in zaščita
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za
zaščito pred vojnimi dejstvovanji glede na določbe Uredbe o
graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni
potrebno predvideti.
Stabilnost terena in temeljenja
Pred projektiranjem novih objektov, predvsem na območju separacije (UE3) je potrebno narediti geološko-geotehnične preverbe stabilnosti terena na predmetni lokaciji in
določiti načine temeljenja.
37. člen
VARSTVO PRED ELEKTROMAGNETNIM SEVANJEM
Za zagotavljanje potreb po električni energiji so zgrajene transformatorske postaje, ki predstavljajo nizkofrekvenčni
vir sevanja. Za njihovo obratovanje se mora upoštevati Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 70/96) ter Pravilnik o prvih meritvah
in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS,
št. 70/96).
38. člen
NAČIN RAVNANJA S PRSTJO IN ODVEČNO
ZEMLJO
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno
zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za
ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora.
39. člen
ARHITEKTONSKE OVIRE
Na vseh komunikacijah se izvedejo rampe za invalide
naklona 1:16.
Pri prečkanju cest se izvedejo »utopljeni« robniki v
omenjenem naklonu.
40. člen
VARSTVO NARAVNE DEDIŠČINE
Varujejo se proste zelene površine javnega značaja
pred kulturnim in zdravstvenim domom, parkovna ureditev
ob Grobnici padlih borcem v NOB, območje Senovškega
potoka.
41. člen
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
Varuje se: Titova 91 (stanovanjski objekt s cvetličarno), Titova 86 (stanovanjski objekt – nekdanja žandarmerija), Titova 98 (objekt pošte in krajevnega urada), Titova
96 (stanovanjski objekt s trgovino), Trg rudarjev 1 (stanovanjski objekt s gostinskim lokalom), Trg XIV. divizije 3
(šola), cerkev Vstalega odrešenika, spomenik in grobnica
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padlih v NOB ob Titovi cesti, spomenik rudarskim rodovom
(v parku ob rudniški vili), spomenik bojem XIV. divizije (v
parku pred zdravstvenim domom), spomenik rudarjem (v
parku na trgu pred kulturnim domom), spominsko znamenje v NOB padlim rudarjem (ob nekdanji stavbi elektrarne
na separaciji).
42. člen
VARSTVO KRAJINSKIH ZNAČILNOSTI
Ohranjajo se obstoječe zelenice znotraj naselja in dodajajo nove, ki se smiselno povezujejo z obstoječimi, ohranjajo
se vodotoki in njihova obvodna vegetacija, objekti se prilagajajo naravnem terenu. Oporni zidovi so kamniti ali betonski s
kamnito oblogo, obraščeni s plezalkami.
43. člen
RUŠITVE
Na območju UN se porušijo objekti, ki so v nasprotju
z načrtovanimi ureditvami (tudi če niso prikazani v grafičnih
prilogah), ali se sanirajo po pogojih tega odloka. Detajlne
rušitve so podane po posameznih UE.
VI. ETAPE IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA
44. člen
Neodvisno od faznosti izgradnje se lahko izvajajo posegi, ki se navezujejo na obstoječo prometno in ostalo infrastrukturo.
Etapnost izgradnje je pogojena z izgradnjo kateregakoli
dela UN kot funkcionalne celote po pogojih tega odloka in z
izgradnjo dela infrastrukture po trasah, določenih v tem ZN in
dimenzioniranih upoštevajoč končno število uporabnikov.
Na posamezni gradbeni parceli mora biti min. zagotovljena dovozna cesta (po trasi predvideni po tem UN in
upoštevajoč pogoje tega UN glede širine, vzdolžnega in prečnega profila), elektrika, vodovod in kanalizacija (upoštevajoč
trase in zmogljivosti po pogojih tega UN).
45. člen
Pred izvedbo določenih posegov v prostoru je potrebno
izdelati:
– idejno zasnovo ureditve dostopov do pritličja stanovanjskih blokov, v katerih je v pritličjih dovoljena sprememba
namembnosti/rabe iz stanovanjske v storitvene dejavnosti,
katera mora upoštevati možnost fazne izvedbe posameznih dostopov, idejna zasnova mora vsebovati značilne
poglede;
– idejno zasnovo gradbeno-tehnične prenove (rekonstrukcije – adaptacije, sanacije) posameznega stanovanjskega bloka, v kolikor se posega na streho ali fasado tega
objekta (zamenjava oken, zapiranje balkonov …), zaradi
zagotovitve enovitega videza objekta, idejna zasnova mora
vsebovati značilne poglede;
– idejno zasnovo ureditve novega centra naselja – obcestni niz objektov ob Titovi cesti v UE3 (min. za en niz objektov med cestami), s poudarkom na peš prebojih med objekti,
oblikovanju strehe in fasade uličnega niza; idejna zasnova
mora vsebovati značilne poglede;
– idejno zasnovo oblikovanja peš mostičkov v naselju
Senovo;
– katalog urbane opreme za naselje Senovo, ki bo določeval oblikovno sprejemljive tipske elemente urbane opreme
(npr. klopi, koši za odpadke, svetilke javne razsvetljave,
zaščitni stebrički, korita za rože …) in/ali podal idejne rešitve
za oblikovanje posameznih elementov urbane opreme (npr.
ograje na mostovih za motorni promet, oporni zidovi, nadstrešnice za parkirišča, avtobusna postajališča, kolesarnice,
tlakovanja, obrobe drevoredov …). Sestavni del kataloga
urbane opreme so sprejete idejne zasnove, navedene v
zgornjih alineah tega člena odloka.
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VII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

IX. TOLERANCE

46. člen
Zemljišča, ki ne bodo zazidana v prvi fazi, se lahko
uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.

53. člen
– V UE3 so dovoljene predelovalne dejavnosti (D) tudi v
objektih obcestnega niza (ob Titovi cesti) pod pogojem, da je
opravljanje teh dejavnosti ter ves promet vezan na dejavnost
orientiran na zahodni strani niza (dvoriščni strani) in pod pogojem, da so v pritličju (delno klet) niza zagotovljeni prostori
za opravljanje storitvenih dejavnosti namenjenih potrebam
prebivalcev ter da so ti prostori obvezno orientirani na Titovo
cesto. Za potrebe posameznih objektov je dovoljeno v kletnih
etažah urediti prostore za garažiranje vozil.
– Objekti, ki so predvideni za rušitev in znotraj katerih
se opravlja dejavnost na osnovi veljavnih dovoljenj, ostanejo
v funkciji za ves čas opravljanja sedanje dejavnosti. Na njih
so dovoljene le rekonstrukcije in vzdrževalna dela za čas
opravljanja sedanje dejavnosti.
– Pri nestanovanjskih objektih se dovoli sprememba
namembnosti/rabe celotnega ali dela objekta v stanovanjski objekt, kolikor to dovoljuje hierarhično višji dokument
(urbanistična zasnova).
– Tolerance za horizontalne gabarite objektov so definirane znotraj površine namenjene za razvoj objekta(ov),
podane so max možne višine objektov, dovoljeni so nižji
objekti, če ni s tem odlokom predpisana minimalna višina.
Objekti so lahko manjši od površine namenjene za razvoj
objekta(ov). Pri objektih je možna izvedba več kletnih etaž
vkopanih v zemljo.
– Dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt
oziroma na parcelo, vendar tako, da je vhod na parcelo min
6.0 m oddaljen od križišča oziroma min 1.0 m od parcelne
meje.
– Dovoljeno je združiti dva vhoda na parcelo ob upoštevanju že navedenih oddaljenosti od križišča cest.
– Dovoljena je začasna sprememba namembnosti prometnih površin v površine namenjene prireditvam.
– Ob Titovi cesti je na peš površinah (pločniki) dovoljeno
opravljati trgovsko in gostinsko dejavnost ter razstave ter za
ta namen postavljati začasne nadstrešnice, stojnice, senčila
in drugo opremo pod pogojem, da je min 1.00 m površine
izključno namenjen pešcu.
– Gradbene parcele je možno združevati. Z združevanjem gradbenih parcel se lahko združuje tudi površina za
razvoj objekta. V UE5 je dovoljeno združevati največ dve
parceli skupaj.
– Pri objektih predvidenih za gradbeno-tehnično prenovo (rekonstrukcijo) je dovoljena tudi rušitev in nadomestna
gradnja, ki mora upoštevati pogoje tega odloka.
– Dovoljene so rušitve dotrajanih objektov, ki predstavljajo nevarnost za peš in motorni promet ali nevarnost poškodb nepremičnin.
– Dovoljeno je odstopanje od lokacije peš prehodov
med objekti v UE 3, vendar je v vsakem nizu potrebno zagotoviti najmanj dva peš prehoda. Dovoljena so odstopanja od
določenih tras peš poti v primeru urejanja lastništva ali zaradi
boljših tehničnih ali funkcionalnih razlogov.
– Objekt je možno izvesti brez kleti, kakor tudi z neizkoriščenim podstrešjem. Pri vseh objektih, (kjer ni določena
kletna etaža), je po potrebi možno izvesti, več kletnih etaž s
pogojem, da so v celoti vkopane v zemljo, če s tem odlokom
ni drugače določeno.
– Dovoljeno je graditi objekte brez predhodno izvedene
parcelacije v primeru:
· da se zakoličba objekta izvede po pogojih tega UN,
· da se s postavitvijo tega objekta ne ruši koncepta
UN,
· da obstaja prometna, komunalna in energetska infrastruktura za funkcioniranje tega objekta, oziroma bo zgrajena
skupaj z objektom, vendar dimenzionirana po pogojih tega
UN.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI
IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA
47. člen
Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje
racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in
upoštevati pogoje tega odloka.
Po izgradnji objekta do katerekoli gradbene faze je
potrebno urediti okolico, splanirati teren, odpeljati odvečno
zemljo, gradbeni material in ostale gradbene odpadke.
48. člen
Investitor je dolžan najmanj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del obvestiti upravljalca elektroenergetskega omrežja o pričetku del zaradi zakoličbe kablov, varnostnih izklopov,
prestavitve kablovodov in nadzora.
Investitor mora pri delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav upoštevati veljavne varnostne in tehniške
predpise.
Investitor je dolžan pridobiti soglasje k projektu s področja elektroenergetike.
49. člen
Investitor je dolžan celotno območje priključevanja na
lokalne ceste in parkirne površine opremiti s predpisano talno
in vertikalno signalizacijo.
Prečkanja lokalnih cest se morajo izvesti s podbijanjem
oziroma prevrtanjem vozišča ali prekopom vozišča, in to čim
bolj pravokotno na os ceste, za kar si mora izvajalec pridobiti
dovoljenje za poseg v cestno telo.
50. člen
V varnostnem pasu plinovoda in priključnega plinovoda,
ki znaša 2.0 m na vsako stran plinovoda, se potrebna dela
lahko opravljajo samo pod stalnim nadzorom pooblaščenega
upravljalca plinovoda
51. člen
Investitor je dolžan celotno območje priključevanja na
lokalne in regionalne ceste ter parkirne površine, kot tudi
znotraj samega kompleksa jedra mesta opremiti s predpisano talno in vertikalno prometno signalizacijo in opremo v
skladu s Pravilnikom o prometnih znakih in Zakona o varnosti
cestnega prometa.
V varovalnem pasu plinovoda in priključnega plinovoda,
ki znaša 2.0 m na vsako stran plinovoda, se potrebna dela
lahko opravljajo samo pod stalnim nadzorom pooblaščenega
upravljalca plinovoda.
52. člen
Za gradnjo objektov preko vodnega zemljišča, ki je v
lasti Republike Slovenije, mora investitor pred pridobitvijo vodnega soglasja s pristojno službo vodnega območja
skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti po določilih Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02-SPZ). V
primerih uporabe vodne infrastrukture za druge namene po
48. členu ZV-1, kadar se na vodni strukturi zgradi objekt v
lasti tretje osebe, mora investitor pred pridobitvijo vodnega
soglasja s pristojno službo po določilih zgoraj citiranega
Stvarnopravnega zakonika skleniti pogodbo o ustanovitvi
stavbne pravice.
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– Oddaljenost pomožnih objektov za lastne potrebe in
začasnih objektov od parcelne meje drugega lastnika, je
lahko manjša od 1.50 m, ob soglasju lastnika sosednje parcele.
– Zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (naknadna) parcelacija znotraj gradbenih parcel določenih s tem
ureditvenim načrtom.
– Dovoljeno je odstopanja od gradbene linije objektov
za max ±0.80 m (zunaj ali znotraj gradbene linije), vendar
največ v 1/3 dolžine fasade objekta (brez teras ipd.). Dovoljeno je odstopanje od gradbene linije v zgornjih etažah objekta
za +1.20 m, kolikor se ne posega na parcelo drugega lastnika
ali ob soglasju soseda.
– Dovoljeno je odstopanje naklona in oblike največ dveh
frčad na objektu, če gre za arhitekturni kontrastni poudarek
dela objekta.
– Dovoljeno je odstopanje od velikosti in oblike tlakovanih površin, ki so prikazane v grafičnih prilogah tega UN,
vendar upoštevajoč določila tega odloka.
– Dovoljena so odstopanja od predlagane zunanje ureditve s tem, da se le delno spreminja namena površin, ne
sme se pa spreminjati koncepta ureditve.
– Dovoljeno je odstopanje od lokacij peš mostičkov,
določenih v grafičnih prilogah.
– Pri gradnji cest je dovoljeno odstopanje od poteka
ceste v prostoru zaradi lastništva ali terenskih pogojev, ni pa
dovoljeno zmanjševanje predvidenih širin vozišč in hodnikov
za pešce, razen v primeru, ko pride do odstopanja geodetske izmere na terenu od kartografskega prikaza, vendar
se dimenzioniranje mora vedno izvesti na osnovi veljavne
prometne zakonodaje.
– V križišču Titove ceste in ceste proti Ravnam je dovoljena izvedba dvosmerne ceste proti Ravnam s soglasjem
upravljavca obeh cest.
– Pri komunalni, energetski in TK infrastrukturi je možno
odstopanje potekov predvidenih tras, v kolikor se pojavijo
utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustreznejše
tehnološke rešitve. Do posodobitve kanalizacijskega omrežja
je dovoljena začasna uporaba nepretočnih greznic.
– Pri umeščanju in zakoličbi objektov v prostor so merodajne grafične priloge UN, možna so odstopanja od, v tem
odloku, zapisanih parcelnih številk.
X. KONČNE DOLOČBE
54. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka na območju ureditvenega načrta Senovo prenehajo veljati naslednji prostorski akti:
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
Občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00, 101/01 in
15/05),
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih II – območje
separacije na Senovem (Uradni list RS, št. 28/99).
55. člen
Pri izdelavi projektne dokumentacije za posamezne
objekte in ureditve na območju tega UN je potrebno pridobiti
projektne pogoje in soglasja pristojnih soglasodajalcev.
56. člen
Nadzor nad izvajanjem ureditvenega načrta opravljajo
pristojne inšpekcijske službe.
57. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri notranji organizacijski enoti občinske uprave, pristojni za urejanje prostora
in Krajevni skupnosti Senovo.

Uradni list Republike Slovenije
58. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Šifra: 350-05-5/2005-O502
Krško, dne 22. maja 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

OPLOTNICA
2462.

Pravilnik o vrednotenju programov društev in
organizacij na področju socialno humanitarnih
neprofitnih dejavnosti

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 7. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03) je
Občinski svet Občine Oplotnica na 15. redni seji dne 4. maja
2006 sprejel

PRAVILNIK
o vrednotenju programov društev in organizacij
na področju socialno humanitarnih neprofitnih
dejavnosti
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za izbiro,
vrednotenje in razdelitev sredstev, ki so v proračunu Občine
Oplotnica namenjena za sofinanciranje programov na področju socialno humanitarnih neprofitnih dejavnosti razen
dejavnosti Območnega združenja rdečega križa.
Financira se neprofitna in prostovoljna dejavnost društev in organizacij ter njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju: izvajalci programov in projektov), ki delujejo na območju
Občine Oplotnica, imajo v Občini Oplotnica sedež ali so
njihovi člani občani Občine Oplotnica.
2. člen
(predmet sofinanciranja)
V okviru razpoložljivih sredstev v proračunu občine se
sofinancirajo:
– programi in projekti na področju socialne, zdravstvene
ali humanitarne dejavnosti,
– stroški redne dejavnosti izvajalcev programov in projektov (stroški najemnin, telekomunikacij, komunalnih storitev, stroški dela),
– projekti, katerih pokrovitelj bo Občina Oplotnica.
Sredstva za investicije niso predmet tega pravilnika.
3. člen
(upravičenci do sredstev)
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so izvajalci
programov in projektov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Oplotnica oziroma delujejo
na njenem področju ali so občani Občine Oplotnica njihovi
člani,
– da so registrirani za dejavnost, ki je predmet tega pravilnika, imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino
in ostalo zakonsko predpisano dokumentacijo,

Uradni list Republike Slovenije
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih
programov in projektov.
Fizične osebe niso upravičene do dodelitve sredstev,
razen v primeru, če kandidirajo s projekti, ki ustrezajo določilom tega pravilnika in se ocenijo kot izjemnega pomena za
Občino Oplotnica.
Izvajalci programov in projektov, ki se po vsebini uvrščajo na več razpisnih področij, lahko za enak namen kandidirajo
samo na enem od javnih razpisov oziroma javnih pozivov
Občine Oplotnica.
POSTOPEK RAZDELITVE SREDSTEV
4. člen
Finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi
javnega razpisa ali javnega poziva, ki se objavi na krajevno
primeren način po sprejetju občinskega proračuna, s katerim
se določi višina razpoložljivih sredstev. V tekočem letu lahko
občina glede na obseg in vsebino posameznih razpisnih
področij objavi več razpisov ali pozivov.
5. člen
(javni razpis)
Javni razpis oziroma poziv mora vsebovati najmanj:
– navedbo naročnika,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
– okvirno višino finančnih sredstev,
– rok za prijavo,
– razpisni oziroma pozivni rok,
– informacijo o obrazcih za prijavo.
6. člen
(postopek)
Postopek javnega razpisa oziroma javnega poziva vodi
občinska uprava.
V primeru, če je na javni razpis oziroma poziv prijavljeno
več programov in projektov kot je na voljo proračunskih sredstev, se lahko določi prioriteta za vrednotenje prijav.
Komisija, ki jo imenuje župan obravnava popolne in v
roku prispele prijave na razpis oziroma poziv in v skladu z
določili tega pravilnika pripravi predlog razdelitve sredstev.
Komisija lahko vloge, ki po vsebini ne ustrezajo predmetu
javnega razpisa oziroma javnega poziva, preusmeri na ustrezno razpisno področje, če razpisi oziroma pozivi potekajo
istočasno.
Vloge, prispele na javni poziv, se obravnava praviloma
enkrat letno. Na predlog komisije o dodelitvi sredstev, odloči
župan s sklepom.
Izvajalci programov in projektov so o izidu razpisa oziroma poziva obveščeni v 30 dneh po končanem javnem
razpisu oziroma javnem pozivu.
7. člen
(pogodba)
Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe o sofinanciranju programov in projektov oziroma redne dejavnosti.
V pogodbi se opredeli izbran program, projekt oziroma
redna dejavnost društva ter višino in namen sofinanciranja,
dinamiko financiranja, način nadzora namenske porabe proračunskih sredstev in določilo o vračilu sredstev v primeru
nenamenske rabe sredstev oziroma neizvedenih prevzetih
obveznosti.
Izvajalci programov in projektov morajo občinski upravi,
ki spremlja izvajanje programov in projektov, v pogodbenem
roku predložiti poročilo o izvedenih programih in projektih in
namenski rabi sredstev.
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MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR PROGRAMOV
IN PROJEKTOV
8. člen
(merila in kriteriji javnega razpisa)
Merila in kriteriji, na podlagi katerih komisija oceni prijave na javni razpis in pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev izbranim izvajalcem programov in projektov, ki
ustrezajo pogojem tega pravilnika, so naslednji:
program
obseg in kvaliteta programa dela za tekoče
leto

40

jasnost postavljenih ciljev in skladnost s predmetom razpisa

0–30

nedvoumna opredelitev ciljne skupine uporabnikov

0–5

sodelovanje članov in prostovoljcev pri izvedbi
programa

0–5

leta delovanja
nad 20 let

10

pod 20 let za vsako leto delovanja 0,5 točke

članstvo
sedež v Občini Oplotnica

30

nad 100 članov

20

pod 100 članov

10

člani iz občine Oplotnica, za vsakega člana

10

financiranje
jasno opredeljeni viri financiranja

10

delež sofinanciranja s strani občin:
do 30% – 10
nad 30% – 5
Vrednost točke določi komisija v skladu s predvidenimi
proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila
zbranih točk in vrednosti točke.
MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR FINANCIRANJA
OZIROMA SOFINANCIRANJA REDNE DEJAVNOSTI
DRUŠTEV IN PROJEKTOV POKROVITELJSTVA OBČINE
9. člen
(merila in kriteriji javnega poziva)
Merila in kriteriji, na podlagi katerih komisija oceni prijave na javni poziv in pripravi predlog dodelitve proračunskih
sredstev izbranim izvajalcem za financiranje oziroma sofinanciranje dejavnosti, ki ustrezajo pogojem tega pravilnika,
so naslednji:
– ustrezen obseg kakovostnega programa (število izvedenih projektov v preteklem letu),
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– pomen dejavnosti izvajalca za Občino Oplotnica,
– neprofitnost dejavnosti izvajalca,
– uravnotežena in realna finančna shema odhodkov in
prihodkov.
Višina sofinanciranja je odvisna od višine proračunskih
sredstev za posamezna področja, ki so predmet javnega
poziva.
10. člen
Občinski svet Občine Oplotnica lahko v okviru sprejemanja proračuna, brez upoštevanja meril in kriterijev iz 8. in
9. člena tega pravilnika, odloča o dodelitvi sredstev programu
oziroma projektu, ki se oceni kot izjemno pomemben za občane in je v posebnem interesu Občine Oplotnica.
11. člen
Za sofinanciranje stroškov rednega delovanja (stroški
najemnine, energije, ptt storitev in drugi materialni stroški,
stroški dela), lahko zaprosi društvo, ki kandidira tudi na
programska sredstva. Komisija bo na podlagi dokazil opredeljenih v besedilu javnega poziva oziroma razpisa pripravila
predlog o dodelitvi sredstev v odvisnosti od višine sredstev
zagotovljenih v proračunu in v skladu s tem pravilnikom.
O dodelitvi sredstev s sklepom odloči župan.
KONČNI DOLOČBI
12. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po
enakem postopku kot sam pravilnik.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15.12.1/06
Oplotnica, dne 10. maja 2006

Uradni list Republike Slovenije
otroka, s katero se upravičencu zagotovi dopolnilni prejemek
za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Upravičenec do prispevka je eden od staršev novorojenca ali zakoniti zastopnik otroka, če je otrok državljan
Republike Slovenije in ima ob vložitvi zahtevka stalno prebivališče na območju Občine Oplotnica.
4. člen
Pravica do prispevka se uveljavlja s posebno pisno
vlogo, ki je na voljo na spletni strani ali na sedežu Občine
Oplotnica.
5. člen
V vlogi iz prejšnjega člena morajo biti navedeni podatki
o novorojencu in upravičencu ter številka transakcijskega
računa, kamor se nakaže denarni prispevek.
Vlogi je potrebno priložiti kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za otroka, dokazilo o državljanstvu staršev ter
dokazilo o stalnem prebivališču staršev in otroka.
6. člen
Višina denarnega prispevka za novorojenca znaša
50.000 SIT bruto oziroma 208,65 EUR. Občinski svet lahko
uskladi višino prispevka ob sprejetju proračuna za posamezno leto.
Sredstva za izplačilo prispevka zagotovi Občina Oplotnica iz proračuna.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za vse novorojence, rojene
od 1. januarja 2006 dalje.
Št. 15.11.1/2006
Oplotnica, dne 10. maja 2006
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l.r.

Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l.r.

2463.

PODČETRTEK
Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za
novorojence

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 14/95, 20/95, 3/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98,
12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 16/02 in 51/02) ter 7. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02, 38/03) je
Občinski svet Občine Oplotnica na 15. redni seji dne 4. maja
2006 sprejel

PRAVILNIK
o enkratnem denarnem prispevku
za novorojence
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje za dodeljevanje enkratnega denarnega prispevka za novorojence z območja Občine
Oplotnica, določa upravičence, višino prispevka ter pogoje in
postopek za uveljavitev te pravice.
2. člen
Enkratni denarni prispevek za novorojenca (v nadaljevanju: prispevek) je enkratna denarna pomoč za novorojenega

2464.

Odlok o ustanovitvi in delovanju sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu v
Občini Podčetrtek

Na podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 97/05 – UPB2) in 17. člena Statuta
Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99, 6/01 in
68/03) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 24. redni seji
dne 25. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu
v Občini Podčetrtek
1. člen
Občina Podčetrtek s tem odlokom ustanovi svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju: svet).
2. člen
Temeljni nalogi sveta sta načrtovanje in usklajevanje
nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu oziroma naloge:

Uradni list Republike Slovenije
– priprava predlogov občinskih programov za varnost
cestnega prometa in ukrepov za izvajanje teh programov, ki
jih sprejema občinski svet, ter
– koordinacija izvajanja občinskih programov za varnost
cestnega prometa, predvsem pa skrb za izvajanje prometne
vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev
cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometno-vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu.
3. člen
Svet šteje 5 članov. Svet sestavljajo predstavniki sveta
lokalne skupnosti in predstavniki uporabnikov in izvajalcev
nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu z
območja občine, in sicer:
– predstavnik občinskega sveta lokalne skupnosti
(predsednik ali član odbora za urejanje prostora, komunalno
dejavnost in varstvo okolja)
– predstavnik sveta staršev javnega zavoda s področja
vzgoje in izobraževanja
– predstavnik policijske postaje
– predstavnik občinske uprave, pristojen za cestno, komunalno dejavnost
– predstavnik javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja.

Št.

6. člen
Strokovne naloge za svet zagotavlja občinska uprava.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v prometu Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 59/96 in 10/97).
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-018/2006
Podčetrtek, dne 26. maja 2006
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

2465.

Sklep o spremembi Sklepa o soglasju k ceni
storitve pomoč družini na domu

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 54/92, 56/92, 13/93, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02,
110/02, 5/03 in 2/04), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02 in
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107/02) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list
SR, št. 49/99, 95/99, 6/01 in 68/03) je Občinski svet Občine
Podčetrtek na 24. redni seji dne 25. 5. 2006 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o soglasju k ceni storitve
pomoč družini na domu
1.
V Sklepu o soglasju k ceni storitve pomoč družini na
domu (Uradni list RS, št. 35/06) se druga točka spremeni
tako, da se glasi:
»Cena storitve pomoč družini na domu za neposrednega uporabnika, ki jo izvaja Center za socialno delo, se
zniža za subvencijo iz sredstev občinskega proračuna in za
uporabnika na uro znaša 789,00 SIT.«
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-021/2006
Podčetrtek, dne 26. maja 2006
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

4. člen
Člane sveta imenuje občinski svet na podlagi predlogov
udeleženih organizacij ter komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, za obdobje štirih let.
Po preteku mandata so vsi lahko ponovno imenovani.
5. člen
Občinski svet določi na podlagi programa dela sveta
v vsakoletnem proračunu občine sredstva za izvrševanje
nalog sveta.
Sredstva, ki so določena v proračunu občine za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, uporablja svet na podlagi
finančnega načrta.

58 / 6. 6. 2006 /

2466.

Sklep o višini denarne pomoči za novorojence
v Občini Podčetrtek za leto 2006

Na podlagi 9. člena Odloka o denarni pomoči za novorojence v občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 68/05) ter
17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 45/99,
95/99, 6/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Podčetrtek na
24. redni seji dne 25. 5. 2006 sprejel

SKLEP
o višini denarne pomoči za novorojence
v Občini Podčetrtek za leto 2006
I.
Višina denarne pomoči za novorojence v letu 2006
znaša 25.000,00 SIT.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi in se uporablja od
1. 1. 2006.
Št. 032-015/2006
Podčetrtek, dne 26. maja 2006
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

2467.

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 49/99, 95/99, 6/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 24. redni seji dne 25. 5. 2006 sprejel
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SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1.
Ukine se status zemljišča v splošni rabi, parc.
št. 1400/10, pot v površini 771 m2, vpisana pri ZK vl. št. 599,
k. o. Virštanj.
2.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti
značaj zemljišča v splošni rabi in postane last Občine Podčetrtek.
3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-023/2006
Podčetrtek, dne 26. maja 2006
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

RAVNE NA KOROŠKEM
2468.

Program priprave strategije prostorskega
razvoja in prostorskega reda Občine Ravne na
Koroškem

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
št. 39/99, 61/01, 65/03) je župan Občine Ravne na Koroškem
dne 12. 5. 2006 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
strategije prostorskega razvoja in prostorskega
reda Občine Ravne na Koroškem
1. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA
PODLAGA ZA PRIPRAVO STRATEGIJE
PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE IN
PROSTORSKEGA REDA OBČINE
1.1 Temeljne določbe
S tem programom se pričnejo postopki priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Ravne na Koroškem (v
nadaljevanju SPRO) in prostorskega reda (v nadaljevanju
PRO) Občine Ravne na Koroškem, ki sta krovna prostorska
akta občine.
Namen SPRO Ravne na Koroškem je, da v skladu
s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije določi vizijo
prostorskega razvoja občine ter usmeritve za usklajen in
vzdržen razvoj dejavnosti v prostoru in njegovo trajnostno
rabo.
PRO Ravne na Koroškem je temeljni izvedbeni prostorski akt občine. Namen PRO je, da v skladu s SPRO
Ravne na Koroškem ter ob upoštevanju pravil iz Prostorskega reda Slovenije določi območja namenske rabe prostora, določi pogoje in merila ter ukrepe za načrtovanje v
prostoru in pripravo lokacijskih načrtov občine ter pogoje
za pripravo projektov po določbah zakona, ki ureja graditev objektov.

Uradni list Republike Slovenije
1.2 Ocena stanja
Kot podlaga za izdelavo programa priprave SPRO in
PRO je bila v okviru projektne naloge »Analiza stanja in
teženj Občine Ravne na Koroškem« opravljena obširnejša
ocena stanja in teženj v občini na področju dosedanjega
prostorskega razvoja in urejanja prostora, tako glede prebivalstva, gospodarskega razvoja, poselitve, družbene javne infrastrukture, kulture, kmetijstva, gozdarstva in rudnin,
ohranjanja narave, kulturne krajine in gospodarske javne
infrastrukture.
Občino Ravne na Koroškem obdajajo sosednje občine
Prevalje, Črna na Koroškem, Slovenj Gradec in Dravograd
ter na severu država Avstrija. V današnjem obsegu meri
63,5 km2, po popisu iz leta 2002 živi v njej 12.375 prebivalcev. Ima osem krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti (KS
Kotlje, KS Strojnska Reka, KS Dobja vas, ČS Čečovje, ČS
Javornik, ČS Trg, VS Dobrije in VS Strojne) in 16 naselij. Največje naselje po število prebivalcev so Ravne na Koroškem,
v katerih živi 70% vseh prebivalcev občine. Ostala večja
naselja so še Kotlje, Tolsti Vrh in Dobja vas.
1.2.1 Družbeni in gospodarski razvoj
Področje občine je gosto naseljeno – gostota naseljenosti je 193 prebivalcev na kvadratni kilometer. Demografski
kazalci kažejo, da območje stagnira, prebivalstvo v skupnem
številu nekoliko pada, vendar ni močnega upada. Od leta
1999 (uporabljeni so samo podatki po tem letu, saj je bila
občina pred tem združena s sosednjo občino Prevalje) je
viden majhen upad prebivalstva. Dolgoročno lahko pričakujemo stagnacijo prebivalstva, v kolikor se ne bo povečal
priselitveni prirast.
V občini prevladujejo prebivalci s srednješolsko izobrazbo. Trend naraščanja višje in visoke izobrazbe je opaznejši v
zadnjih letih. Stopnja brezposelnosti je višja od republiškega
povprečja (5–7%), saj znaša 11%.
Dnevne delovne migracije iz občine in iz sosednjih
občin na Ravne so izrazite zaradi gospodarske moči in zaposlitvenega središča. Gre pa predvsem za manj izobražen
kader, saj višje izobraženi ljudje v občini nimajo večjih možnosti zaposlitve, zato le ti migrirajo izven nje.
Gospodarstvo občine je razvojno naravnano v pospešeno preoblikovanje iz monokulturne dejavnosti z izrazitim
industrijskim težiščem na območju železarne v širšo paleto
ponudb izdelkov in storitev. Poleg še prevladujoče težke industrije so močneje razviti kovinska industrija, gradbeništvo
in promet. Opazna je rast malega gospodarstva na področju
trgovine, predelovalnih dejavnosti in gostinstva.
Celotna občina ima velik potencial za razvoj turizma. Z
navezavo na že obstoječo raznoliko turistično ponudbo je v
občini smiselno razvijati predvsem športni turizem (v navezavi na obstoječo športno infrastrukturo), pohodništvo, kolesarjenje, rekreativni turizem (navezava na obstoječe tematske
poti, kmečke turizme, Ivarčko jezero, obstoječa smučišča,
Uršljo goro, ohranjeno naravno in kulturno krajino), kulturni
turizem ter zdraviliški turizem (navezava na Rimski vrelec).
Največji problem na področju obstoječe turistične ponudbe
trenutno predstavlja pomanjkanje nočitvenih kapacitet.
Mreža zdravstvenih storitev je v Občini Ravne na Koroškem zadovoljivo pokrita in v bližnji prihodnosti ni predvideno odprtje novih zdravstvenih enot. Smiselna bi bila le
širitev omrežja lekarn za še eno enoto na Ravnah. V občini
ni bolnišnice. Občani večinoma koristijo kapacitete slovenjgraške bolnišnice ter bolnišnic drugod po Sloveniji. V občini
ni organiziranega socialnega varstva za starejše. Te kapacitete so občanom na voljo na Prevaljah in v Dravogradu. Za
starejše občane je organizirana pomoč na domu. V občini
deluje psihosocialni center, kjer se zbirajo otroci iz ogroženih
in problematičnih družin. Mladinski center je trenutno v fazi
pridobivanja upravnih dovoljenj.
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Mreža predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja je v Občini Ravne na Koroškem solidno razvita,
tako da širitve niso predvidene. Ob vseh lokacijah vrtcev
so ustrezno urejena igrišča. Nekatere osnovne šole nimajo ustrezno urejenih zunanjih ali notranjih športnih površin.
Z neustrezno urejenimi razmerami se srečuje tudi šola s
prilagojenim programom. Srednješolsko izobraževanje na
Ravnah poteka na Gimnaziji Ravne in na Srednji šoli Ravne.
Slednja ima izrazite prostorske probleme, vprašljiva je tudi
lokacija šole. Visokošolsko izobraževanje na območju občine
vrši Ljudska univerza, ki nudi program Fakultete za upravo,
na Srednji šoli Ravne poteka program Višje strokovne šole
Celje, smer strojništvo.
V občini deluje Koroška osrednja knjižnica dr. Franca
Sušnika, s štirimi enotami in potujočim oddelkom. Prireditve
se v občini večinoma odvijajo v kulturnih domovih na Ravnah na Koroškem, v Kotljah in Strojnski reki, v Glasbenem
domu in na gradu Ravne. Kot zunanji prireditveni prostor se
uporablja prostor ob glasbenem domu, plato pred marketom
»TUŠ« in nov prireditveni prostor v grajskem parku.
V občini deluje Koroški pokrajinski muzej,enota Ravne
na Koroškem, ki ima v sklopu gradu stalno muzejsko postavitev. Med muzejske zbirke sodijo tudi monumentalna kiparskih
dela simpozija Forma viva.
Na območju prostora nekdanje železarne je občina
pridobila tri zgradbe s funkcionalnim zemljiščem, kjer nastaja nov muzej tehniške dediščine Koroške – železarstvo na
Koroškem.
Občina je zelo dobro pokrita s športno infrastrukturo
(športni stadion, teniška igrišča, letno mestno kopališče, pokrit zimsko letni bazen, savna, fitnes, kegljišče, večnamenska
dvorana, smučišča, trim steze …). Tudi mreža otroških igrišč
je zadovoljiva.
1.2.2 Naravni viri
V občini je po popisu kmetijskih gospodarstev iz leta
2000 212 kmetij, ki imajo v uporabi 3853 ha zemljišč, od tega
1633 ha kmetijskih. Večina kmetij v občini ima v uporabi do
10 ha kmetijskih zemljišč. Nekaj je tudi večjih kmetij. V Občini
Ravne na Koroškem intenzivno kmetijstvo ni zastopano, za
take oblike kmetijstva tudi ni pogojev, zato sama kmetijska
dejavnost v občini nima razvojnih perspektiv.
Na kmetijah kot panoga prevladuje mlečna živinoreja.
Prašičerejo na kmetijskih gospodarstvih večinoma gojijo zgolj
za lastne potrebe. Ob kmetijah so ekstenzivni sadovnjaki,
manj je intenzivnega sadjarstva.
Agrarne operacije se v večjih obsegih v občini niso
izvajale in tudi v prihodnje niso načrtovane. Nekaj manjših
agrooperacij so izvedli kmetje sami na svojih zemljiščih.
Dopolnilne dejavnosti na kmetijah so slabo zastopane,
možnosti za njihov razvoj pa so velike. Perspektivne dejavnosti predstavljajo predvsem peka kruha, sirarstvo, pridelava
mošta, turizem …
Gozd predstavlja 64% površine celotne občine. Nesonaravno gospodarjenje z gozdnim prostorom je v preteklosti
povzročilo velike spremembe v drevesni sestavi, ki se odražajo v prevladi smreke. Gozd ima v občini gospodarsko
funkcijo (kot dopolnilna dejavnost na kmetijah), pomembna
pa je tudi njegova ekološka in socialna funkcija. Ohranjeni
gozdovi omogočajo tudi razvoj turizma in rekreacije.
Občinski prostor je razpreden s številnimi vlakami in
gozdnimi cestami.
V občini so eno večje in štiri manjša območja varstva
gozdov. Zavarovanih je 1,21% vseh gozdnih površin. Ta območja so varovana kot varovalni gozd. V občini ni gozdov s
posebnim namenom.
V občini je nekaj nahajališč premoga. Premogovne sloje
najdemo v Podkraju, kjer niso bili rudarsko izkoriščani. Pod
Uršljo goro je evidentirano območje pridobivanja rudnin, kjer
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se nahajata svinec in cink. Območje za pridobivanje teh dveh
rudnin ni perspektivno in na njem se ne načrtuje kakršnegakoli odvzem omenjenih mineralnih virov. Varovalnih območji
mineralnih surovin v občini ni.
Občina leži na območju, kjer je majhna verjetnost močnega potresa. Poplave se pojavljajo predvsem jeseni (reka
Meža), vodne ujme pa spomladi, ko se tali sneg (Strojnska
reka, Suha in Kotulja). Suša se v občini pojavlja tako v zimskih kot v pomladanskih mesecih. Potencialno so v občini
zaradi erozije ogrožena vsa območja na večjih naklonih,
predvsem ob kratkotrajnih hujših padavinah. Trenutno je
evidentiranih sedem plazov,ki pa večini primerov ne ogrožajo
stanovanjskih hiš. Pojavljajo se tudi snežni plazovi. Stopnja
požarne ogroženosti je velika predvsem v času daljše suše v
pomladanskih in poletnih mesecih. Ogroženost se povečuje
tudi zaradi večanja površine gozdov in opuščanja košnje na
travnikih, ki se zaraščajo s travo. V občini so nekatere nevarne snovi nahajajo v velikih količinah in so potencialne za
nesrečo z dolgotrajnimi posledicami na ljudeh in okolju.
1.2.3 Okoljske dejavnosti
Zbiranje in čiščenje odpadnih komunalnih in industrijskih vod ni zadovoljivo urejeno. Na območju občine je sedaj
77% prebivalstva priključenega na kanalizacijsko omrežje. Izjeme, ki na kanalizacijsko omrežje niso priklopljene,
predstavljajo predvsem kmetije razpršene gradnje. Glavni
problem odpadnih voda je, da se kanalizacijsko omrežje
zaključi brez čistilne naprave in se fekalije izlivajo v reko
Mežo, ki je prekomerno onesnažena. Lokacija za izgradnjo
centralne čistilne naprave za skupno odvajanje komunalnih in
industrijskih odplak občin Prevalje in Ravne je zagotovljena,
izdeluje se lokacijski načrt za glavni kolektor in centralno
čistilno napravo.
Zbirališče komunalnih odpadkov je urejeno kot skupno
medobčinsko odlagališče v občini Prevalje, ki se bo zapolnjevalo samo do leta 2008. V Dobji vasi je urejen zbirni center
za kosovne, gradbene in nevarne odpadke. Odprto je vprašanje deponiranja žlindre iz železarne. Gradbene deponije
niso urejene.
Zaščita vodnih virov je formalno urejena z občinskim
odlokom, vendar so neskladja med površinami varovanih
vodnih virov in dejanskim stanjem. Strokovne podlage za
vodne vire je treba dopolniti in zaščititi dodatne vodne vire
v občini.
Poseben problem je hrup na Ravnah. V nekaterih robnih delih naselja med stanovanji in proizvodno cono je zaradi
peči v železarni hrup prekomeren, vendar ga je z nekaterimi
dodatnimi ukrepi možno dokončno razrešiti.
1.2.4 Poselitev
Vseh naselij v občini je po statistični opredelitvi 16.
Glede na tipološko opredelitev pomembnejših naselij v občini
ugotavljamo, da je razvoj urbanizacije bistveno spremenil
tipologijo nekdanjih naselij v osrednjem ravninskem predelu
občine v okolici občinskega središča, saj so ta naselja spremenila svoj značaj iz kmetijskega v urbana ter so se zlila z
Ravnami in postala njihova predmestja. To velja predvsem za
Dobjo vas, ki je bila prej značilno ruralno naselje z majhnimi
obrtniškimi delavnicami.
V občini se je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja
zelo razvijala Železarna Ravne, kar je prispevala k močnemu
priseljevanju tudi iz drugih območij bivše Jugoslavije. Zaradi
tako velikega porasta prebivalstva se je začela tudi množična
gradnja novih stanovanj. Tako so na Ravnah zgradili mnogo
nove blokovske gradnje, medtem ko se je naselje Kotlje
popolnoma spremenilo, saj je bilo poleg starega vaškega
jedra zgrajeno novo stanovanjsko naselje z enodružinskimi
hišami.
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Glede na obstoječ policentrični urbani sistem Občine
Ravne na Koroškem in funkcijo lokalnih središč v občini ugotavljamo, da ima izrazito gravitacijsko moč občinsko središče,
Ravne na Koroškem, ki je hkrati kot središče ožjega regionalnega pomena v somestju Slovenj Gradec-Ravne-Dravograd
pomembno zaposlitveno in oskrbo središče v regiji. Poleg
tega si Ravne delijo s Prevaljami, kot občinskem središču
sosednje občine, številne funkcije družbene javne infrastrukture in komunalno infrastrukturo, saj gre za celovito neločljivo
urbano tvorbo.
Zaradi gospodarske moči in delovnih mest na Ravnah
so se razvila tudi urbana naselja, ki tvorijo manjšo urbano
aglomeracijo v dolini (Prevalje – Ravne – Tolsti Vrh – Brdinje
– Kotlje). Razen Kotelj, ki so lokalno oskrbno središče, druga
naselja v občini nimajo oskrbnih funkcij. V preteklosti je bilo
tudi naselje Dobja vas dokaj pomembno, vendar je zaradi
prevelikega vpliva Raven izgubilo svojo funkcijo in se tako
fizično kot tudi funkcionalno zlilo z njimi.
Glede na majhni teritorialni obseg občine in manjše
število naselij, ki so sorazmerno blizu Raven, je razumljiva
prevlada Raven v omrežju naselij. Zato v občini tudi ni razlogov za postavitev običajne policentrične strukture omrežja
naselij oziroma opredelitev širše mreže pomembnejših lokalnih in lokalnih središč. Treba pa bi bilo izboljšati opremljenost lokalnega središča Kotlje za njegovo širše gravitacijsko
zaledje, do stopnje pomembnejšega lokalnega središča, z
dopolnitvijo oskrbnih in storitvenih funkcij. Nekatere funkcije
bi lahko prestavili z Raven in s tem izboljšali oskrbo spalnih
naselij v neposredni okolici.
V osrednjem delu občine je bila v območjih razpršene
gradnje ob večjih urbanih naseljih, ki ležijo praviloma v pomembnejših prometnih koridorjih, najintenzivnejša urbana
transformacija poselitve predvsem po obdobju burne urbanizacije. V višjih predelih občine je značilna tradicionalna
razpršena gradnja v obliki celkov oziroma samotnih kmetij
s pripadajočimi gospodarskimi poslopji, ki pa je v nekaterih
območjih že razvrednotena za novejšo razpršeno gradnjo.
Poseben problem predstavlja ravno razpršena gradnja v severnem delu občine, od koder se prebivalstvo izseljuje. Zato
je primerno na tem območju izboljšati komunalni standard in
oskrbo ter spodbujati delo na domu.
Osnovni prostorski plan občine ni bil sistemsko pripravljen. Leta 1986 je bil za tedanjo veliko občino (Za območje
Mežiške doline) sprejet Dolgoročni razvojni načrt občine Ravne na Koroškem. Ta dokument je bil glede na takrat veljavno
prostorsko zakonodajo na področju urejanja prostora presplošen in vsebinsko pomanjkljiv.
Družbeni plan občine, sprejet v letu 1986, je na področju varstva okolja in urejanja prostora za območje sedanje
občine predvideval izdelavo urbanističnih zasnov za naselja
Ravne, Kotlje in Strojnsko Reko. Vključeval je programske
zasnove, ki niso bile uresničene s prostorskimi izvedbenimi
načrti za blokovno in individualno gradnjo, vikende, turizem,
sanacijo odlagališč, razen Zazidalnega načrta za individualno
stanovanjsko gradnjo »Hudopisk« iz leta 1986.
S spremembami in dopolnitvami prostorskega dela dolgoročnega in srednjeročnega plana občine v letu 2000 je bila
spremenjena zasnova prostorskega razvoja novoustanovljene občine za njen prostorski obseg. Spremenjena so bila
obvezna izhodišča in območja režimov varovanja narave in
kulturne dediščine, širitve obsega naselji (ureditvenih območij) in spremembe rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč za potrebe poselitve. Izdelani sta bili urbanistični zasnovi za Ravne
in Kotlje, ki sta podrobneje opredeljeni v obvezni obrazložitvi
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana občine Ravne na Koroškem za
obdobje 1986–2000, dopolnjenega leta 1998. Zasnovi sta
bili izvedeni pomanjkljivo in ne v skladu s tedanjo veljavno
zakonodajo. Podana je bila tudi vsebina kartografskega dela
prostorskega plana. V skladu z opredelitvijo v prostorskem

Uradni list Republike Slovenije
planu je bil v letu 2005 sprejet Zazidalni načrti za stanovanjsko zazidavo Kotlje III in bencinski servis in Zazidalni načrt
za Obrtno cono Dobja vas, v letu 2003, z dopolnitvami v letu
2005. Spremembe in dopolnitve prostorskega plana občine v
letu 2004 se nanašajo na lociranje centralne čistilne naprave
na Ravnah.
Prostorski ureditveni pogoji za območje velike občine
iz leta 1986 so bili presplošni, brez določanja meril in pogojev za posamezne prostorske enote in brez ustreznega
vsebinskega pomena uporabljenih pojmov. Spremembe iz
leta 1993 niso prinesle nobenih bistveni vsebinskih premikov. Nadaljnja sprememba odloka v letu 2004 se je nanašala na posege v odprtem prostoru oziroma za razpršeno
poselitev z nekaterimi oblikovalskimi merili in pogoji, vendar
brez dopolnitve ustreznosti uporabljenih pojmov. Varovalni
režimi v prostorskem aktu so nepopolni in neusklajeni.
Na področju kulturne dediščine so varovanja nepopolna, v
neskladju z dejanskim stanjem v naravi, v grafičnem delu
niso opredeljena varovanja infrastrukture. Meje pozidave
med prostorskimi ureditvenimi pogoji in prostorskim planom
občine niso usklajene.
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora iz leta 1994 je reševal samo zatečeno
stanje, brez možnosti nadaljnjih širitev v povezavi z obstoječim veljavnim prostorskim aktom.
Prostorski ureditveni pogoji za Kotlje iz leta 1989 so nadomestili predhodno veljavni zazidalni načrt z natančnejšimi
merili in pogoji za posege v prostor, vendar s pogoji, ki niso
reševali problematike urejanja prostora. Nadaljnja sprememba v letu 1993 ni bistveno odpravila teh pomanjkljivosti.
Občina je v obdobju od leta 1994 do danes sprejela vrsto prostorskih ukrepov, kot so: zavarovanje kulturnih
spomenikov, razlastitev zemljišč za gradnjo, uveljavljanja
predkupne pravice, prepovedi parcelacije, in v novejšem
času več programov priprave za izdelavo lokacijskih načrtov,
predvsem za stanovanjsko gradnjo.
1.2.5 Javna gospodarska infrastruktura
Vsa območja v občini so priklopljena na javno vodovodno omrežje, razen območje železarne, ki trenutno še koristi
lasten vodovod in ima svojo tehnološko vodo. V letu 2006 bo
tudi to območje priključeno na javni vodovodni sistem. Večino
vode za vodooskrbo občine se pridobiva iz vodovodnega vira
"Šumc", ki se nahaja v Občini Mežica. Na območju razpršene gradnje občina v sodelovanju z lastniki postopoma gradi
javno vodovodno omrežje.
Na območju občine je sedaj 77% prebivalstva priključenega na kanalizacijsko omrežje. Sekundarno omrežje mesta
Ravne na Koroškem je obnovljeno, zgrajen je nov kolektor
Kotlje – Ravne, primarni kanal »L«, ki pokriva vzhodni del
ožjega mestnega jedra (Trg svobode, Malgajevo ulico in
okolico), kanal, ki zajema Prežihovo ulico, del Trga svobode
in zahodni del Čečovja. Zgrajeno je sekundarno kanalizacijsko omrežje za naselja Javornik, Čečovje in Trg svobode. Delno je zgrajena kanalizacija za naselje Dobja vas in
zaselek Janeče (velja za območje med regionalno cesto in
reko Mežo). Manjka še glavni kolektor in centralna čistilna
naprava. Strojnska Reka, Tolsti vrh, Nadolžnik in Brdinje
imajo zgrajeno sekundarno kanalizacijo, ki ni priklopljena na
kolektorski sistem. Na kanalizacijsko omrežje niso priključene kmetije razpršene gradnje in naselja Duler, Podgora
ter Podkraj, ki bodo imeli svoje male čistilne naprave ali pa
bodo priključeni s kanalizacijskimi vodi v sistem. Problem
kanalizacijskega omrežja znotraj samostojnih naselij je rešen
s pretočnimi bazeni meteornih vod na koncu naselij.
Naselja v občini so opremljena z razvodnim plinovodnim
omrežjem. V okviru železarne je rezervoar za utekočinjen
plin, ki predstavlja blagovne državne rezerve. Obstajajo težnje, da bi se rezervoar prestavil.
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S toplovodnim omrežjem se ogreva mesto Ravne na
Koroškem, kjer je bil toplovod tudi obnovljen, preostala naselja, ki so bila do nedavnega ogrevana na toplovodno omrežje,
se zdaj ogrevajo na plin.
Na področju energetike je odprto vprašanje možnosti
izgradnje malih hidroelektrarn (na Meži in Strojnski reki). Na
območju občine potekajo 110 KV daljnovod in na južnem
robu občine (nad Kotljami) tudi 220 KV daljnovod. Srednje
napetostni daljnovod je v večini primerov kabliran, odseki, ki
še niso, pa so v programu kabliranja. Problem nihanja napetosti na območju občine ni zaznati.
Na območju občine sta telefonski centrali na Ravnah in
v Kotljah, pokritost govornega omrežja je zadovoljiva. Podatkovno omrežje je potrebno nadgraditi, zaradi zagotavljanja
večjih hitrosti prenosa podatkov in možnosti navezave večjih
uporabnikov ter čimveč posameznih uporabnikov.
Vsa naselja, razen naselja Dobrije, so priključena na
kabelsko televizijo (predvidoma bo Dobrije vključeno z izgradnjo kolektorja Ravne-Dobrije). Na Uršlji gori, na tromeji
občin Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec in Črna na Koroškem, stoji antenski stolp. Na področju mobilne telefonije na
območju občine stojijo štiri bazne postaje. Nepokrita območja
so v soteski proti Dravogradu, v Strojnski reki in na cesti med
Kotljami in Slovenj Gradcem.
Javna razsvetljava je na območju občine vzpostavljena.
V primerih gradnje pločnikov in kolesarskih poti se bo vzporedno vzpostavilo tudi manjkajočo javno razsvetljavo.
Preko občine poteka železniška proga, namenjena tovornemu in potniškemu javnemu prometu, ki povezuje Maribor, Prevalje in Celovec. Zlasti z avstrijske strani prihaja
mnogo pobud za dvig tehničnih parametrov proge, vključno
z elektrifikacijo. Prostorske probleme predstavljajo križanja
železniške proge z javnimi cestami.
Državno omrežje cest je slabo razvito in ne omogoča
kakovostne dostopnosti oziroma povezanosti Koroške regije
z avtocestnim omrežjem in z drugimi regijami, saj regija nima
hitre ceste. Regionalno cesto Dravograd–Ravne–Holmec bi
bilo treba prekategorizirati v »glavno cesto«. Boljšo povezanost bo zagotovila tudi predvidena gradnja hitre ceste (AC
A1–Velenje–SG–Ravne-Holmec), ki naj bi se začela graditi
še v tem desetletju.
Občinsko cestno omrežje obsega 112 km občinskih
kategoriziranih cest. V občini poteka tudi 103,2 km gozdnih
cest, od katerih se večina uporablja v javne namene, saj se
po njih zagotavlja prevoz šoloobveznih otrok in vsakodnevne
migracije občanov. Potrebno je asfaltiranje dela cestnega
omrežja v občini in modernizacija nekaterih odsekov cest,
posebej znotraj Raven, in gradnja obvoznic (Ravne, Kotlje).
Mreža javnega potniškega prometa je v občini slabo
razvita. Obratuje avtobusni javni promet na relacijah Kotlje,
Slovenj Gradec, Dravograd in železniški potniški promet.
Obstaja še prevoz šoloobveznih otrok v podeželskem delu
občine.
Mirujoči promet v naseljih je pomanjkljiv. Primanjkujejo
parkirišča za tovorni promet in javna parkirišča za osebna
vozila v urbanih naseljih.
Na območju občine so tri smučišča, opremljena z žičnicami, od katerih obratujeta smučišči Poseka in Rimski
vrelec. Smučišče Ivarčko-Ošven trenutno ne obratuje in je
potrebno obnove.
Na območju občine sta predvideni ob obstoječih cestah
dve kolesarski poti, Ravne–Slovenj Gradec in Ravne–Dravograd. Kategorizirana kolesarska pot od Raven do Prevalj
je zgrajena, vendar je na pomembnem odseku potrebna
obnove.
1.2.6 Krajina
Območje Občine Ravne na Koroškem spada v področje krajin predalpske regije, v krajino Koroška. Njene
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značilnosti so iglasti gozdovi, kopasto hribovje, celki, njive
na rečnih terasah, vodnatost, ohranjenost, odmaknjenost,
turizem in kmečki turizem ter cerkve na vrhovih. Ozemlje je
del predalpskega hribovja, ki pripada vzhodnim Karavankam
in zahodnim obronkom Pohorja. Obsega porečji Meže in Mislinje. Območje nima glavne smeri, orientacijo pa mu dajeta
reki, obdani ena z grebenom vzhodnih Karavank, druga z
obronki Pohorja.
Najmočnejši pečat temu območju pa dajejo obsežna,
z gozdom porasla pobočja, v katerih se pojavlja struktura
odprtih površin celkov, ki so razmeščeni po pobočjih.
S krajinskoekološkega vidika je matica v krajini gozd.
Zaradi značilnih kmetijskih oblik – celkov – je same strnjene
matice v občini malo. O večjem območju strnjene matice v
občini lahko govorimo le na pobočju Uršlje gore. Na področju
Strojne, gričevja med Mežo in Hotuljskim podoljem ter na
samem Hotuljskem podolju prevladujejo območja zaplat.
V občini Ravne na Koroškem je opredeljeno eno območje izjemne krajine. Gre za območje Strojne. Krajina predstavlja značilno krajinsko podobo hribovitega sveta spodnje
Mežiške doline.
Večje degradacije v krajini povzročajo industrijska dejavnost, odlagališča industrijskih odpadkov, nekontrolirana
gradnja vikendov, nekatera športna infrastruktura ter nekateri
odprti kopi mineralnih surovin.
1.2.7 Medobčinsko sodelovanje
Medobčinsko sodelovanje v koroški regiji ni dovolj razvito, predvsem na področjih, kot so razvoj urbanega regionalnega sistema, razvoj delovnih mest oziroma poslovnih
in proizvodnih con, ureditev boljših prometnih povezav in
komunalne infrastrukture, vzpostavitev regionalnih povezav
okoljskih dejavnosti, turizem, ipd.
1.3 Razlogi za pripravo dokumentov
V letu 2003 je začel veljati nov Zakon o urejanju prostora
(v nadaljevanju: ZUreP-1), ki predpisuje izdelavo povsem novih prostorskih aktov na državnem, regionalnem in lokalnem
nivoju. Državni zbor RS in Vlada RS sta na podlagi ZUreP-1
sprejela dva ključna državna prostorska akta: Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, v nadaljevanju: SPRS) in Prostorski red Slovenije (Uradni list RS,
št. 122/04, v nadaljevanju: PRS). Za zagotovitev prostorskih
aktov, usklajenih z novo prostorsko zakonodajo ter novimi
strateškimi dokumenti, mora tudi občina začeti s pripravo
novih prostorskih aktov občine, to je strategije prostorskega
razvoja občine in prostorskega reda občine.
Prostorske sestavine, Dolgoročni družbeni plan Občine
Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000 in Družbeni
plan Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990,
ki so bile izdelani v prejšnji družbeno ekonomski ureditvi v
okviru sistema družbenega planiranja, zaradi spremenjenega
družbenega, ekonomskega in pravnega sistema v Republiki
Sloveniji, kljub naknadno sprejetim spremembam opredelitev, ne zagotavljajo več želenega usmerjanja prostorskega
razvoja. Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega plana je
treba nadomestiti z v ZUreP-1 določeno prostorsko strategijo,
ki bo opredelila prostorski razvoj Občine Ravne na Koroškem
in usmeritve za urejanje prostora na območju Občine Ravne
na Koroškem v novih družbeno gospodarskih razmerah.
1.4 Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo SPRO in PRO so določila
ZureP-1, ki v:
– odstavku 12. člena določa, da urejanje prostora v
občinski pristojnosti obsega tudi predpisovanje podrobnejših
meril in pogojev za urejanje prostora ter načrtuje prostorske
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ureditve na območju občine in izvaja prostorske ukrepe za
uresničevanje občinskih prostorskih aktov;
– 27. členu določa, da se prostorski akt začne pripravljati na podlagi programa priprave prostorskega akta;
– četrtem odstavku 171. člena določa, da morajo občine
začeti s pripravo SPRO in PRO po uveljavitvi prostorskega
reda Slovenije in sprejeti prostorski red občine najkasneje v
treh letih po uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja Slovenije, to je do 20. julija 2007;
– 22. členu obravnava možno sočasno pripravo prostorskih aktov občine.
2. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA SPRO IN
PRO Z OBMOČJEM NJENEGA UREJANJA
2.1 Predmet in programska izhodišča za izdelavo SPRO
Predmet SPRO je določitev zasnove prostorskega razvoja in prostorskih usmeritev za umeščanje dejavnosti v
prostor tako, da se ob upoštevanju varstvenih zahtev zagotavlja celovit, usklajen in vzdržen prostorski razvoj Občine
Ravne na Koroškem in izhodišča za prostorsko načrtovanje
na lokalni in širši ravni. Zasnova prostorskega razvoja oziroma zasnova prostorskih ureditev ima podlago v sprejetih
državnih prostorskih aktih: SPRS in PRS. Poleg navedenega
mora SPRO upoštevati tudi izhodišča Regionalne zasnove
prostorskega razvoja za Koroško statistično regijo, ko bo ta
sprejeta.
V skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in
načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine in
vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04; v
nadaljevanju: Pravilnik o SPRO) ter ob upoštevanju navedenih usmeritev se:
– določi izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine
ob upoštevanju SPRS in PRS,
– opredeli zasnovo razmestitve dejavnosti v prostoru,
– opredeli zasnovo poselitve, krajine in komunalne infrastrukture,
– izdela urbanistično zasnovo za naselje Ravne na Koroškem ter za druga naselja, če se za to izkaže potreba v
času izdelave SPRO,
– opredeli ukrepe za izvajanje strategije.
Programska izhodišča SPRO so predvsem s prostorskega vidika zagotoviti:
– usklajenost gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja v prostoru ter priprava izhodišč za koordinacijo
razvojnih interesov ob upoštevanju varstvenih zahtev,
– povezovanje posameznih območij in njihovo vključevanje na območju občine,
– spodbujanje kvalitetnega lokalnega prostorskega razvoja,
– povezovanje z regionalnim prostorom,
– doseganje kakovosti in humanega razvoja naselij,
– doseganje vzdržnega prostorskega razvoja v varovanih območjih z ohranjanjem narave in doseganjem trajnostne
rabe naravnih virov in varstva kulturne dediščine,
– usmerjanje prostorskega razvoja z upoštevanjem območij, ogroženih zaradi naravnih ali drugih nesreč,
– krepitev prepoznavnih naravnih in kulturnih značilnosti
in prednosti posameznih območij ter reševanje obstoječih
problemov.
Pri tem bodo upoštevane tudi razvojne težnje v prostoru
občine, ki so opredeljene v »Analizi stanja in teženj Občine
Ravne na Koroškem«. Občina Ravne na Koroškem bo, v
kolikor bo izražen interes za izdelavo skupnih elementov
izdelave prostorskih aktov, predvsem na področju turizma,
prometa, infrastrukture, deponiranja odpadkov ter drugih skupnih projektov usklajevala svoje interese z interesi sosednjih
občin. Prav tako bodo k sodelovanju v postopku posebej
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povabljeni predstavniki gospodarstva, interesnih združenj in
organizirane javnosti.
2.2 Predmet in programska izhodišča za
izdelavo PRO
Predmet PRO je oblikovanje pravil za urejanje prostora
v občini. PRO je temeljni izvedbeni prostorski akt občine, ki je
podlaga za pripravo občinskih lokacijskih načrtov ter določa
lokacijske pogoje za pripravo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj po zakonu, ki ureja graditev objektov. Prostorski
akt bo izdelan v skladu s SPRO Ravne na Koroškem in s
pravili Prostorskega reda Slovenije.
V skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih
podlag (Uradni list RS, št. 127/04; v nadaljevanju: Pravilnik
o PRO) se v PRO:
– prikaže območja (osnovne in podrobnejše) namenske
rabe prostora,
– prikaže območja državnih lokacijskih načrtov,
– izdela merila in pogoje za urejanje prostora (členitev
prostora za določitev meril in pogojev za urejanje prostora,
funkcionalna in oblikovna merila in pogoje, merila za določanje gradbenih parcel in komunalno opremljanje zemljišč za
gradnjo, druga merila in pogoji za urejanje prostora, merila in
pogoji za gradnjo objektov zunaj poselitvenih območij) in
– izdela ukrepe za izvajanje prostorskega reda.
Programska izhodišča prostorskega reda občine so, da
se na območju njegovega urejanja zagotovi predvsem:
– usklajenost gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja v prostoru ter priprava meril in pogojev za
uresničevanje razvojnih interesov v prostoru, ob upoštevanju
varstvenih zahtev,
– urejenost prostora tako, da se uveljavlja javna korist,
izboljša bivanje, zagotovi racionalna raba prostora in da
se ohranja prostorske vrednote (spoštuje se arhitekturne in
krajinsko tipologijo, naravni značaj sestavin okolja, strukturo
prostora),
– merila in pogoje za posege v prostor in graditev objektov,
– členitev prostora, opredelitev funkcionalnih enot in
prostorskih enot in namenske rabe prostora,
– doseganje kakovosti in humanega razvoja naselij,
– doseganje vzdržnega prostorskega razvoja v varovanih območjih z ohranjanjem narave in doseganjem trajnostne
rabe naravnih virov in varstva kulturne dediščine,
– usmerjanje prostorskega razvoja z upoštevanjem območij, ogroženih zaradi naravnih ali drugih nesreč,
– pogoje za graditev gospodarske javne infrastrukture,
– pogoje za načrtovanje prostorskih ureditev in graditve
v krajini,
– pogoje za opremljanje zemljišč za gradnjo,
– prostorske ukrepe za načrtovanje prostorskih ureditev.
3. UREDITVENO OBMOČJE SPRO IN PRO
SPRO in PRO se izdelata za celotno območje Občine
Ravne na Koroškem.
4. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI
UDELEŽENCI, KI SODELUJEJO PRI PRIPRAVI SPRO IN
PRO
Pripravljavec plana Občina Ravne na Koroškem mora
pred začetkom priprave SPRO in PRO Ministrstvu za okolje
in prostor poslati obvestilo o svoji nameri. Obvestilo mora
vsebovati podatke o vrsti, vsebini in ravni natančnosti, za
katero bo plan izdelan, vključno z ustreznim kartografskim
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prikazom določenih ali načrtovanih posegov ali območja, ki
ga plan obsega.
Ministrstvo v 60 dneh po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka pisno sporoči pripravljavcu plana, ali je za plan
treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Z javnim
naznanilom v svetovnem spletu in v enem od dnevnih časopisov, ki pokrivajo območje cele države, ministrstvo obvesti
tudi javnost, da bo za plan izvedena celovita presoja vplivov
na okolje.
Občina Ravne na Koroškem kot pripravljavec SPRO in
PRO vključi morebitno obvezo po celoviti presoji vplivov na
okolje v program priprave.
Občina Ravne na Koroškem po sprejemu programa
priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da v roku
30 dni podajo smernice za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev. Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice
za pripravo SPRO in PRO, so ministrstva in organi v njihovi
sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi
SPRO in PRO in so določeni s tem programom priprave (v
nadaljevanju: nosilci urejanja prostora). Nosilci urejanja prostora pripravijo smernice v skladu z 29. členom ZUreP-1 in
posredujejo občini strokovne podlage razvoja in/ali varstva s
svojega področja za pripravo strategije prostorskega razvoja
občine.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne
bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1
štelo, da nimajo smernic. V primeru, da smernice nekaterih
nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec
SPRO in PRO kljub temu upoštevati vse veljavne predpise
in druge pravne akte.
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj,
pomembna s področja njihove pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor
poda izhodišča za razvoj poselitve, prostorski razvoj in graditev;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
poda izhodišča za preprečevanje onesnaževanja okolja, varstva narave in ravnanje z vodami;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje poda izhodišča za varstvo okolja;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami poda izhodišča za rabo
voda in priobalnih zemljišč;
5. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost poda izhodišča in usmeritve za področje gospodarskega razvoja Slovenije, spodbujanje investicij
in krepitev konkurenčnih sposobnosti gospodarstva;
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji
trg, poda izhodišča za področje preskrbe in državnih blagovnih rezerv;
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
poda izhodišča za racionalno rabo energije in energetskih virov ter za prostorsko zasnovo omrežja energetske infrastrukture ter rabo potencialnih nahajališč mineralnih surovin;
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem
poda izhodišča za razvoj turizma in turistične ponudbe na
nacionalni ravni;
9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije, poda izhodišča za razvoj elektronskih komunikacij na državni ravni;
10. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, poda
izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega cestnega
prometa;
11. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice, poda
izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega železniškega
prometa;
12. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, poda
izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega letalskega
prometa;
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13. Ministrstvo za promet, Direktorat za pomorstvo,
poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega vodnega prometa;
14. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, poda
izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega cestnega
omrežja in državnih kolesarskih poti, razen omrežja avtocest;
15. Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo, poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj civilnega
letalstva, letališč in vzletišč;
16. Družba za avtoceste RS poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega avtocestnega omrežja;
17. Javna agencija RS za železniški promet poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj železniškega omrežja;
18. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne
zadeve, opredeli izhodišča prostorskega razvoja ter režimov
urejanja območij in infrastrukture, ki so namenjena za potrebe obrambe;
19. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, opredeli izhodišča, usmeritve in ukrepe za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami;
20. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, opredeli izhodišča,
usmeritve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
21. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo, pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje potencialov kmetijskih zemljišč;
22. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje gozdov ter izhodišča za razvoj
dejavnosti lovstva in ribištva;
23. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno
varstvo, poda izhodišča za razvoj omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti;
24. Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva, poda izhodišča za razvoj omrežja izobraževalnih in
znanstvenih ustanov osnovnega in srednjega šolstva;
25. Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport,
poda izhodišča za razvoj športa in športne infrastrukture;
26. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za visoko šolstvo, poda izhodišča za razvoj
omrežje visokih in znanstvenih ustanov višjega in visokega
šolstva;
27. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine ter druge
dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne;
28. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve poda
izhodišča za zagotovitev ustreznega števila in strukture delovnih mest ter razvoja socialne infrastrukture;
29. Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in splošne zadeve, poda izhodišča za
ravnanje s skupnim premoženjem države, investicijami in
stanovanjskimi zadevami;
30. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno
politiko poda izhodišča za usklajen in trajnosten regionalni in
lokalni prostorski razvoj;
31. Zavod za gozdove Slovenije poda izhodišča za področje gozdarstva nacionalnega pomena;
32. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave poda
izhodišča za ohranjanje narave;
33. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije poda
izhodišča za varstvo kulturne dediščine na nacionalni ravni;
34. Geoplin, d.o.o. poda izhodišča za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina;
35. ELES Elektro – Slovenija, d.o.o. poda izhodišča za
področje prenosa električne energije;
36. Telekom Slovenije, d.d. poda izhodišča za področje
telekomunikacij in zvez državnega pomena;
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37. Regionalna razvojna agencija za Koroško poda izhodišča in programe za razvoj koroške regije, vezane na
občino Ravne na Koroškem;
38. Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec,
poda izhodišča za področje gozdarstva lokalnega pomena;
39. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE
Maribor, poda izhodišča za ohranjanje narave;
40. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Maribor, poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine lokalnega pomena;
41. Elektro Celje, d.d., PE Slovenj Gradec poda izhodišča za področje prenosa in distribucije električne energije
lokalnega pomena;
42. Petrol Energetika Ravne, d.o.o. poda izhodišče za
infrastrukturno opremljanje s toplovodnim in plinovodnim
omrežjem lokalnega pomena;
43. Javno komunalno podjetje Log, d.o.o. poda izhodišča za področje vodooskrbe, področje odvajanja in čiščenja
odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju ter
urejanja lokalnega cestnega omrežja;
44. Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, poda izhodišča
za področje telekomunikacij in zvez lokalnega pomena;
45. Občina Ravne na Koroškem poda izhodišča za
področje razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture (zdravstva, šolstva, športa, socialnega varstva, javne
uprave …) lokalnega pomena, turizma, kmetijstva, prometa
(lokalnih cest) in druge infrastrukture lokalnega pomena;
46. druga ministrstva in nosilci urejanja prostora na
lokalnem nivoju podajo izhodišča v skladu z interesom sodelovanja pri pripravi SPRO in PRO glede na prostorsko
relevantnost dejavnosti.
K oddaji usmeritev na področju prostorskega razvoja
na lokalni ravni bodo pozvane tudi interesne skupine in organizirana javnost.
5. STROKOVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO SPRO
IN PRO
5.1 Obstoječe strokovne podlage in drugi akti
Pri izdelavi SPRO in PRO Ravne na Koroškem naj izdelovalec upošteva naslednje obstoječe strokovne podlage, v
kolikor niso v nasprotju z izhodišči ZUreP-1 ali drugimi predpisi, sprejetimi po izdelavi strokovne podlage ali programskimi izhodišči, določenimi v tem programu priprave:
– Regionalni razvojni program za Koroško regijo.
2001.
– Urbanistični inštitut. Regionalna zasnova prostorskega razvoja Koroške – 3. faza. Predlog regionalne zasnove z
usmeritvami in ukrepi za njeno izvajanje. 2003.
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor. Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Ravne na Koroškem. 1999.
– LOCUS d.o.o. Analiza stanja in teženj Občine Ravne
na Koroškem. 2006.
– SGP Kograd Inženiring d.o.o. Ureditev mirujočega
prometa Ravne na Koroškem. 2004.
– SIRD d.o.o. Novogradnja in obnova kanalizacijskega
omrežja in malih čistilnih naprav na območju občin v Mežiški
dolini. 2005.
– Občina Ravne na Koroškem, (B. Kotnik). Občinski načrt zaščite in reševanja ob požaru na območju Občine Ravne
na Koroškem. Občina Ravne na Koroškem. 2003.
– Občina Ravne na Koroškem (B. Kotnik). Ocena ogroženosti Občine Ravne na Koroškem pred naravnimi in drugimi nesrečami. Občina Ravne na Koroškem. 2002.
– Občina Ravne na Koroškem (B. Kotnik). Načrt alarmiranja gasilskih enot. Občina Ravne na Koroškem. 2003.
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5.2 Obvezne strokovne podlage za pripravo
prostorskih aktov
V skladu s sprejetim Prostorskim redom Slovenije (Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004) so obvezne
strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov:
1. analiza stanja in teženj v prostoru,
2. analiza razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti
v prostoru,
3. študija ranljivosti prostora,
4. druge strokovne podlage.
5.2.1 Analiza stanja in teženj prostorskega razvoja
Z analizo opišemo stanje in ugotovimo težnje v prostoru.
Analiza je izhodišče za pripravo analize razvojnih možnosti
za posamezne dejavnosti v prostoru in za študijo ranljivosti
prostora, vsebovati pa mora:
– opis naravnih in ustvarjenih sestavin prostora,
– oceno dosedanjega razvoja v prostoru, položaj in
vlogo obravnavanega območja v širšem prostoru,
– pravno stanje iz predpisov, ki določajo ureditve, ukrepe in omejitve v prostoru,
– analizo trga zemljišč,
– prikaz ključnih problemov in razvojnih teženj v prostoru.
5.2.2 Analiza razvojnih možnosti
Z analizo razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti
v prostoru se ugotavlja privlačnost prostora, dela prostora
ali njegove sestavine, ki je neposredno povezana z razvojem določene dejavnosti ali načrtovanjem določene ureditve.
Vsebovati mora:
– cilje prostorskega razvoja,
– analize, iz katerih so razvidne različne možnosti prostorskega razvoja z vidika gospodarskih, kulturnih in socialnih koristi,
– merila za ugotavljanje privlačnosti prostora za razvoj
dejavnosti oziroma za bodočo namensko rabo prostora, ki
temelji na vrednotenju ustreznosti zemljišča, zlasti z vidika
dostopnosti, opremljenosti in družbene strukture območja.
5.2.3 Študija ranljivosti prostora
S študijo ranljivosti prostora se ugotavlja ranljivost prostora, dela prostora ali njegove sestavine, ki je neposredno
povezana z razvojem določene dejavnosti ali načrtovanjem
prostorske ureditve.
Obseg ali stopnja ranljivosti se določi s presojo količinske in kakovostne spremembe prostora na podlagi analize
stanja in teženj v prostoru. Vsebovati mora:
– opredelitve načrtovanih prostorskih ureditev ter z njimi
povezanih opravil,
– opredelitve in vrednostno analizo posrednih in neposrednih vplivov posameznih prostorskih ureditev na naravne
in ustvarjene sestavine prostora.
V študiji ranljivosti prostora so podane usmeritve za
umeščanje določene dejavnosti v prostor, ki naj bi vključevale
varstvene vidike. Na tej osnovi so predlagane konkretne prostorske rešitve za lociranje novih površin in konkretni predlogi
za opustitev oziroma spremembo dejavnosti na nekaterih
območjih.
5.2.4 Druge strokovne podlage
Druge strokovne podlage z različnih področij razvoja
vsebujejo:
1. razvojne cilje in potrebe posameznih dejavnosti,
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2. stanje, probleme in težnje prostorskega razvoja v
povezavi z gospodarskimi in družbenimi razmerami ter stanjem,
3. lokalne, regionalne, državne in mednarodne dejavnike, ki vplivajo na urejanje prostora,
4. stanje ponudbe in povpraševanja na trgu nepremičnin obravnavanega območja,
5. prostorski potencial za razvoj različnih dejavnosti,
6. kvantificirane ocene potreb po prostoru ali po naravnih virih na osnovi trendov in projekcij glede na načrtovani
razvoj v prostoru in glede na ugotovljene razlike med načrtovanim in dejanskim stanjem v prostoru,
7. koncepte razvoja v prostoru,
8. pravno stanje iz veljavnih predpisov in drugih pravnih
aktov.
Druge strokovne podlage s področja varstva okolja in
njegovih delov, ohranjanja narave ter varstva kulturne dediščine vsebujejo:
1. namere, cilje ali strategijo varstva oziroma razvoja za
področje, ki ga zastopa nosilec urejanja prostora,
2. opredelitve varovanih, zavarovanih ali ogroženih območij in morebitnih prioritet v rabi prostora,
3. opredelitev potencialnih varovanih, zavarovanih ali
ogroženih območij, s predlogi za omejitve rabe prostora.

vsem s področij vodooskrbe in varovanja vodnih virov, odvajanja in čiščenja odpadnih vod, zbiranja odpadkov, oskrbe z
električno energijo in plinom, razvoja telekomunikacijskega
omrežja in omrežja KTV, gozdarstva in kmetijstva, varstva
kulturne dediščine in ohranjanja narave ter razvoja lokalnega
prometnega omrežja.
Strokovne podlage morajo vsebovati:
– podatke in analize stanja in teženj prostorskega razvoja dejavnosti,
– predloge morebitnih strateških razvojnih potreb ali
prostorskih ureditev s področja dejavnosti nosilca urejanja
prostora, vključno z njihovimi operativnimi programi,
– druge pogoje in omejitve za razvoj dejavnosti v prostoru.
Nosilci urejanja prostora posredujejo strokovne podlage
za SPRO najmanj v natančnosti, ki je predpisana s Pravilnikom o SPRO, ter v digitalni obliki, v skladu z 31. členom
Pravilnika o SPRO.
Nosilci urejanja prostora posredujejo strokovne podlage
za PRO najmanj v natančnosti, ki je predpisana s Pravilnikom
o PRO, ter v digitalni obliki, v skladu z 31. členom Pravilnika
o PRO.

5.3 Strokovne podlage pripravljavca

6. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV

Pripravljavec v sodelovanju z izdelovalcem zagotovi
izdelavo naslednjih strokovnih podlag, ki temeljijo na vsebinskih izhodiščih izdelave obveznih strokovnih podlag in se
izdelajo za naslednje vsebine oziroma področja:
1. analizo stanja in teženj prostorskega razvoja občine
Ravne na Koroškem (v delu),
2. analizo razvojnih možnosti prostorskega razvoja
za izbrane dejavnosti (bivanje, obrtne dejavnosti in manjši
industrijski obrati, družbene dejavnosti, turizem) z bilanco
zemljišč za gradnjo,
3. strokovne podlage za poselitvena območja in poselitev izven poselitvenih območij,
4. podrobnejše strokovne podlage za potrebe izdelave
urbanističnih zasnov za mesto Ravne na Koroškem in drugih
naselij, za katera se ob pripravi SPRO planira intenzivnejši
razvoj oziroma naselja, ki zahtevajo celovit koncept prostorskega razvoja ter dopolnitev obstoječih strokovnih podlag
poselitve z izdelavo variantnih rešitev,
5. strokovne podlage s področja krajine in za potrebe
izdelave krajinske zasnove oziroma podrobnejših določil za
usmerjanje dejavnosti v odprtem prostoru,
6. strokovne podlage s področja lokalne javne gospodarske infrastrukture,
7. okoljsko poročilo v skladu z Zakonom o varstvu okolja
in Zakonu o ohranjanju narave, če bo potrebo po izdelavi te
strokovne podlage ugotovilo Ministrstvo za okolje in prostor
RS.
8. analize ranljivosti (privlačnosti in ustreznosti) za posamezne dejavnosti,
9. druge strokovne podlage, ki izhajajo iz nadrejenih
prostorskih aktov ali zahtev pristojnih nosilcev urejanja prostora in obravnavajo vsebine, ki so v skladu z veljavno zakonodajo v pristojnosti Občine Ravne na Koroškem.
Strokovne podlage se pripravijo na osnovi projektnih
nalog, ki jih pripravi občinska strokovna služba, skupaj z izbranim izdelovalcem SPRO in PRO, ob upoštevanju izdelane
»Analize stanja in teženj Občine Ravne na Koroškem«.
Posamezni nosilec urejanja prostora v skladu s programom priprave SPRO in PRO pripravljavcu na njegovo
zahtevo predloži strokovne podlage s svojega področja, pri
čemer mora upoštevati raven podrobnosti obravnavane problematike.
Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora in nosilcev javnih pooblastil na lokalnem nivoju bodo potrebne pred-

Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili Zakona o urejanju prostora. Občina odda izdelavo strokovnih
podlag ter izdelavo SPRO in PRO z izbiro najugodnejšega
izdelovalca v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
Izbrani izdelovalec SPRO in PRO Ravne na Koroškem
izdela ali pa najmanj koordinira izdelavo vseh strokovnih
podlag za izdelavo SPRO in PRO.
Občina določi merila za izbor izdelovalca strokovnih
podlag, pri čemer mora v merilih upoštevati najmanj:
– reference podjetja ponudnika pri izdelavi strateških in
izvedbenih prostorskih aktov občin v zadnjih 10 letih,
– reference odgovornega vodje projekta pri izdelavi
strateških in izvedbenih prostorskih aktov občin v zadnjih
10 letih,
– interdisciplinarnost strokovne skupine ponudnika, pri
čemer mora ponudnik za izdelavo SPRO in PRO zagotavljati
strokovnjake s področja arhitekture, krajinske arhitekture,
gradbeništva, geodezije, prostorske informatike ter drugih
potrebnih strok za področje prostorskega planiranja in načrtovanja,
– stopnjo izobrazbe strokovne skupine,
– roke izdelave naloge,
– ponudbeno ceno.

7. NAVEDBA IN NAČIN PRIDOBITVE GEODETSKIH
PODLAG
Kot geodetske podlage za izdelavo SPRO in PRO se
uporabijo uradne geodetske podlage državne geodetske
službe, ki se pridobijo in uporabljajo na način in pod pogoji,
ki jih določa državna geodetska služba.
Za pripravo SPRO in PRO se kot strokovne podlage
uporabijo vse geodetske podlage državne geodetske službe
v digitalni obliki, predvsem pa:
– topografske karte meril 1:25.000 in 1:50.000 in topografski podatki,
– temeljni topografski načrti meril 1:5.000 in 1:10.000,
– orto-foto načrti merila 1:5.000,
– register prostorskih enot,
– zemljiški kataster,
– kataster stavb.
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Geodetska podlaga za grafične prikaze v kartografskem
delu SPRO je za zasnove posameznih prostorskih sistemov
lokalnega pomena na topografskih kartah praviloma v merilu
1:50.000 ali podrobnejšem. Vsebine urbanistične in krajinske
zasnove se prikažejo praviloma na topografskih načrtih, ki
ustrezajo najmanj natančnosti merila 1:10.000. Za publikacijske karte in za pregledne karte se uporabijo tudi digitalni
orto foto načrti v merilu DOF25 in DOF5.
Geodetska podlaga za grafične načrte v kartografskem
delu PRO za območja namenske rabe prostora, območja
funkcionalnih in prostorskih enot z merili in pogoji za urejanje
prostora, območja in objekti gospodarske javne infrastrukture
je uradno uveljavljen digitalni katastrski načrt v državnem
koordinatnem sistemu, ki ustreza najmanj natančnosti merila
1:5.000.
Poleg podatkov državnih geodetskih podlag se v postopku priprave PRO kot strokovna podlaga za podrobnejše
obravnave uporabljajo tudi podatki lokalne geodetske službe,
predvsem topografski načrti merila 1:1.000 za območja, za
katera te podlage obstajajo.
Za izdelavo strokovnih podlag za pripravo SPRO in
PRO se uporabijo tudi druge geodetske podlage državne
geodetske službe in podatki lokalne geodetske službe oziroma nosilcev javnih pooblastil za izvajanje lokalnih javnih
gospodarskih služb.
Geodetske podatke državne geodetske službe pridobi in
uporablja občina v skladu s pravili državne geodetske službe
in na lastne stroške. Geodetske podlage lokalne geodetske
službe financira občina iz občinskega proračuna.

8. ROKI PRIPRAVE SPRO IN PRO
Priprava SPRO in PRO bo potekala v skupnem postopku. Ob sodelovanju nosilcev urejanja potekala po priloženem
terminskem planu. Vzporedno s pripravo SPRO in PRO je
potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje
po ZVO-1 in postopek presoje sprejemljivosti izvedbe SPRO
in PRO po ZON-B.
Pomembnejši mejniki pri pripravi SPRO in PRO občine:
Faza v postopku

Rok izvedbe

Presoja MOP o potrebi vodenja postopka
celovite presoje vplivov na okolje

marec 2006

Prva prostorska konferenca

marec 2006

Sprejem programa priprave

marec 2006

Pridobitev smernic in strokovnih podlag
nosilcev urejanja prostora

april 2006

Izdelava strokovnih podlag za SPRO in
PRO

oktober 2006

Izdelava variantnih rešitev za urbanistično
zasnovo

oktober 2006

Izdelava predloga SPRO in PRO

januar 2007

Izdelava in revizija okoljskega poročila po
zakonu o varstvu okolja (ZVO-1) in
Zakonu o ohranjanju narave (ZON-B)

januar 2007

Druga prostorska konferenca

januar 2007

Obravnava in sprejem predlogov SPRO in
PRO na občinskem svetu
Javna razgrnitev in javne obravnave

februar 2007
marec 2007

Izdelava in sprejem stališč do pripomb iz
javne razgrnitve

april 2007

Izdelava dopolnjenega predloga SPRO in
PRO

maj 2007

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora
k dopolnjenemu predlogu SPRO in PRO

junij 2007

Pridobitev sklepa Ministrstva za okolje in
prostor po ZVO-1 in ZON-B

junij 2007

Sprejem odloka o SPRO in PRO

julij 2007

Pridobitev sklepa ministra za prostor o
skladnosti SPRO in PRO z ZUreP-1 in
prostorskimi akti države

julij 2007

Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja tudi spremembo prostorske zakonodaje, ki naj bi bistveno posegla v proceduro sprejema prostorskega akta. V primeru spremembe
prostorske zakonodaje se bosta postopek sprejema in posledično terminski plan prilagodila novim predpisom.
9. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM SPRO IN
PRO
Pripravljavec zagotovi sredstva za izdelavo SPRO, PRO
in potrebnih strokovnih podlag iz njegove pristojnosti ter za
pridobitev geodetskih podlag. Finančna sredstva zagotovi
pripravljavec v okviru sprejetega proračuna za leto 2006 in
predvidenih sredstev v naslednjih proračunskih obdobjih.
10. OBJAVA PROGRAMA PRIPRAVE SPRO IN PRO
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-03-0002/2005-400
Ravne na Koroškem, dne 12. maja 2006
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko l.r.

2469.

Program priprave Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
obrtne cone – Dobja vas

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK
– 1) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni
list RS, št. 39/99 in 61/01, 65/03) je župan Občine Ravne na
Koroškem Maksimilijan Večko dne 5. 6. 2006 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu obrtne cone – Dobja vas
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Občina Ravne na Koroškem je v letu 2003 sprejela
Odlok o zazidalnem načrtu obrtne cone – Dobja vas (Uradni list RS, št. 57/03 – v nadaljevanju ZN) ter v letu 2005
tudi manjšo spremembo zazidalnega načrta (Uradni list RS,
št. 87/05). Območje je namenjeno za gradnjo objektov in

Uradni list Republike Slovenije
naprav za opravljanje različnih gospodarskih dejavnosti, in
sicer za: servisne, storitvene, proizvodne, skladiščne, trgovske, poslovne s pripadajočimi parkirišči in manipulacijskimi
površinami. Na območju je predvidena ureditev prometnih
površin, javnih površin (zelenic, zasaditev ipd.) in komunalnih
vodov in naprav.
Pobudnik sprememb in dopolnitev ZN je predlagal pripravljavcu, da se navedeni prostorski akt spremeni in dopolni
tako, da se pri prostorskem urejanju dela cone O3 in O2
delno spremeni trasa prometnega omrežja in infrastrukturnih
objektov ter velikost, oblika in lega posameznih objektov,
vključno z velikostjo gradbenih parcel, zaradi zagotavljanja
optimalnih prostorskih pogojev za pobudnikovo predvideno
dejavnost na tem območju (mehanska obdelava jekla).
Pripravljavec spremembe in dopolnitve ZN je ocenil,
da je predlagana prostorska ureditev v skladu z usmeritvami
veljavnega prostorskega plana Občine Ravne na Koroškem
in urbanistično zasnovo mesta Ravne na Koroškem.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev
ZN je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02,
popravek 8/03, 58/03 – ZZK-1 –), ki v 27. – 35. členu določa
postopek za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev
prostorskih aktov.
2. Predmet in programska izhodišča
Predmet spremembe in dopolnitve ZN sta sprememba
trase prometnega in infrastrukturnega omrežja ter sprememba velikosti, oblike in lege posameznih objektov, vključno z
velikostjo gradbenih parcel znotraj dela cone O3 in O2. Del
prometnega in infrastrukturnega omrežja bo lociran tudi izven
obstoječega ureditvenega območja ZN.
Na območju urejanja ni predvidena gradnja objektov
z vplivi na okolje. Predvideni poslovni objekti (predelava
surovega jekla z zmogljivostjo od 1000 – 3000 ton letno) ne
bodo presegli velikosti objektov, določenih v Uredbi o vrstah
posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na
okolje (Uradni list RS, št. 66/1996, 12/00, 83/02) – 3. člen G
– druge proizvodne in druge dejavnosti.
3. Območje sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve ZN so načrtovane znotraj
ureditvenega območja ZN Dobja vas, in sicer znotraj delov
cone O3 in O2 ter tudi izven ureditvenega območja (koridor
trase prometnega in infrastrukturnega omrežja).
Spremembe in dopolnitve ZN obsegajo zemljišča parc.
št. 6/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 11/3,12/1, 12/2, 12/3, 20/1,
20/2, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/3, 22/5, 23/1, 23/2, 25/1,
25/3, 27/1, 27/7, 80/1, 80/3, 81/1, 81/2, 81/4, 81/5, 81/6, 82/1,
82/5, 259/2, 259/8, 259/9 k.o. Dobja vas v skupni izmeri ok.
4,1 ha.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in
mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta:
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN je Občina
Ravne na Koroškem.
Pobudnik sprememb in dopolnitev ZN je Sistemska tehnika, d.o.o., Skupina Viator & Vektor, Koroška c. 14, Ravne
na Koroškem.
Načrtovalca spremembe in dopolnitve ZN bo izbral pobudnik v sodelovanju s pripravljavcem.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred začetkom izdelave sprememb in dopolnitev ZN podati smernice za njegovo
pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Slovenj Gradec,
– Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., Ravne na Koroškem,
– Elektro Celje, d.d., PE Slovenj Gradec,
– Petrol energetika, d.o.o., Ravne na Koroškem,
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– Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje-področje voda,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje-področje ohranjanja narave,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Maribor,
– Občina Ravne na Koroškem.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v
roku 30 dni po prejemu poziva za izdajo smernic za načrtovanje ne bo 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.
V primeru, če kdo od navedenih organov ali organizacij
v roku 30 dni po prejemu poziva za izdajo mnenja ne bo
podal mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko dokumentacijo soglaša.
V kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice
ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te
pridobe v postopku.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati vsa strokovna gradiva in podatke sodelujočih organov
in organizacij v postopku priprave iz 4. točke tega programa
priprave.
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve pridobi pobudnik
priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v sodelovanju s pripravljavcem.
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Geodetski načrt v ustreznem merilu in izdelan v skladu s
Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04),
kot tudi morebitne druge geodetske podlage, pridobi pobudnik.
8. Rok za pripravo
Postopek priprave, obravnave in sprejema sprememb
in dopolnitev ZN bo potekal po naslednjem terminskem
planu:
– Izbrani načrtovalec pripravi gradivo za pridobitev
smernic in pozove vse pristojne nosilce urejanja prostora za
izdajo smernic v desetih dneh po sprejemu programa priprave, le-ti jih morajo podati v roku 30 dni.
– Načrtovalec izdela predlog sprememb in dopolnitev
ZN v 30 dneh po pridobitvi vseh potrebnih smernic s strani
nosilcev urejanja prostora.
– Župan skliče drugo prostorsko konferenco najmanj
14 dni pred javno razgrnitvijo sprememb in dopolnitev ZN.
– Občinski svet obravnava predlog sprememb in dopolnitev ZN v 1. obravnavi.
– Župan s sklepom javno razgrne predlog sprememb in
dopolnitev ZN za najmanj 30 dni, v času javne razgrnitve se
opravi tudi javna obravnava. Obvestilo o javni razgrnitvi ter
kraju in času javne obravnave se objavi v javnem glasilu ter
na krajevno običajni način najmanj teden dni pred začetkom
javne razgrnitve. O javni razgrnitvi in času javne obravnave
se obvestijo tudi vsi evidentirani lastniki nepremičnin na
vplivnem območju sprememb in dopolnitev ZN.
– Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve
predloga sprememb in dopolnitev ZN.
– Načrtovalec pripravi strokovna stališča do pripomb
in predlogov, danih v času javne razgrnitve, v 10 dneh po
zaključku javne razgrnitve.
– Načrtovalec na podlagi potrjenih stališč do pripomb in
predlogov pripravi dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev
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ZN v roku 20 dni ter ga pošlje nosilcem urejanja prostora, da
v roku 30 dni podajo svoje mnenje.
– Načrtovalec pripravi usklajen predlog sprememb in
dopolnitev ZN v roku 10 dni po pridobitvi vseh mnenj.
– Usklajen predlog sprememb in dopolnitev ZN se preda v sprejem občinskem svetu.
– Sprejeti akt se objavi v Uradnem listu RS.
– Načrtovalec pripravi končni elaborat v roku 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
akta

9. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega

Vse stroške v zvezi z pridobivanjem strokovnih rešitev
sprememb in dopolnitev ZN, izdelavo sprememb in dopolnitev ZN, vodenja vseh z zakonom zahtevanih upravnih
postopkov ter pridobivanjem smernic in mnenj prevzame
pobudnik.
Pobudnik priprave sprememb in dopolnitev ZN in pripravljavec lahko skleneta urbanistično pogodbo v skladu z
določili 76. člena ZUreP-1.
10. Končna določba
Ta program priprave začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-5-0001/06-401
Ravne na Koroškem, dne 5. junija 2006
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko l.r.

ROGAŠKA SLATINA
2470.

Program priprave Prostorskega reda Občine
Rogaška Slatina

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. – ZUreP-1 in 58/03 – ZZK-1)
ter 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS,
št. 109/03 – UPB1) sprejemam

PROGRAM PRIPRAVE
Prostorskega reda Občine Rogaška Slatina
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
prostorskega reda Občine Rogaška Slatina.
Ta program priprave določa namen, cilje ter vsebino
Prostorskega reda Občine Rogaška Slatina (v nadaljevanju –
PRO), pristojne nosilce urejanja prostora, seznam potrebnih
strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, način
pridobitve geodetskih podlag, roke za pripravo prostorskega
akta ter obveznosti s financiranjem prostorskega akta.
Priprava PRO je utemeljena predvsem zaradi naslednjih
vsebinskih razlogov:
– razvojne potrebe občine po novih poslovnih površinah,
– pospešitev razvoja občine v odnosu do regije in subregije,
– policentričnega razvoja naselij v občini,
– učinkovitejše načrtovanje prometne in druge infrastrukture v občini,
– pospešenega razvoja tržnega gospodarstva,
– spremenjenih družbeno-ekonomskih, socialnih in
pravnih razmer in z njimi prostorskih
– opredelitev prostorskega razvoja občine,

Uradni list Republike Slovenije
– sanacija degradiranih območij,
– spremembo namenske rabe prostora.
Pravna podlaga za pripravo PRO je Zakon o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), v nadaljevanju
ZureP-1. Na podlagi četrtega odstavka 171. člena ZureP-1
občine začnejo s pripravo PRO po uveljavitvi Prostorskega
reda Slovenije in ga morajo sprejeti najkasneje v 3 letih po
sprejemu Prostorskega reda Slovenije.
Občina Rogaška Slatina je 15. februarja 2006 opravila
konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi krajevnih skupnosti,
gospodarstva in drugih, ki so izkazali interes za načrtovanje
prostorskega razvoja občine. Tako se je pridobilo ogrodje
in izhodišča za nadaljnje aktivnosti in usmeritve. Dodatne
predloge občanov predvsem glede spremembe namembnosti zemljišč bo občina prejemala še 40 dni po objavi tega
programa priprave.
Celovita presoja vplivov na okolje PRO je bila zahtevana s strani Ministrstva za okolje in prostor z odločbo
št. 35409-50/2006 z dne 6. 4. 2006.
Okoljsko poročilo, v katerem bodo opredeljeni vplivi na
okolje ter izdelana presoja sprejemljivosti na varovana območja, bo hkrati izdelano za Strategijo prostorskega razvoja
Občine Rogaška Slatina in za PRO.
2. člen
Predmet, programska izhodišča in cilji PRO
Predmet PRO je določen z ZUreP-1 in s Pravilnikom o vsebini in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS,
št. 127/04).
2.1 Programska izhodišča PRO so:
– upoštevanje Prostorskega reda Slovenije,
– upoštevanje Strategije prostorskega razvoja Občine
Rogaška Slatina in njenih programskih izhodišč,
– predlogi občanov in zainteresirane javnosti ter organizacij, v kolikor so v skladu z višjimi prostorskimi akti,
– Integralni razvojni program Občine Rogaška Slatina
(ZRS Bistra Ptuj; 2003), ki ga je sprejel občinski svet.
2.2 Cilji PRO so:
– uskladitev PRO s Prostorskim redom Slovenije,
– omogočanje izvedbe ciljev Strategije prostorskega
razvoja Občine Rogaška Slatina.
3. člen
Okvirno ureditveno območje
Ureditveno območje PRO je območje Občine Rogaška
Slatina.
4. člen
Nosilci urejanje prostora, ki dajejo smernice in mnenja
in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi PRO.
Pripravljavec PRO je Občina Rogaška Slatina. Nosilci
urejanja prostora so, ki pripravljajo smernice in strokovne
podlage za pripravo PRO, so ministrstva in organi v njihovi
sestavi ter drugi nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri
pripravi prostorskega reda.
Nosilci urejanje prostora, ki morajo pred začetkom izdelave PRO podati smernice in strokovne podlage za njeno
pripravo, k dopolnjenemu predlogu PRO pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski
razvoj, Dunajska 48, 1000 Ljubljana – področje prostorskega
razvoja;
2. Ministrstvo za okolje in prostora, ARSO, Sektor za
varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana – področje varstva
okolja;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za
varstvo narave, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana – področje varstva narave;
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4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje
Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, Celje;
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
– področje kulture in kulturnih dejavnosti;
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje – področje varstva kulturne
dediščine;
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška
cesta 2, 3000 Celje – področje varstva narave;
8. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana – področje kmetijstva;
9. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 58,
1000 Ljubljana – področje gozdarstva;
10. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje,
Ljubljanska 13, 3000 Celje – področje gozdarstva;
11. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana;
12. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne
zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana – področje obrambe;
13. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje, Dečkova
36, 3000 Celje;
14. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana – področje energetske infrastrukture;
15. Ministrstvo za gospodarstvo, Sektor za rudarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana – področje rudarstva;
16. Ministrstvo za gospodarstvo, področje notranjega
trga – Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, Kotnikova 5,
Ljubljana;
17. Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški
promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor – področje železniške
infrastrukture;
18. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana – področje
prometa;
19. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana – področje letalstva;
20. Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana;
21. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501
Ljubljana;
22. Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;
23. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
24. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za informacijsko družbo, Trg OF 13, 1000
Ljubljana;
25. Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana;
26. Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana;
Drugi udeleženi, ki bodo sodelovali pri pripravi PRO:
27. Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje;
28. ELES Elektro – Slovenija, d.o.o., Služba za nadzor,
Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana;
29. Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja
Vzhod, Lava 1, 3000 Celje;
30. OKP Javno komunalno podjetje Rogaška Slatina
d.o.o., Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška Slatina – področje
vodovoda in kanalizacije;
31. Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
– področje mestnega plinovoda;
32. Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana, Cesta ljubljanske
brigade 11, 1000 Ljubljana;
33. Občinski svet Občine Rogaška Slatina;
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34. Svet za urbanizem občine Rogaška Slatina;
35. Župan Občine Rogaška Slatina;
36. strokovne službe občinske uprave Občine Rogaška
Slatina;
37. krajevne skupnosti v Občini Rogaška Slatina.
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi, da morajo
sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v tem programu, lahko pripravljavec prostorskega akta k sodelovanju
povabi tudi druge organe in organizacije.
Prej navedeni subjekti sodelujejo pri pripravi in sprejemanju planskega akta s podajo smernic za načrtovanje po
29. členu in podajo mnenja na predlog planskega akta po
33. členu ZureP-1, v roku 30 dni po prejetju vloge pripravljavca.
5. člen
Seznam potrebnih strokovnih podlag
Za strokovne podlage PRO se štejejo strokovne podlage za Strategijo prostorskega razvoja Občine Rogaška
Slatina, ki se po potrebi dopolnijo ali izdelajo na novo le v
tistih sestavinah, ki so pomembne za PRO.
Izdelajo se lahko tudi druge strokovne podlage in analize, če se v nadaljnjem postopku sprejemanja prostorskega
akta izkaže, d so potrebne.
6. člen
Način pridobitve strokovnih podlag
Na podlagi strokovnih podlag in predloga Strategije
prostorskega razvoja občine Rogaška Slatina se pripravijo
osnove za odločitve v PRO. Strokovne podlage je treba v postopku priprave PRO izdelati v skladu s Pravilnikom o vsebini
in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04) in do tiste
stopnje natančnosti, ki omogoča prenos rešitev v prostor.
Strokovne podlage pripravljavca (zagotovi pripravljavec
sam):
Pri izdelavi PRO je treba upoštevati naslednje, že izdelane strokovne podlage:
– Strokovne podlage Strategije prostorskega razvoja
Občine Rogaška Slatina;
– Kartiranje habitatnih tipov na območju urbanistične
zasnove Rogaške Slatine (Center za kartografijo favne in
flore, Miklavž na Dravskem polju, november 2003);
– Strokovne podlage za varstvo okolja za izdelavo urbanistične zasnove mesta Rogaška Slatina in lokacijskega
načrta za območje centralno zdraviliške dejavnosti v Rogaški Slatini – obstoječe stanje in usmeritve (Aquarius d.o.o.,
februar 2004);
– Analiza prometnega stanja s predlogom prometne
ureditve (Urbis d. o. o, april 2004);
– Krajinska izhodišča dolgoročnega urbanističnega razvoja Rogaške Slatine (doc. dr. Davorin Gazvoda, u.d.i.k.a.
(nosilec naloge) in Damjan Černe, u.d.i.k.a., marec 2004);
– Izračun ravni hrupa, Rogaška Slatina – turistično območje (Kova d. o. o., januar 2004);
– Prostorske analize območja Urbanistične zasnove
mesta Rogaška Slatina (Api d. o. o., april 2004);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje
pri Jelšah za območje Občine Rogaška Slatina za obdobje
1986–2000, dopolnjen 2002 (Uradni list RS, št. 83/03);
– Integralni razvojni program Občine Rogaška Slatina
(ZRS Bistra Ptuj; 2003).
Pripravljavec lahko pridobi tudi druge analize prostora
in podrobnejše strokovne podlage (za urbanistične in krajinske zasnove), za katere se v postopku priprave Strategije
ugotovi, da so pomembne pri obravnavi problematike in za
odločitev o prostorskem razvoju občine.
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Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora:
Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora se pridobijo v fazi pridobivanja smernic in se izdelovalcu posredujejo
natisnjeno in v digitalni obliki.
Strokovne rešitve morajo biti izdelane v skladu s 30. členom ZureP-1.
7. člen
Način pridobitve geodetskih podlag
Geodetske podlage za pripravo PRO pridobi pripravljavec.
Za pripravo PRO bo uporabljen digitalni katastrski načrt
in topografski načrti.
8. člen
Roki za pripravo PRO
8.1 Prva prostorska konferenca:
Prostorsko konferenco pripravljavec skliče in vodi v
skladu z 28. členom ZureP-1.
Dne 15. februarja 2006 je Občina izvedla 1. prostorsko
konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila,
usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva
in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave
prostorskega akta. Datum, kraj in čas zbora konference je
pripravljavec v skladu z ZureP-1 objavil v sredstvih javnega obveščanja; na radiu Štajerski val in v tedniku Rogaške novice.
8.2 Pridobivanje smernic pristojnih nosilcev urejanja
prostora:
Pripravljavec po sprejemu in objavi programa priprave,
pozove nosilce urejanja prostora iz 3. točke tega programa,
da v roku 30 dni dajo smernice za načrtovanje predvidene
prostorske ureditve, razen če z drugimi zakoni ni predpisano
drugače.
8.3 Druga prostorska konferenca:
Zbor druge prostorske konference skliče in vodi pripravljavec najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo prostorskega akta.
8.4 Javna razgrnitev in obravnava prostorskega akta:
Po sprejemu sklepa župana o javni razgrnitvi se predlog
PRO javno razgrne za najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve pripravljavec organizira javno obravnavo predloga. O
pripombah in predlogih danih v času javne razgrnitve, pripravljavec vodi zapisnik, o njih zavzame stališče ter zagotovi,
da se prostorski akt dopolni v skladu s stališči do pripomb in
predlogov. Stališča sprejme župan.
8.5 Pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora:
Po javni razgrnitvi pripravljavec dopolni prostorski akt v
skladu s stališči do pripomb in predlogov, danih v času javne
razgrnitve predloga PRO in pozove pristojne nosilce urejanja
prostora iz 3. točke programa, da v roku 30 dni dajo mnenja
k dopolnjenem predlogu Strategije.
8.6 Sprejem Odloka o PRO:
Občina Rogaška Slatina posreduje dopolnjen predlog
PRO v sprejem Občinskemu svetu Občine Rogaška Slatina.
Sestavni del gradiva so stališča s pripombami in predlogi iz
javne obravnave in javne razgrnitve ter priporočila prostorske
konference. Občinski svet sprejme PRO z odlokom.
8.7 Potrditev in objava PRO:
Pred objavo Odloka o PRO je treba sprejeti prostorski
akt poslati ministru za prostor v potrditev. Minister za prostor
v 15 dneh od prejema vloge ugotovi, ali je vloga popolna in
v skladu z 69. členom ZureP-1 s sklepom potrdi skladnost
PRO z ZureP-1 in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter
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prostorskimi akti države. Potrjen Odlok o PRO občina objavi
skupaj z datumom in številko sklepa ministra za prostor o
potrditvi.
Roki za pripravo prostorskega akta, predvidenem v
programu priprave, se lahko zaradi nepredvidenih zunanjih
okoliščin spremenijo.
Sestavni del postopka je Celovita presoja vplivov na
okolje, ki lahko bistveno vpliva na termine sprejema prostorskega akta.
9. člen
Financiranje priprave PRO
Finančna sredstva za pripravo in sprejem PRO ima
pripravljavec v proračunu za leto 2006 in 2007 predvidena
na proračunski postavki 16001; konto 420804.
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3504-0001/2006
Rogaška Slatina, dne 23. maja 2006
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

SEŽANA
2471.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Sežana za leto 2005

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 16. člena
Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01
in 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 22. 5.
2006 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Sežana
za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sežana
za leto 2005, ki izkazuje naslednje stanje:
A) BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
I.

V tisoč
SIT

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

2.539.424.655

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.061.224.471

70 DAVČNI PRIHODKI

1.337.561.500

700 Davki na dohodek in dobiček

973.072.278

703 Davki na premoženje

246.532.827

704 Domači davki na blago in storitve

117.956.395

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni

723.662.971
511.308.382
4.156.139
255.926
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713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI

570.968
207.371.556
361.030.694
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750 Prejeta vračila danih posojil

4.287.250

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)

0

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

220.421.793

440 Dana posojila

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

140.608.901

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0

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

4.287.250

73 PREJETE DONACIJE

303.264

730 Prejete donacije iz domačih virov

146.328

731 Prejete donacije iz tujine

156.936

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki od drugih
javnofinančnih institucij
II.

Št.

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

116.866.226
116.866.226
2.228.381.384
492.502.034
129.692.569
21.303.906
337.654.147

403 Plačila domačih obresti

2.851.412

409 Rezerve

1.000.000

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

913.873.013
18.425.792
376.597.987
39.560.428

0

50 ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILO DOLGA (55)

24.369.321

550 odplačilo domačega dolga

24.369.321

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

290.961.200

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

–24.369.321

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.)

–311.043.271

Povečanje sredstev na računih po zaključnem računu
proračunu za leto 2005 povečuje stanje sredstev iz preteklih
let. Povečanje sredstev na računih se razporedi s proračunom za leto 2006.

466.430.721
466.430.721

PRENOS IZ LETA 2004

19.312.022 SIT

355.575.616

PRIHODKI LETA 2005

1.000.000 SIT

ODHODKI LETA 2005

–

166.638.193

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

188.937.423
311.043.271

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I.-II.)

STANJE DENARNIH SREDSTEV
31. 12. 2005

20.312.022 SITSIT

Denarna sredstva rezervnega sklada se prenesejo v
rezervni sklad Občine Sežana za leto 2006.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-5/2006-8
Sežana, dne 22. maja 2006

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB:
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)

VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)

2. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Sežana
po zaključnem računu za leto 2005 izkazujejo naslednje
stanje:

479.288.806

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

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

C) RAČUN FINANCIRANJA

4.287.250

Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l.r.
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Odlok o razveljavitvi Odloka o dodeljevanju
socialnih stanovanj v najem v Občini Sežana

Na podlagi petega odstavka 87. člena Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 18/04) ter 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01
in 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 22. 5.
2006 sprejel

ODLOK
o razveljavitvi Odloka o dodeljevanju socialnih
stanovanj v najem v Občini Sežana
1. člen
S tem odlokom se razveljavi Odlok o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Sežana (Uradni list RS,
št. 36/98 in 30/02).
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4. člen
V 10. členu se za besedo zasluge doda besedilo »oziroma uspehe.«.
5. člen
V 12. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Način podelitve priznanja župana Občine Sežana določa 10. člen tega odloka.«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/2006-32
Sežana, dne 22. maja 2006
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l.r.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-5/2006-29
Sežana, dne 22. maja 2006
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l.r.

2473.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
priznanjih Občine Sežana

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena, 16. in 30. člena
Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01
in 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 22. 5.
2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
priznanjih Občine Sežana
1. člen
V Odloku o priznanjih Občine Sežana (Uradni list RS,
št. 43/97, 18/99, 36/00 in 23/04) se v 2. členu za četrto alineo
doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– priznanje župana Občine Sežana«.
2. člen
V 3. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»O priznanjih župana Občine Sežana odloča župan.«
3. člen
Za 7. členom se doda novo 5. poglavje, ki se glasi: »5.
Priznanje župana Občine Sežana«, in doda nov 7.a člen, ki
se glasi:
»7.a člen
Priznanje župana Občine Sežana lahko podeli župan
Občine Sežana na predlog oziroma po lastni presoji. Priznanje ima pomen osebnega priznanja, pohvale, zahvale posameznikom, skupinam, organizacijam, podjetjem, društvom,
zavodom, krajevnim skupnostim ali drugim osebam in se
podeljuje priložnostno.«.
Dosedanje 5. poglavje z naslovom Postopek podeljevanja se preštevilči in postane 6. poglavje.

SLOVENJ GRADEC
2474.

Dopolnitev programa priprave o spremembah
in dopolnitvah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih Ct2 – »Vzhodni vstop 1«

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03; v nadaljnjem besedilu ZUreP-1)
in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni
list RS, št. 29/99 in 24/03) je župan Mestne občine Slovenj
Gradec dne 23. 5. 2006 sprejel

DOPOLNITEV
PROGRAMA PRIPRAVE
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih Ct2 –
»Vzhodni vstop 1«
1. člen
Program priprave o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorsko ureditvenih pogojih Ct2 – »Vzhodni vstop 1«, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 103/04, z dne 23. 9.
2004, se dopolni tako, da se v območje sprememb in dopolnitev odloka o PUP Ct2 – »Vzhodni vstop 1« vključi tudi
funkcionalna enota F3.
2. člen
Dopolni se prvi stavek 2. člena programa priprave tako,
da se za besedilom: »funkcionalna enota F1, F2,« doda
besedilo: »F3,«.
Dopolni se prvi stavek druge točke (Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev Odloka o PUP
Ct2- »Vzhodni vstop 1«) 4. člena programa priprave tako,
da se za besedilom: »funkcionalna enota F1, F2,« doda
besedilo: »F3,«.
Dopolni se prvi stavek tretje točke (Območje sprememb
in dopolnitev odloka o PUP Ct2 – »Vzhodni vstop 1«) 5. člena
programa priprave tako, da se za besedilom: »funkcionalne
enote F1, F2,« doda besedilo: »F3,«.
3. člen
Sprejeta dopolnitev programa priprave o spremembah
in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Ct2
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– »Vzhodni vstop 1« se objavi v Uradnem listu RS in začne
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-03-8/2004
Slovenj Gradec, dne 22. maja 2006
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.
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5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta
Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 61/98).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/06
Sodražica, dne 18. maja 2006
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r

SODRAŽICA
2475.

Odlok o določitvi volilih enot za volitve članov
Občinskega sveta Občine Sodražica

Na podlagi 19. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 9. člena
Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00,
12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na 20. redni seji
dne 18. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o določitvi volilih enot za volitve članov
Občinskega sveta Občine Sodražica
1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve v
občinski svet Občine Sodražica.
Občinski svet šteje 9 članov.
Člani občinskega sveta se volijo po večinskem volilnem
sistemu.
2. člen
Za območje Občine Sodražica se za volitve članov
občinskega sveta določi sedem volilnih enot, v katerih se
skupno voli devet članov občinskega sveta.
Volilne enote so oblikovane tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev.
Volilne enote obsegajo eno ali več naselij. V vsaki volilni
enoti se praviloma voli en član občinskega sveta, vendar ne
več kot trije.
3. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določijo naslednje volilne enote:
– Volilna enota 1: Globel, Podklanec, Kotel, Novi Pot,
Brlog – del.
Voli se en član sveta.
– Volilna enota 2: Žimarice.
Voli se en član sveta.
– Volilna enota 3: Petrinci, Kračali, Kržeti, Janeži, Betonovo.
Voli se en član sveta.
– Volilna enota 4: Sodražica, Jelovec.
Volijo se trije člani sveta.
– Volilna enota 5: Vinice, Male Vinice, Lipovšica, Ravni
Dol, Nova Štifta, Travna gora.
Voli se en član sveta.
– Volilna enota 6: Zapotok.
Voli se en član sveta.
– Volilna enota 7: Zamostec, Preska, Sinovica.
Voli se en član sveta.
4. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne
občine Sodražica.

ŠENTJUR
2476.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
komunalnih taksah v Občini Šentjur pri Celju

Na podlagi 1. in 4. člena Zakona o komunalnih taksah
(Uradni list SRS št. 29/65, 5/68, 1/69, 7/70, 7/72, in Uradni
list RS, št. 18/91, 57/99 – ZDIS), 4., 6. in 17. člena Zakona
o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) ter 15. člena Statuta
Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40//99 in 1/02) je
Občinski svet Občine Šentjur na 26. seji dne 18. maja 2006
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o komunalnih taksah v Občini Šentjur
pri Celju
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o komunalnih taksah v Občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS,
št. 39/97), v nadaljevanju: odlok.
2. člen
V naslovu in v vseh členih odloka, kjer se uporablja
naziv občine »Občina Šentjur pri Celju« se v nazivu črta
besedilo »pri Celju«.
3. člen
Peta točka prvega odstavka 2. člena odloka se črta in
nadomesti z novo točko, ki se glasi:
»5. objekte ali naprave za oglaševanje v skladu z odlokom, ki ureja dejavnost plakatiranja in oglaševanja v Občini
Šentjur.«.
4. člen
V prvem in tretjem odstavku 5. člena, v drugem in četrtem odstavku 6. člena in prvem odstavku 9. člena odloka
se besedilo »Oddelek za okolje in prostor Občine Šentjur pri
Celju« nadomesti s besedilom, ki se glasi »pristojni oddelek
občinske uprave« v ustreznih sklonih.
5. člen
Črta se 11. člen odloka in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni oddelek občinske uprave oziroma pristojne inšpekcijske
službe.«
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6. člen
Črta se 12. člen odloka in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»12. člen
Z globo v znesku 100.000,00 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če:
– v določenem roku ne prijavi taksnega predmeta ali
storitve, za katero je predpisano plačilo komunalne takse,
– v prijavi nastanka taksnega predmeta ali storitve navede napačne podatke, pomembne za obračun taksne obveznosti,
– postavi taksni predmet brez dovoljenja ali v nasprotju
s pogoji v dovoljenju pristojnega organa.
Z globo v znesku 40.000,00 SIT se za prekršek kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe.«
7. člen
V Tarifi komunalnih taks se črtajo prvi, drugi in tretji
odstavek tarifne št. 6 ter se nadomestijo z naslednjim besedilom:
Za objekte ali naprave za oglaševanje, ki so postavljeni
oziroma pritrjeni na javnih mestih, se plača letna taksa od
velikosti:
1. če so trajnega značaja
– samostoječe table in stenske table
– plakatni steber
– obešanke na drogovih JR
– prenosljivi ulični panoji
– ulični transparenti
– vitrine
– zastave
– plakati, nalepke, napisi ipd.

do 1 m2
3000 točk letno
za vsak nadaljnji
začeti m2 se obračuna dodatnih
1000 točk

– če so osvetljene z lastnim virom
– svetlobni ali vrtljivi prikazovalniki

do 1 m2
4000 točk letno
za vsak nadaljnji
začeti m2 se obračuna dodatnih
2000 točk

– slikovno ali pisno obdelane stene
stavb

do 1 m2
1000 točk letno
za vsak nadaljnji
začeti m2 se obračuna dodatnih
500 točk

2. če so začasnega značaja
– samostoječe table in stenske table
– plakatni steber
– obešanke na drogovih JR
– prenosljivi ulični panoji
– ulični transparenti
– vitrine
– zastave
– plakati, nalepke, napisi ipd.

do 1 m2
10 točk dnevno
za vsak nadaljnji
začeti m2 se obračuna dodatnih 8
točk

– če so osvetljene z lastnim virom
– svetlobni ali vrtljivi prikazovalniki

do 1 m2
40 točk dnevno
za vsak nadaljnji
začeti m2 se obračuna dodatnih 20
točk

– slikovno ali pisno obdelane stene
stavb

do 1 m2
10 točk dnevno
za vsak nadaljnji
začeti m2 se obračuna dodatnih 5
točk

– zvočni objekti

1000 točk dnevno

Obrazložitev tarife številka 6 ostane nespremenjena.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2006(2521)
Šentjur, dne 18. maja 2006
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.
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Odlok o delovanju in pristojnostih krajevnih
skupnosti v Občini Šentjur

Na podlagi 2. in 15. člena ter členov poglavja VI »Ožji
deli občine« Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS,
št. 40/99, 1/02) je Občinski svet Občine Šentjur na 26. redni
seji dne 18. maja 2006 sprejel

ODLOK
o delovanju in pristojnostih krajevnih skupnosti
v Občini Šentjur
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Namen odloka)
(1) Ta odlok določa naloge krajevnih skupnosti Občine Šentjur (v nadaljevanju: KS), njihovo organizacijo, način
upravljanja s premoženjem, financiranje, informiranje občanov in nadzor nad delom in poslovanjem.
(2) KS so pravne osebe javnega prava. V pravnem prometu nastopajo samostojno v okviru nalog, ki so določene s
statutom in tem odlokom.
(3) KS ima svoje ime, ki ga določi Statut Občine.
2. člen
(Opredelitev izrazov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo
naslednji pomen:
– KS je ožji del občine in predstavlja njeno osnovno
delitev. KS je v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem
in premoženjsko-finančnem smislu zaokrožena celota,
– četrtna skupnost je notranji del KS, na območju, ki
je opredeljeno kot mesto, in je zaokrožena naravna celota,
ki ima tradicijo in voli svoje predstavnike v svet KS. Četrtna
skupnost ni ožji del občine v smislu določb zakona in je
ustanovljena za zadovoljevanje internih potreb delovanja
KS,
– vaška skupnost je notranji del KS, ki je zaokrožena
naravna celota, ki ima tradicijo in voli svoje predstavnike v
svet KS. Vaška skupnost ni ožji del občine v smislu določb
zakona in je ustanovljena za zadovoljevanje internih potreb
delovanja KS,
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– mesto je urbano naselje Šentjur, ki je omejeno z uličnim sistemom,
– zbor občanov je zbor, ki je sklican na podlagi določil
statuta občine,
– zbor krajanov je posvetovalni zbor, namenjen internim
potrebam delovanja KS in omogoča dejavnost organov KS v
zvezi z izvrševanjem njihovih nalog.
(2) V odloku uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični
obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in
moški spol.
3. člen
(Naloge KS na komunalnem področju)
KS opravljajo na komunalnem področju naloge, ki se
nanašajo na njene prebivalce in ozemlje, in sicer:
– opravljajo naloge v zvezi z modernizacijo in vzdrževanjem nekategoriziranih cest, modernizacijo in letnim vzdrževanjem javnih poti ter njihovo prometno ureditvijo,
– opravljajo naloge v zvezi z vzdrževanjem naselij in
neprometnih javnih površin,
– opravljajo naloge v zvezi z upravljanjem in urejanjem
pokopališč ter organizacijo pogrebne službe na krajevno
običajen način, če z odlokom ni določeno drugače,
– opravljajo naloge skrbnika premoženja občinskega
javnega dobra, pripravljajo predloge za njegovo odmero,
zamenjavo ali prodajo ter posredujejo podatke za občinski
informacijski sistem,
– opravljajo naloge pri pridobivanju soglasij lastnikov
zemljišč za dela na komunalnem in cestnem področju.
4. člen
(Naloge KS na družbenem področju)
KS opravljajo na področju družbenih dejavnosti naloge,
ki se nanašajo na njene prebivalce in ozemlje, in sicer:
– na področju kulture, športa, rekreacije, turizma in
drugih društvenih dejavnosti podpirajo dejavnosti društev
in njihove prireditve, usklajujejo potrebe po javnih prostorih
za izvajanje njihove dejavnosti in sofinancirajo dejavnost
društev krajevnega pomena, za zunanje objekte in naprave
v javni lasti pa s pogodbami dogovorijo upravljalce le-teh in
določijo pravice in dolžnosti uporabnikov,
– sodelujejo pri vzdrževanju objektov in naprav namenjenih za skupne potrebe občanov ter izvajajo nadzor nad
uporabo in njihovim stanjem,
– izvajajo nadzor nad stanjem naravnih in kulturno-zgodovinskih spomenikov ter nad stanjem vojaških grobov in
grobišč,
– sodelovanje s socialnimi in drugimi službami pri zagotavljanju sosedske pomoči, pomoči ostarelim občanom
in invalidom.
5. člen
(Druge naloge KS)
KS opravljajo tudi druge naloge, ki se nanašajo na njene
prebivalce in ozemlje, in sicer:
– dajejo mnenje občinski upravi v zvezi z obratovalnim
časom gostinskih lokalov,
– spremljajo nevarnosti na svojem področju in po potrebi o tem obveščajo organe občine za zaščito ter organizirajo
pomoč pri elementarnih in drugih nesrečah,
– organizirajo prostovoljno delo in zbirajo finančna sredstva za uresničevanje skupnih interesov občanov,
– na zahtevo občinskih organov in po lastni presoji dajejo mnenje o posameznih zadevah na področjih, ki zadevajo
interese njihovih občanov, ter sodelujejo pri pripravi razvojnih
načrtov in urejanju prostora,
– seznanjajo pristojne občinske organe s problemi njihovih občanov,
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– sprejemajo obvestila občanov, dajejo informacije in
pomoč občanom pri reševanju njihovih vlog in problemov,
– opravljajo druge naloge, za katere jih pooblasti občinski svet ali župan.
II. ORGANIZACIJA DELOVANJA KS
6. člen
(Svet KS)
(1) Organ KS je svet KS. Statut občine opredeljuje njegovo konstituiranje, naloge, organizacijo in delovanje.
(2) Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje sveta ter opravlja
druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne skupnosti.
7. člen
(Četrtne in vaške skupnosti)
(1) V okviru KS lahko delujejo četrtne in vaške skupnosti v mejah volilnih enot za člane sveta KS, kolikor KS ni
ena volilna enota. Če je v volilni enoti izvoljenih več članov
sveta KS, ti z večino glasov izmed sebe izvolijo predsednika
četrtne ali vaške skupnosti, če pa je izvoljen en sam, pa ta z
izvolitvijo za člana sveta postane istočasno tudi predsednik te
skupnosti. Če sta izvoljena dva člana, opravlja nalogo predsednika skupnosti član po njunem medsebojnem sporazumnem dogovoru, sicer pa izmenično vsak polovico mandata,
tako da opravlja nalogo predsednika najprej starejši član.
(2) V mejah mesta Šentjur delujejo četrtne skupnosti, na
vseh ostalih območjih pa vaške skupnosti.
(3) Sklep o določitvi četrtnih in vaških skupnosti ter volilnih enot za člane sveta KS sprejme občinski svet praviloma
na predlog sveta KS.
8. člen
(Zbori občanov in krajanov)
(1) Zbor občanov se skliče v skladu z določbami statuta
občine.
(2) Zbor krajanov se skliče za celotno KS ali za posamezno vaško oziroma četrtno skupnost. Skliče ga predsednik
sveta KS na lastno pobudo ali na zahtevo sveta KS za celotno KS, za vaško ali četrtno skupnost pa predsednik sveta
KS ali predsednik četrtne oziroma vaške skupnosti na lastno
pobudo ali na zahtevo sveta KS.
(3) Zbor krajanov obravnava naloge in pobude iz 3.,
4. in 5. člena tega odloka ter sprejema pobude, predloge in
priporočila.
9. člen
(Odbori in komisije)
(1) Na podlagi sklepa sveta KS se za izvajanje nalog
lahko ustanovijo odbori in komisije. Ti lahko pripravljajo predloge za svet KS, skrbijo za izvajanje posameznih nalog, ne
morejo pa samostojno odločati v imenu KS. Naloge in sestava odborov in komisij se določijo s sklepom sveta KS.
(2) Odbori se ustanavljajo za opravljanje trajnejših nalog, in sicer:
– odbor za upravljanje pokopališča,
– odbor za upravljanje s kamnolomi,
– odbor za izgradnjo posameznega objekta in
– drugi odbori po sklepu sveta KS.
(3) Komisije se ustanavljajo po sklepu sveta KS za
opravljanje raznih občasnih nalog.
10. člen
(Tajniki KS)
(1) Za realizacijo nalog in za potrebe strokovnega, organizacijskega, administrativno tehničnega delovanja KS se v
občinski upravi sistemizirajo delovna mesta tajnikov KS.
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(2) Tajnik KS skrbi za zakonito delovanje KS in njenih
organov v obsegu del opredeljenih v sistemizaciji delovnega
mesta, dela in naloge pri izvajanju letnega programa dela
KS opravlja po navodilih predsednika sveta KS. V Občinski
upravi, kjer ima sklenjeno delovno razmerje, je odgovoren
predstojniku v okviru pogodbe o zaposlitvi.
(3) Tajnik KS lahko opravlja naloge za več KS ali tudi
druge naloge v okviru občinske uprave.
11. člen
(Sedež in prostori KS)
(1) Občina zagotavlja na sedežu KS osnovne prostore
za njeno delovanje.
(2) Sedež KS je tradicionalno središče območja oziroma
je določen s sklepom občinskega sveta.
(3) Stroške v zvezi z zagotavljanjem osnovnih prostorskih pogojev zagotavlja občina neposredno v okviru delovanja javne uprave.
12. člen
(Poslovnik o delu organov KS in žig)
(1) Za delo sveta KS se smiselno uporablja poslovnik o
delu občinskega sveta. Svet KS lahko sprejme tudi statut in
poslovnik o svojem delu, o delu četrtnih in vaških skupnosti ter
o delu odborov in komisij. Statut in poslovnik mora biti skladen
z določbami statuta občine in poslovnika občinskega sveta,
velja pa od potrditve skladnosti s strani občinskega sveta.
(2) KS imajo svoj žig, lahko pa tudi pečat.
(3) Žig je okrogle oblike s premerom 3,5 cm. V sredini
je stiliziran grb Občine Šentjur. Na zgornjem obodu žiga je
napis – Občina Šentjur, na spodnjem obodu pa ime KS.
13. člen
(Krajevni praznik)
KS lahko sprejmejo sklep o določitvi krajevnega praznika. Krajevni praznik ima lahko stalno določitev ali pa se
določi letno.
14. člen
(Krajevna obeležja in priznanja)
(1) KS lahko imajo svoja krajevna obeležja in podeljujejo krajevna priznanja za delo in zasluge, kar določi svet KS
v svojih sklepih ali pa v ustreznem pravilniku.
(2) Krajevna obeležja so lahko grb, zastava ali himna.
III. PREMOŽENJE V UPRAVLJANJU KRAJEVNIH
SKUPNOSTI
15. člen
(Opredelitev premoženja)
(1) Premoženje občine se prenese v upravljanje KS na
podlagi sklepa občinskega sveta.
(2) V sklepu se podrobno opredeli premoženje, ki je
predmet prenosa v upravljanje, določijo standardi za upravljanje in vzdrževanje ter predvidijo potrebni finančni viri.
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pališke službe in odloka, ki ureja pokopališko in pogrebno
dejavnost.
(2) KS določajo višino grobnine, ki je namenski vir za
delovanje pokopališke službe in vzdrževanje pokopališč. V
okviru pokopališke službe se vodijo potrebne evidence in kataster grobov. Za izvajanje pogrebne dejavnosti KS izvedejo
javna naročila in sklenejo pogodbe.
18. člen
(Športne in rekreacijske površine)
KS upravljajo vse športne in rekreacijske površine v
občinski lasti na svojem območju, razen tistih, ki so v upravljanju javnih zavodov in drugih namenskih športnih površin,
s katerimi je občina sklenila najemno pogodbo neposredno.
19. člen
(Kulturne in večnamenske dvorane)
Kulturne in večnamenske dvorane v občinski lasti po
posameznih KS upravljajo KS ali krajevna društva. Upravljanje se dodeli tisti pravni osebi, kot je krajevno običajno in ki
zagotavlja upravljanje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
20. člen
(Postajni objekti, ekološki otoki, zemljišča in ostalo)
(1) KS upravlja z vsemi avtobusnimi postajališči na svojem območju, ekološkimi otoki in drugimi javnimi zemljišči ali
objekti, ki se uporabljajo za skupne potrebe krajanov.
(2) KS lahko upravljajo z drugimi zemljišči in objekti, ki
jih v njihovo upravljanje s posebnim sklepom prenese občina. V sklepu se določi način upravljanja in vzdrževanja ter
opredeli zato potrebna sredstva.
IV. FINANCIRANJE DELOVANJA KS
21. člen
(Financiranje KS – viri)
(1) Za izvedbo nalog KS zagotavlja sredstva občina v
celoti v okviru letnega proračuna v skladu s proračunskimi
načeli,
(2) Za upravljanje in vzdrževanje premoženja, danega
v upravljanje, se zagotavljajo sredstva iz prispevkov posameznih uporabnikov in proračuna občine. Za upravljanje z
objekti v občinski lasti se izdela amortizacijski načrt.
(3) Višino prispevka posameznega uporabnika določi
svojim sklepom svet KS ob soglasju župana.
(4) Prispevki posameznih občanov pri izgradnji objektov
se uporabljajo namensko in povečujejo obseg sredstev zbranih za posamezen objekt.
(5) Za financiranje odmere cest in drugih skupnih posebnih projektov zagotavlja občina sredstva v letnih proračunih po sprejetih ključih.

16. člen
(Javne površine v upravljanju)
KS upravlja z nekategoriziranimi cestami, skrbi za modernizacijo in letno vzdrževanje javnih poti, površin za mirujoči promet in poti, ki se uporabljajo za gibanje pešcev, ki so
v javni lasti.

22. člen
(Letni finančni načrt in poročilo)
(1) Svet KS sprejme letni finančni načrt in finančno
poročilo, ga uskladi z občinskim proračunom, ga posreduje
v obravnavo in sprejem občinskemu svetu, ki ga sprejme
skupaj s proračunom oziroma zaključnim računom občine.
(2) Za izvrševanje finančnih načrtov KS se uporabljajo
določbe predpisov, ki urejajo financiranje proračunskih porabnikov in določbe odloka o proračunu občine.

17. člen
(Pokopališča)
(1) KS upravljajo s pokopališči in njihovimi pripadajočimi objekti na krajevno običajen način v okviru poko-

23. člen
(Poročila o delu)
(1) Predsednik sveta KS poroča občinskim organom o
problematiki v svoji KS po potrebi na lastno pobudo ali na
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njihovo zahtevo. Poročanje je pisno ali na sejah predsednikov KS.
(2) Svet KS ob koncu tekočega leta sprejme poročilo
o svojem delu in o problematiki na svojem območju ter ga
pošlje v obravnavo občinskim organom.
24. člen
(Javna naročila)
Za izvajanje javnih naročil v KS se uporabljajo navodila,
ki določajo postopek oddaje javnih naročil male vrednosti in
jih sprejema župan.
25. člen
(Sejnine in nagrade pri delu organov)
(1) Delo članov sveta in drugih organov KS je častno in
brezplačno. Predsednik sveta je za delo v KS iz sredstev KS
upravičen do letne nagrade po sklepu sveta KS.
(2) Nagrada za delo lahko pripada predsedniku sveta
KS po naslednjem kriteriju:
– KS nad 3000 prebivalci do višine 9 % bruto letne
plače župana, ki delo opravlja poklicno,
– KS nad 2000 prebivalci do višine 8 % bruto letne
plače župana, ki delo opravlja poklicno,
– KS nad 1000 prebivalci do višine 7 % bruto letne
plače župana, ki delo opravlja poklicno,
– KS pod 1000 prebivalci do višine 6 % bruto letne
plače župana, ki delo opravlja poklicno.
(3) Če pri delu opravljanja nalog predsednika sveta KS
sodeluje podpredsednik sveta, je po sklepu sveta KS lahko
upravičen do nagrade, vendar skupna višina ne sme presegati določil drugega odstavka tega člena.
26. člen
(Poraba namenskih sredstev in prispevkov občanov)
(1) Financiranje nalog KS se izvaja tako, da se v finančnem načrtu KS in njegovi realizaciji zagotovi namenskost
porabe sredstev, tako po višini kot po namenu pridobitve ter
v skladu z proračunskimi načeli občine.
(2) Predsednik sveta krajevne skupnosti je odgovoren
za izvrševanje sprejetega finančnega načrta krajevne skupnosti v okviru zakonov in občinskega statuta kot zastopnik
krajevne skupnosti in je odgovoren za vsako prekoračitev,
ki ni opredeljena v finančnem načrtu KS. KS se ne sme
zadolževati.
27. člen
(Računovodstvo KS)
V okviru občinske uprave občina zagotavlja računovodstvo za potrebe delovanja KS.
V. INFORMIRANJE OBČANOV
28. člen
(Javno poročanje o delu)
(1) Svet KS o svojem delu krajanom poroča na krajevno
običajen način. Določitev poročanja na krajevno običajen
način svet KS opredeli z ugotovitvenim sklepom.
(2) Svet KS skrbi za aktualno informiranje krajanov preko javnih medijev.
(3) Svet KS o tekoči problematiki in svojem delu lahko
daje informacije na skupnem občinskem internetnem naslovu.
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29. člen
(Bilteni)
Svet KS vsaj enkrat letno izda bilten, ki ga prejme vsako
gospodinjstvo v KS. V biltenu poroča o svojem delu, problematiki v KS, predstavi finančni plan in njegovo realizacijo ter
posreduje druge pomembne informacije.
VI. NADZOR
30. člen
(Nadzor nad delom in finančnim poslovanjem)
(1) Nadzorni odbor občine opravlja nadzor nad delom in
finančnim poslovanjem KS.
(2) Župan občine lahko predlaga nadzornemu odboru
občine redni ali izredni pregled poslovanja KS.
(3) Na zahtevo občinskega sveta ali župana se lahko
opravi revizijski pregled poslovanja KS z notranjo revizijo
občine.
(4) Občinska uprava pri svojem delovanju redno spremlja poslovanje KS in opozarja na pomanjkljivosti in pomaga
pri njihovi odpravi.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(Uskladitev krajevnih aktov)
(1) Sedanji pravni akti KS veljajo do izteka mandata
sedanjega sveta KS.
(2) Ta odlok in novi pravni akti KS so pravna podlaga za
nastop novega mandata in nadalje.
32. člen
(Računovodski sistem v prehodnem obdobju)
Računovodstvo v KS se uskladi z določili tega odloka
tako, da se smiselno zaključi poslovanje tekočega leta.
33. člen
(Tajniški sistem v prehodnem obdobju)
Nova organizacija tajniškega sistema se izvede postopno, vendar najkasneje v devetih mesecih po sprejetju tega
odloka.
34. člen
(Prenos v upravljanje)
Sklepe o prenosu premoženja v upravljanje KS na predlog župan sprejme občinski svet najkasneje v roku dvanajstih mesecev po sprejemu tega odloka.
35. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati drugi
odstavek 6. člena Odloka o sestavi in številu članov svetov
KS in volitvah v svete KS v Občini Šentjur pri Celju (Uradni
list RS, št. 60/95, 2/96, 66/98).
36. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Šifra: 004-7/2005(211)
Šentjur, dne 18. maja 2006
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.
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Pravilnik o dodeljevanju tržnih stanovanj
Občine Šentjur v najem

Na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 69/03) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjur
pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99 in 1/02) je Občinski svet
Občine Šentjur na 26. redni seji dne 18. maja 2006 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju tržnih stanovanj Občine Šentjur
v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo:
– stanovanja, ki imajo status tržnih stanovanj;
– upravičenci do najema tržnih stanovanj;
– pogoji za dodeljevanje tržnih stanovanj v najem in
– postopek oddaje tržnih stanovanj v najem.
2. člen
Tržna stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v
lasti Občine Šentjur, ki so tako kategorizirana ali jih župan s
sklepom opredeli kot tržna stanovanja.
3. člen
Upravičenci do najema tržnih stanovanj so fizične osebe, ki so plačilno sposobni za poravnavo tržne najemnine in
ostalih obveznosti za uporabo stanovanja ter izpolnjuje vse
pogoje za dodelitev tržnega stanovanja v najem.
II. POGOJI ZA DODELITEV TRŽNIH STANOVANJ V
NAJEM
4. člen
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so
upravičeni do dodelitve tržnega stanovanja v najem, so:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj s prosilcem
uporabljajo stanovanje, ni najemnik oziroma lastnik primernega stanovanja ali stanovanjske stavbe;
– da je prosilec plačilno sposoben za poravnavo tržne
najemnine in ostalih obveznosti iz najemnega razmerja;
– da ima udeleženec in osebe, ki skupaj s prosilcem
uporabljajo stanovanje, poravnane vse obveznosti do Občine
Šentjur.
Župan lahko z razpisom določi tudi dodatne pogoje, ki
jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve
tržnega stanovanja v najem.
5. člen
Župan lahko v posameznem razpisu za dodelitev tržnih
stanovanj v najem določi prednostne kategorije prosilcev, kot
na primer mladi, mlade družine in druge. Tako določena ciljna
skupina ima, ob upoštevanju razpisnih pogojev in meril, prednost pri dodelitvi tržnega stanovanja v najem, če je udeležencev javnega razpisa več, kot je razpoložljivih stanovanj.
III. POSTOPEK DODELITVE TRŽNIH STANOVANJ
V NAJEM
6. člen
Oddaja stanovanj po tem pravilniku se opravi na podlagi
javnega razpisa z javno ponudbo.
Župan za izvedbo javnega razpisa imenuje komisijo.
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7. člen
Javna ponudba je na nedoločen oziroma na določljiv
krog oseb naslovljeno javno vabilo k dajanju ponudb za najem, pod vnaprej določenimi pogoji in se objavi v sredstvih
javnega obveščanja.
Postopek oddaje v najem na podlagi javne ponudbe
se lahko prične po poteku 15 dni od objave javnega vabila
k dajanju ponudb za najem. Ponudbe ponudniki oddajo na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki vsebuje vse potrebne
podatke in informacije o načinu in pogojih oddaje tržnega
stanovanja v najem.
V objavi javne ponudbe mora biti navedeno:
– lokacija, velikost stanovanja in višina izklicne mesečne najemnine veljavne v času objave;
– čas, za katerega se tržno stanovanje odda v najem;
– varščina, v višini treh izklicnih mesečnih najemnin in
določilo, da mora le-ta biti poravnana najkasneje do zaključka zbiranja ponudb;
– splošne in dodatne pogoje, ki jih morajo ponudniki
izpolnjevati;
– navedbo prilog in dokazil, ki jih mora ponudnik priložiti
ponudbi;
– rok vezanosti na ponudbo in rok, v katerem se ponudba lahko sprejme;
– način obveščanja o oddaji tržnega stanovanja oziroma izbiri ponudnika, način in rok sklepanja pogodbe ter
druga napotila in pojasnila, ki so določena z razpisno dokumentacijo.
8. člen
Ponudbe z zahtevanimi listinami in dokazili se pošljejo
po pošti ali oddajo v vložišču na naslov, ki je naveden v objavi
javne ponudbe v posebej zaprti kuverti. Odpiranje ponudb
je javno.
Za vodenje razpisnega postopka se uporabljajo določila
zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
Ponudbe, ki prispejo po roku (nepravočasne ponudbe),
ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, pristojna strokovna služba na predlog komisije zavrže.
9. člen
Na podlagi proučitve utemeljenosti pravočasnih in popolnih vlog, pristojna strokovna služba na predlog komisije
izbere najugodnejšega ponudnika.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika se upoštevajo naslednji kriteriji:
– izpolnjevanje vseh razpisanih pogojev;
– ponujena višina najemnine za stanovanje, ki ne sme
biti nižja od izklicne;
– drugi kriteriji, določeni z razpisom.
Odločitev o oddaji tržnega stanovanja v najem sprejme
pristojna strokovna služba, ki izda sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma dodelitvi tržnega stanovanja v
najem in o tem obvesti vse ponudnike.
Zoper odločitev pristojnega organa je dopustna pritožba
na župana. Odločitev o pritožbi je dokončna.
10. člen
Na podlagi dokončnega sklepa o dodelitvi tržnega stanovanja v najem sklene župan z izbranim ponudnikom najemno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe
iz razlogov, ki so na njegovi strani, Občina Šentjur zadrži
vplačano varščino.
Z najemno pogodbo se uredijo medsebojna razmerja,
pri tem pa se upoštevajo določila tega pravilnika ter določbe stanovanjskega zakona. Najemna pogodba za uporabo
tržnega stanovanja se lahko sklene za nedoločen ali določen
čas.
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11. člen
Tržnega stanovanja najemnik nima pravice oddajati v
podnajem.

ŠKOFJA LOKA

IV. OBLIKOVANJE NAJEMNINE
12. člen
Najemnina za tržno stanovanje se določi z najemno
pogodbo. Višina najemnine se ugotavlja na podlagi veljavne
metodologije za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih in znaša 50% nad neprofitno najemnino za določeno
stanovanje. Tako izračunana najemnina predstavlja v razpisu
izklicno mesečno najemnino.
V. ZAMENJAVE TRŽNIH STANOVANJ
13. člen
Občina Šentjur omogoča zamenjave stanovanj brez
javnega razpisa v okviru razpoložljivega števila stanovanj
in pri tem upošteva zlasti spremenjene potrebe najemnikov
tržnih stanovanj po primerni stanovanjski površini, druge
njihove interese in lastne interese ter potrebe občine. Vloge
za zamenjavo zbira pristojna strokovna služba. Vloge morajo
biti obrazložene s predloženimi dokazili, vključno s potrdilom,
da so poravnane vse obveznosti iz dosedanjega najemnega
razmerja.
O zamenjavi odloča župan.
VI. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA
14. člen
Najemna pogodba lahko preneha sporazumno, z odpovedjo, s potekom časa, za katerega je bila pogodba sklenjena, ali z odstopom od pogodbe.
Najemna pogodba, sklenjena za nedoločen čas, preneha z odpovedjo, in sicer s potekom odpovednega roka, ki ga
določa najemna pogodba.
15. člen
Najemodajalec in najemnik imata pravico odpovedati
najemno pogodbo v skladu z določbami zakona in najemne
pogodbe.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Za razmerja, ki niso posebej urejena s tem pravilnikom,
se neposredno uporabljajo določila stanovanjskega zakona
in podzakonskih predpisov.
Prav tako se v primerih, ki jih ta pravilnik ne ureja, smiselno uporabljajo določbe veljavnih predpisov, ki urejajo razpolaganje in upravljanje stvarnega občinskega premoženja.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Šifra: 3520-51/2006(2513)
Šentjur, dne 18. maja 2006
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.
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Program priprave občinskega lokacijskega
načrta za del območja Grenc (GRE-MB 03,
GRE-MB 04, SOB-ID 06) v Škofji Loki

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 107/02, 8/03, v nadaljevanju; ZureP-1) ter
38. in 98. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS,
št. 37/95 in 47/98) je župan Občine Škofja Loka dne 15. 5.
2006 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
občinskega lokacijskega načrta za del območja
Grenc (GRE-MB 03, GRE-MB 04, SOB-ID 06)
v Škofji Loki
1. člen
(predmet programa priprave)
S tem programom priprave se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
lokacijskega načrta,
– predmet in programska izhodišča prostorskega akta,
– območje prostorskega akta,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta, in drugi udeleženci,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in njihov način
pridobitve,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– način pridobitve geodetskih strokovnih podlag,
– roki za pripravo posameznih faz prostorskega akta,
– obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega
akta,
– določitev objave.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
lokacijskega načrta)
Območje med regionalno cesto RI št. 210 Kranj–Škofja
Loka in SGP Tehnik obsega pretežno nezazidana stavbna
zemljišča, ki so po prostorskem planu namenjena za posebna območja (MB) in severno obvoznico. V območju sta dve
stanovanjski hiši, ki ju bo potrebno pred realizacijo predvidenega programa odstraniti. Območje je komunalno opremljeno
z vodovodom in plinom, fekalna in meteorna kanalizacija sta
oddaljeni več kot 100 m.
V veljavnem prostorskem planu je območje opredeljeno
kot: posebna območja (GRE-MB 03 in GRE-MB 04) in odsek
severne obvoznice (SOD-ID 06). Za območje je določena
izdelava občinskih lokacijskih načrtov.
Razlog za urbanistično načrtovanje je gradnja trgovskega centra z več objekti in spremljajočimi ureditvami,
gradnja odseka severne obvoznice in rekonstrukcija regionalne ceste.
Pravno podlago za izdelavo prostorskega izvedbenega
akta predstavljajo:
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986
do leta 2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, 3/89, in
Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00, 28/01,
116/02) ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega
plana občine Škofja Loka za obdobje 1986 do leta 1990
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, 11/87, 3/89, in Uradni
list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00, 28/01, 116/02,
103/04).
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3. člen
(predmet in programska izhodišča prostorskega akta)
Predmet lokacijskega načrta je odstranitev obstoječih
objektov, gradnja več trgovskih objektov s pripadajočimi manipulativnimi in parkirnimi površinami, komunalne in energetske ureditve ter celovita prometna ureditev (gradnja severne
obvoznice in rekonstrukcija državne ceste).
Lokacijski načrt mora vsebovati sestavine in priloge, ki
so navedene v prvi alinei 73. člena ZUreP-1. Lokacijski načrt
mora zajemati smiselne vsebine, ki so določene v 43. členu,
in vsebovati priloge, ki so določene v 24. in 44. členu ZureP-1, ter program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo v skladu z določili 139. člena ZureP-1.
4. člen
(območje prostorskega akta)
Meja območja občinskega lokacijskega načrta poteka
po zunanjih mejah naslednjih parcel št.: 338/6, 338/8, na severu, 338/8, 328/9, 322/2, 311/1, 1363/2, 284, 1366/1, 287/1,
273/1, 237/2 na vzhodu, 237/2, 248 na jugu, 1366/5, 239/1,
244/1, 274, 285, 296/1, 305/2, 312, 315/3, 322/7, 328/3,
338/7 na zahodu, vse k.o. Stari dvor. Glej grafični prikaz.
Lastniki parcel so fizične in pravne osebe, del zemljišča
je v lasti Občine Škofja Loka.
Poleg območja, navedenega v prvem odstavku, so sestavni del lokacijskega načrta tudi zemljišča izven območja
lokacijskega načrta, ki so potrebna za izvedbo prometne
infrastrukture in omrežij gospodarske javne infrastrukture,
potrebnih za prometno in komunalno opremljanje območja.
Ta se natančneje določijo s posebnimi strokovnimi podlagami za prometno in komunalno opremljanje območja, ki se
izdelajo do predloga akta in skupaj s predlogom lokacijskega
načrta javno razgrnejo.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter
drugi udeleženci)
Pripravljalec lokacijskega načrta je Občina Škofja Loka,
naročnika priprave lokacijskega načrta sta Consulting projekt
d.o.o. in Merkur d.d., izdelovalec je URBI d.o.o.o. Oblikovanje prostora.
Občina Škofja Loka je v skladu z določili Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) obvestila Ministrstvo za
okolje in prostor (MOP) o nameravani pripravi občinskega
lokacijskega načrta. Če bo MOP odločil, da se za obravnavano območje izdela celovita presoja vplivov na okolje, bo
naročnik izdelave prostorskega akta le-to zagotovil.
Glede na predviden obseg posega se izdela presoja
vplivov na okolje.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za
izdelavo lokacijskega načrta so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Območna enota Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Gorenjska,
Gorenjska cesta 15, 4240 Radovljica,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno
območje Donave, Oddelek območja zgornje Save, Mirka
Vadnova 5, 4000 Kranj,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje – področje okolja, Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Kranj, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj,
– Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja
Loka,
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– Loška komunala d.d., Kidričeva cesta 43a, 4220 Škofja Loka,
– Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
– Elektro Gorenjska d.d., Mirka Vadnova 3, 4000
Kranj,
– Telekom Slovenije, Center skrbništva TK kabelskega
omrežja Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj.
Če se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi,
da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih
nosilcev urejanja prostora, se pridobijo tudi smernice drugih
nosilcev urejanja prostora.
Po sprejemu programa priprave, pripravljavec pozove
pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni
smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. V
primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu
poziva ne podajo smernic/mnenj, se v skladu z 29. členom
ZureP-1 šteje, da smernic/mnenj nimajo. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane,
mora načrtovalec lokacijskega načrta, kljub temu upoštevati
vse veljavne predpise in druge pravne akte.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag in njihov način
pridobitve)
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati
vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva,
relevantna za izdelavo naloge. Upoštevati je potrebno naslednje strokovne podlage:
– Novelacija generalne rešitve odvajanja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda v občini Škofja Loka, Hidrosvet
d.o.o., Celje 2004,
– prometne študije,
– kataster komunalnih naprav,
– IDP severne obvoznice.
V postopku priprave lokacijskega načrta mora izdelovalec zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag in
gradiv:
– Urbanistično dispozicijo za ureditev širšega območja,
tj. vsaj območje urejanja GRE-MB 01, GRE-MB 03, GRE-MB
04, GRE-PD 01, SOB-ID 06, SKL-MP 03,
– IDP prostorske ureditve s prikazom vpliva na okolico,
– IDP zunanje ureditve,
– IDP prometnih ureditev,
– IDP komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih
ureditev,
– poročilo o vplivih na okolje,
– geotehnično poročilo,
– kataster komunalnih naprav.
Ena od podlag za izdelavo lokacijskega načrta bodo
tudi priporočila in smernice, pridobljene na prvi prostorski
konferenci.
Če se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi,
da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom in jih pridobi izdelovalec
lokacijskega načrta.
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorskega akta bodo pridobljene
na osnovi potrjenih strokovnih podlag, ki jih potrdi strokovna
služba Občine Škofja Loka.
8. člen
(način pridobitve geodetskih strokovnih podlag)
Za območje lokacijskega načrta ter za potrebe načrtovanja prometnih, komunalnih in drugih ureditev izven območja urejanja bosta naročnika pridobila geodetski načrt.
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9. člen
(roki za pripravo posameznih faz prostorskega akta)
Roki za pripravo posameznih faz lokacijskega načrta:
– pripravljavec obvesti MOP o nameravani pripravi lokacijskega načrta (odgovor 60 dni),
– pripravljavec izvede prvo prostorsko konferenco
(najmanj 8 dni pred sprejemom programa priprave), kraj in
datum konference se objavi vsaj v dveh sredstvih javnega
obveščanja,
– pripravljavec izdela stališča in priporočila do usmeritev prostorske konference, pregled pobud, analizo prostora in
določitev strokovnih podlag, ki se vključijo v program priprave
(20 dni od prostorske konference),
– župan sprejme program priprave,
– priprava gradiva za pridobitev smernic (10 dni),
– pridobivanje smernic (30 dni po prejemu poziva),
– izdelava, dopolnitev in pridobivanje strokovnih podlag,
– analiza smernic in izdelava predloga lokacijskega načrta (30 dni),
– druga prostorska konferenca (najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo predloga), katere kraj in datum sta objavljena
vsaj v dveh sredstvih javnega obveščanja,
– sklep o javni razgrnitvi – OS,
– javna razgrnitev predloga lokacijskega načrta (30 dni)
in v tem času javna obravnava,
– izdelovalec pripravi strokovna stališča do pripomb in
jih uskladi s strokovno službo Občine Škofja Loka,
– sprejem stališča do pripomb,
– dopolnitev OLN na podlagi stališča do pripomb,
– OS obravnava, na predlog župana, dopolnjen predlog
lokacijskega načrta v prvi obravnavi. Če se predlog lokacijskega načrta na podlagi stališč do pripomb in predlogov tako
spremeni, da nove rešitve niso več skladne s programskimi
izhodišči iz programa priprave, se ponovno razgrne in obravnava. Javna razgrnitev mora trajati najmanj en teden. Kraj in
čas javne razgrnitve morata biti objavljena najmanj en teden
pred začetkom javne razgrnitve,
– izdelovalec pripravi, na podlagi morebitnih pripomb
občinskega sveta, drugi dopolnjen predlog lokacijskega načrta,
– pridobivanje mnenj (30 dni po prejemu poziva),
– izdelava predloga lokacijskega načrta (15 dni),
– Občinski svet Občine Škofja Loka obravnava in sprejme, na predlog župana, usklajen predlog odloka o lokacijskem načrtu, ki se objavi v Uradnem listu RS.
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2480.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Tišina za leto 2005

Na podlagi 96., 98. in 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
110/02, 30/02, 56/02), določb Zakona o financiranju občin
– ZFO-UPB1 (Uradni list RS, št. 32/06 in 56/98) in 16. člena
Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in
77/02) je Občinski svet Občine Tišina na 27. seji dne 26. 5.
2006 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Tišina
za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Tišina za leto 2005.
2. člen
Doseženi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi
izdatki Občine Tišina po zaključnem računu za leto 2005
znašajo:
Skupina/Podskupina kontov

Znesek v SIT

A)

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+75)

721.048.783

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

252.061.371

70

DAVČNI PRIHODKI

199.964.208

700

Davek na dohodek in dobiček

162.109.613

703

Davki na premoženje

13.535.890

704

Domači davki na blago in storitve

24.318.705

706

Drugi davki

71

NEDAVČNI PRIHODKI

710

Udeležba na dobičku in odhodki od
premoženja

7.070.209

711

Takse in pristojbine

1.506.160

10. člen

712

Denarne kazni

(obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta)

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

26.694.371

714

Drugi nedavčni prihodki

16.775.636

72

KAPITALSKI PRIHODKI

5.399.187

720

Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

1.600.000

721

Prihodki od prodaje zalog

722

Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja

73

PREJETE DONACIJE

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

731

Prejete donacije iz tujih virov

0

Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag in
lokacijskega načrta zagotovita naročnika izdelave prostorskega akta.
11. člen
(določitev objave)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 352-312/2004
Škofja Loka, dne 15. maja 2006
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

0
52.097.163

50.787

0
3.799.187
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74

TRANSFERNI PRIHODKI

463.588.225

740

Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

400.447.593

741

Prejeta sred.iz državnega proračuna

63.140.632

C)

RAČUN FINANCIRANJA

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

721.035.219

VII.

ZADOLŽEVANJE

0

40

TEKOČI ODHODKI

138.271.715

50

Zadolževanje

0

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

43.215.882

500

Domače zadolževanje

0

401

Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

VIII.

ODPLAČILA DOLGA

1.927.429

402

Izdatki za blago in storitve

55

ODPLAČILA DOLGA

1.927.429

403

Plačila domačih obresti

1.523.155

550

Odplačila domačega dolga

1.927.429

409

Rezerve

4.500.000

IX.

41

TEKOČI TRANSFERI

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

410

Subvencije

411

Transferi posameznikom in
gospodinjstvom

412

Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

22.431.188

413

Drugi tekoči domači transferi

41.670.790

414

Tekoči transferi v tujino

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

391.316.208

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

391.316.208

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

431

Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

3.413.208

432

Investicijski transferi- proračunskim
uporabnikom

14.683.500

III.

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

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV

8.468.363
80.564.315

173.350.588
7.653.299
101.595.311

0

18.096.708

VI.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

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

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

2.816.993

750

Prejeta vračila danih posojil

2.816.993

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440

Dana posojila

0

411

Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0

–1.927.429
–13.564

3. člen
Sestavni del tega odloka so: analitični pregled bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb,
računa financiranja in bilanca stanja, ter posebni del zaključnega računa proračuna s prikazom realizacije finančnih
načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-18/06
Tišina, dne 29. maja 2006
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

2481.

75

903.128

Občina je v letu 2005 dosegla prejemek iz naslova
vračila DDV-ja v višini 50.093.836 SIT, ki se ne šteje med
prihodke in druge prejemke proračuna občine v okviru vseh
treh bilanc.

13.564

2.816.993

2.816.993

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
razglasitvi nepremičnin kulturnih spomenikov
na območju Občine Tišina

Na podlagi 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 in 126/03), 16. člena
Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in
77/02) in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 108/03) je Občinski svet Občine Tišina na 27. redni
seji dne 26. 5. 2006 sprejel

O D L OK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
razglasitvi nepremičnin kulturnih spomenikov na
območju Občine Tišina
1. člen
V Odloku o razglasitvi nepremičnin kulturnih spomenikov na območju Občine Tišina (Uradni list RS, št. 119/05) se

Uradni list Republike Slovenije
v prvem odstavku 3. člena pri arheoloških spomenikih pod
1.a) doda parcelna številka 1227 k.o. Murski Črnci.
V drugem odstavku se pri arheoloških spomenikih pod
2.a) izvzame parcelna številka 24 del k.o. Murski Črnci.
V enajstem odstavku se pri umetnostno kulturnih spomenikih pod 3.a) izvzame parcelna številka 1224/2 k.o. Petanjci, doda pa se parcelna številka 1224/6 k.o. Petanjci.
V dvanajstem odstavku se pri umetnostno kulturnih spomenikih pod 4.a) dodata parcelni številki 305/2 in 724 del k.o.
Tišina, izvzame pa se parcelna številka 727 del k.o. Tišina.
V devetnajstem odstavku se pri zgodovinskih spomenikih pod 5.a) pri parcelni številki 240 k.o. Sodišinci doda
beseda del.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-16/06
Tišina, dne 30. maja 2006
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

2482.

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, ZGO-1-UPB1), Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02)
je Občinski svet Občine Tišina na 27. redni seji z dne 26. 5.
2006 sprejel

O D L OK
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. 1/05 in 84/05) se prvi odstavek
19. člen odloka spremeni tako, da se glasi:
»Obveznost za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se odmeri letno. Občinski svet vsako letno
s sklepom določi število obrokov in zapadlost obrokov za
plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.«
Drugi odstavek 19. člena odloka se črta.
Tretji odstavek 19. člena postane drugi odstavek.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006
in dalje.
Št. 032-20/06
Tišina, dne 30. maja 2006
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

Št.

2483.
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Pravilnik o nagradah študentom Občine Tišina

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list
RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet Občine Tišina
na 27. redni seji dne 26. 5. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o nagradah študentom Občine Tišina
1. člen
Ta pravilnik ureja merila in postopek za dodeljevanje
nagrad študentom in diplomantom iz Občine Tišina.
2. člen
Sredstva za nagrade se zagotavljajo v proračunu Občine Tišina.
I. MERILA IN POSTOPEK ZA PODELJEVANJE NAGRAD
3. člen
Nagrade za doktorat, magisterij oziroma specializacijo
in diplomo se podeljujejo vsem študentom na visokošolskem in univerzitetnem študiju, za uspešno opravljen letnik
študija pa se podeljujejo rednim in nezaposlenim izrednim
študentom na visokošolskem in univerzitetnem študiju in
diplomantom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo
stalno prebivališče v Občini Tišina.
4. člen
Pri podeljevanju nagrad se upošteva vpis v višji letnik
na visokošolskih in univerzitetnih zavodih za tekoče študijsko
leto, začenši od 1. 10. naprej, ter uspešno opravljena diploma, magisterij oziroma specializacija ali doktorat.
Pogoj za pridobitev nagrade je prijava na javni poziv
skupaj s prilogami in na zahtevo občinske komisije tudi druge
listine.
II. PODELJEVANJE NAGRAD
5. člen
Občinska uprava enkrat letno objavi javni poziv k oddaji
vlog za dodelitev nagrad študentom.
Javni poziv se objavi na spletni strani občine, v občinskem glasilu Novine in na krajevno običajen način.
Javni poziv vsebuje:
– predmet poziva,
– pogoje za pridobitev nagrade,
– način in rok za prijavo,
– zahtevano dokumentacijo,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o rešitvi
vloge.
6. člen
Vlogo za izplačilo nagrade za izpolnjene študijske obveznosti v preteklem šolskem letu morajo prosilci posredovati
občinski upravi do 15. oktobra tekočega leta (npr. za prehod v
3. letnik 1. 10. 2005, dotacija do 15. 10. 2006). Vloge sprejema občinska uprava, obravnava pa jih tričlanska komisija za
nagrajevanje študentov, ki jo imenuje župan Občine Tišina.
Komisija obravnava popolne in v roku razpisa prispele
prijave na razpis v skladu z merili iz tega odloka. Na podlagi
zbrane dokumentacije pripravi poročilo ter predlog o podelitvi
nagrad.
7. člen
Nagrade po tem pravilniku dodeljuje občinska uprava
na predlog tričlanske komisije, ki jo imenuje župan.
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8. člen
Občinska uprava odloči o dodelitvi nagrad z odločbo.
Odločitev o dodelitvi nagrad po tem pravilniku mora občinska
uprava sprejeti vsako leto najkasneje do 10. novembra. Na
odločbo je možen ugovor županu v roku 8 dni od vročitve
odločbe.
9. člen
Višina nagrade za leto 2006 znaša:
– za doktorat
100.000,00 tolarjev
– za magisterij oziroma
specializacijo
50.000,00 tolarjev
– za diplomo
35.000,00 tolarjev
– za uspešno opravljen letnik
študija
15.000,00 tolarjev.
Višina nagrade se vsako leto usklajuje z rastjo cen in jo
s sklepom določi župan.

Uradni list Republike Slovenije
»– da dostavijo Občini Tišina podatke in poročila o realizaciji programov prejšnjega leta, načrt aktivnosti tekočega
leta;
– imajo poravnane vse obveznosti do Občine Tišina«.
2. člen
11. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Turistična društva in ostali prejemniki proračunskih
sredstev po tem Pravilniku so dolžni oddati poročilo o poslovanju in porabi sredstev za preteklo leto najpozneje do
30. aprila naslednjega leta na Občinsko upravo Občine
Tišina«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-17/06
Tišina, dne 29. maja 2006

10. člen
Študent ni upravičen do nagrade:
– če ne pridobi pogojev za vpis v naslednji letnik,
– če se ponovno vpisuje v isti letnik, v katerega se je
vpisal pogojno v predhodnem študijskem letu ter pridobil
nagrado,
– če ponavlja letnik študija.

Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

VIPAVA

11. člen
Nagrade po te pravilniku se začnejo izplačevati v letu
2006.
12. člen
Študent mora nagrado vrniti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, če je v vlogi navajal neresnične podatke ali
predložil lažna potrdila oziroma dokazila.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-21/06
Tišina, dne 30. maja 2006
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

2484.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju letnih turističnih
programov v Občini Tišina

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list
RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) in Pravilnika za sofinanciranje
letnih turističnih programov v Občini Tišina (Uradni list RS,
št. 62/04) je Občinski svet Občine Tišina na 27. seji dne 26. 5.
2006 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
sofinanciranju letnih turističnih programov v
Občini Tišina
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju letnih turističnih programov v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 62/04) se v 3. členu
spremenita četrta in peta alineja prvega odstavka tako, da
glasita:

2485.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Vipava za leto 2005

Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02),
20. in 21. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS,
št. 23/99) ter 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list
RS, št. 54/02, 83/02) je Svet Občine Vipava na 29. redni seji
dne 20. 4. 2006 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Vipava
za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Vipava za leto 2005, ki zajema bilanco prihodkov in
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, ki so sestavni del tega odloka.
Sestavni del zaključnega računa proračuna občine so
tudi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti.
2. člen
Proračun občine Vipava za leto 2005 je bil realiziran v
naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V tisoč
tolarjev

I.

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

837.476

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

714.029

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

123.447

B.

RAČUN FINANČIH
NALOŽB

IV.

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

TERJATEV

IN

549

Uradni list Republike Slovenije
V.

VI.

DANA POSOJILA
KAPITALSKIH
(440+441+442)

IN

POVEČANJE
DELEŽEV

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

IX.

POVEČANJE STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII. – II. – V. – VIII.)

Stanje sredstev na računu 31. 12. 2005

Št.

165

384
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3. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega računa Občine Vipava za leto 2005 je sestavni del tega
odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 410-0008/2006
Vipava, dne 20. aprila 2006
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

123.831
197.301

Proračuna vseh enajstih krajevnih skupnosti je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V tisoč
tolarjev

I.

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

28.492

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

24.451

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

4.041

B.

RAČUN FINANČIH TERJATEV IN
NALOŽB

IV.

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

V.

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

VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VRHNIKA
2486.

Program priprave za spremembe in dopolnitve
odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje KS Zaplana (za območje ZN
Ulovka), plansko celoto V1 Vrhnika – Center
(za območje urejanja V1P/6-IUV III), plansko
celoto V2 Vrhnika – Verd (za območje urejanja
V2S/10) in plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja
Gorica (za območje urejanja V3I/1)

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr. in 58/03-ZZK-1; v
nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) ter 33. člena Statuta Občine
Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) sprejme
župan Občine Vrhnika

PROGRAM PRIPRAVE
za spremembe in dopolnitve odlokov
o prostorskih ureditvenih pogojih za: območje
KS Zaplana (za območje ZN Ulovka), plansko
celoto V1 Vrhnika – Center (za območje urejanja
V1P/6-IUV III), plansko celoto V2 Vrhnika – Verd
(za območje urejanja V2S/10) in plansko celoto
V3 Vrhnika – Sinja Gorica
(za območje urejanja V3I/1)

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
IX.

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

Stanje sredstev na računu 31. 12. 2005
X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRAJE (VI. – IX. +X.)

4.041
15.532

Presežek sredstev proračuna Občine Vipava iz bilance
prihodkov in odhodkov v višini 9.223.264,44 SIT se prenese med namensko prenesena sredstva za urejanje deponije, ker izhaja iz neporabljenih okoljskih taks; presežek
114.224.446,51 SIT in presežek sredstev na računu finančnih
terjatev in naložb v višini 384.000 SIT se preneseta med
prenesena sredstva splošnega sklada.
Presežek odhodkov nad prihodki proračunov krajevnih skupnosti v višini 2.776.135 SIT se krije iz prenesenih
sredstev preteklih let (pri KS Lože in KS Vrhpolje v višini
doseženega primanjkljaja posamezne KS); pri vseh ostalih
krajevnih skupnostih se presežek prihodkov nad odhodki v
višini 6.817.379 SIT prenese na osnovi doseženega presežka posamezne krajevne skupnosti med prenesena sredstva
splošnega sklada.

I. UVOD
Ta program priprave se nanaša na pripravo in sprejem
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje KS Zaplana (Uradni list SRS, št. 29/86,
17/91), Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V1: Vrhnika – Center (Uradni list RS, št. 1/95, Naš
časopis, št. 274/01, 308/04), Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za plansko celoto V2: Vrhnika – Verd (Uradni list RS,
št. 1/95, 63/00, 43/05, Naš časopis, št. 270/01, 271/01, 314/05)
in Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
V3: Vrhnika – Sinja Gorica (Uradni list RS, št. 2/95).
II. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA
ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA AKTA
1. Prostorski ureditveni pogoji (v nadaljnjem besedilu:
PUP) za območje KS Zaplana (za območje ZN Ulovka)
Območje zazidalnega načrta (v nadaljnjem besedilu:
občinskega lokacijskega načrta) Ulovka se nahaja na Zaplani
in je bilo zaradi že zgrajenih počitniških objektov in smučišč
z napravami v razvojnih planih občine opredeljeno za razvoj
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sekundarnih stanovanjskih objektov – počitniških hišic in
športno-rekreacijske dejavnosti.
V prostorskem planu Občine Vrhnika je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče, ki se ureja z občinskim lokacijskim načrtom (v nadaljnjem besedilu: OLN). Meja območja
OLN je na parcelo natančno določena v PUP za območje
KS Zaplana. Zemljišče, ki je predmet spremembe (nekdanja
parc. št. 322/4 k.o. Zaplana) se zajeda v območje obstoječe
pozidave, ki se ureja s PUP. Glede na stanje v naravi (severni
rob zemljišča je zaradi strmega nagiba terena nezazidljiv) je
smiselno, da se obravnavani del območja izvzame iz območja urejanja z OLN in vključi v območje urejanja s PUP.
2. PUP za plansko celoto V1 Vrhnika – Center
(za območje urejanja V1P/6-IUV III, morfološki enoti
6E/5 in 8/6)
Navedene oznake imajo naslednji pomen:
– V1 – planska celota Vrhnika Center,
– P – površine za proizvodnjo, skladišča,
– 6 – območja za proizvodne dejavnosti,
– E – območje za proizvodne dejavnosti,
– 8 – parkovna, športna in rekreacijska območja, nezazidane površine,
– /5,6 – zaporedna številka.
Območje urejanja V1P/6 se nahaja med cesto Pot v
Močilnik, Sušnikovo cesto ter Malo Ljubljanico. Razdeljeno je
na morfološki enoti 6E/5 in 8/6, ki se urejata z OLN.
Morfološka enota 6E/5 je bila namenjena širitvi proizvodne dejavnosti Industrije usnja Vrhnika – IUV), morfološka
enota 8/6 pa nezazidanim površinam (vrtičkarstvu).
Ker širitev proizvodne dejavnosti IUV ni več aktualna, se
je v letu 2003 na tem območju načrtovala in zgradila veterinarska postaja na podlagi sprejetega OLN. Zaradi umestitve
objekta v prostor so bile za celotno območje izdelane posebne strokovne podlage, s katerimi se je ugotovila smiselnost
kvalitetne obcestne stanovanjske pozidave tudi v morfološki
enoti 8/6.
Strokovne podlage so bile obravnavane in podprte v
fazi sprejemanja OLN za veterinarsko postajo in sočasno pomenijo strokovno podlago za korekcijo oziroma spremembo
namembnosti navedenih morfoloških enot.

sti,

3. PUP za plansko celoto V2 Vrhnika – Verd (za
območje urejanja V2S/10, morfološka enota 2B/7)
Navedene oznake imajo naslednji pomen:
– V2 – planska celota Vrhnika – Verd,
– S – površine za stanovanja in spremljajoče dejavno-

– 2 – območja za individualna stanovanja,
– B – strnjena pozidava (objekti v nizu),
– /10,7 – zaporedna številka.
Morfološka enota 2B/7 se nahaja ob Cesti Krimskega
odreda v Janezovi vasi in je v glavnem že pozidana s prosto
stoječimi stanovanjskimi hišami. Ker obstajajo med obstoječo
pozidavo posamezne proste parcele, na katerih ni več možno načrtovati vrstne gradnje, je potrebno PUP spremeniti,
tako da se ta zemljišča priključijo k morfološki enoti 2A/15
(2 – območja za individualna stanovanja, A – prosto stoječa
gosta pozidava).
4. PUP za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica
(za območje urejanja V3I/1, morfološka enota 5A/1)
Navedene oznake imajo naslednji pomen:
– V3 – planska celota Vrhnika Sinja Gorica,
– I – površine za inštitute, šolstvo, zdravstvo
– 5 – območja za šolstvo, inštitute, zdravstvo in otroško
varstvo (družbene dejavnosti),
– A – prosto stoječa gosta pozidava,
– /1 – zaporedna številka.
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Območje urejanja se nahaja na jugovzhodni strani pod
Hruševco, med obstoječim blokovnim naseljem Vrtnarija,
predvidenim večjim stanovanjskim naseljem Hruševca in načrtovano Industrijsko cono Sinja Gorica. Obsega morfološko
enoto 5A/1, ki se ureja z OLN in je namenjena družbenim
dejavnostim.
Ker se je po letu 1996 osnovna šola s pripadajočimi
igrišči zgradila na nasprotni, jugozahodni strani Hruševce,
je interes Občine, da se na sproščenih površinah predvidi
stanovanjska (blokovna) gradnja, kot zapolnitev območja I.
Pobudnik sprememb in dopolnitev PUP je župan Občine
Vrhnika (pobuda št. 5/06-3505-23/2006, z dne 15. 5. 2006).
Pripravljavec sprememb in dopolnitev PUP, ki je v tem
primeru sočasno naročnik in načrtovalec, je Občina Vrhnika,
Oddelek za okolje, prostor in komunalo, Tržaška cesta 1,
1360 Vrhnika.
Finančna sredstva za izdelavo morebitnih strokovnih
podlag ter sprememb in dopolnitev PUP zagotovi Občina
Vrhnika.
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev
PUP je:
– Dolgoročni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986 do
2000 in srednjeročni družbeni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 1990 (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87,
13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96,
73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 40/2001,
272/01, 277/01, 304/2004).
III. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA
PROSTORSKEGA AKTA
Predmet spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje KS Zaplana (Uradni list
SRS, št. 29/86, 17/91) je sprememba načina urejanja za del
območja OLN Ulovka, ki zajema zemljišče parc št. 322/65,
322/66, 322/67, 322/68 in 322/35, iz urejanja z OLN v urejanje s PUP.
Predmet spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za plansko celoto V1: Vrhnika – Center
(Uradni list RS, št. 1/95, Naš časopis, št. 274/01, 308/04) je
sprememba vrste posega v morfoloških enotah 6E/5 in 8/6.
Predmet spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2: Vrhnika –
Verd (Uradni list RS, št. 1/95, 63/00, 43/05, Naš časopis,
št. 270/01, 271/01, 314/05) je sprememba vrste posega v
morfološki enoti 2B/7.
Predmet spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za plansko celoto V3: Vrhnika – Sinja
Gorica (Uradni list RS, št. 2/95) je členitev območja urejanja
V3I/1na morfološke enote, ki pomenijo smiselno zapolnitev
območja za družbene dejavnosti s stanovanjskim (blokovnim) območjem.
Spremembe in dopolnitve prostorskih aktov se v skladu
s 34. členom ZUreP-1 pripravijo in sprejmejo po skrajšanem
postopku.
V skladu z določbami Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) je Občina Vrhnika, Oddelek za okolje in prostor, Tržaška cesta 1, Vrhnika, zaprosila Ministrstvo za okolje prostor in energijo, z obvestilom o nameri
št. 5-06-3505-23/2006, z dne 23. 5. 2006, da odloči, ali je
za navedeni akt potrebno izvesti celovito presojo njegovih
vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO) oziroma
presojo vplivov na varovana območja (v nadaljnjem besedilu: PVO). V primeru odločitve, da bo Občina Vrhnika morala
izvesti CPVO in PVO bo potrebno v postopek sprejemanja
PUP vključiti tudi postopke za izdelavo CPVO in PVO, kot jih
določa zakonodaja.
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IV. OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE
PROSTORSKEGA AKTA
Okvirno ureditveno območje spremembe in dopolnitve
PUP za območje KS Zaplana (za območje ZN Ulovka) je
zemljišče parc. št. 322/65, 322/66, 322/67, 322/68 in 322/35
(nekdanja parc. št. 322/4 k.o. Zaplana).
Okvirno ureditveno območje spremembe in dopolnitve
PUP za plansko celoto V1 Vrhnika – Center (za območje
urejanja V1P/6-IUV III) je površina lastniških zemljišč, ki se
nahaja med cesto Pot v Močilnik, Sušnikovo cesto ter Malo
Ljubljanico.
Okvirno ureditveno območje spremembe in dopolnitve
PUP za plansko celoto V2 Vrhnika – Verd (za območje urejanja V2S/10) je zemljišče parcele 667/21, ki se nahaja levo
ob Cesti Krimskega odreda v Janezovi vasi.
Okvirno ureditveno območje spremembe in dopolnitve
PUP za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica (za območje urejanja V3I/1) so lastniška zemljišča, ki se nahajajo
znotraj samega območja urejanja V3I/1.
V. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI
UDELEŽENCI
Nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
– Sektor za varstvo okolja, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
– Sektor za upravljanje z vodami, Einspilerjeva 6, p.p. 2608,
1109 Ljubljana,
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana,
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana,
5. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje, prostor in komunalo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika,
6. Komunalno podjetje Vrhnika d.d., Pot na Tojnice 40,
1360 Vrhnika,
7. drugi nosilci, če se pri postopku priprave pokaže, da
so njihove smernice in mnenja potrebni.

Št.

VII. NAČIN PRIDOBITVE GEODETSKIH
PODLAG
Za pripravo in sprejem teh prostorskih aktov se uporabijo geodetske podlage veljavnih PUP.
VIII. ROK ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA AKTA
OZIROMA NJEGOVIH POSAMEZNIH FAZ
Spremembe in dopolnitve prostorskih aktov se v skladu
s 34. členom ZUreP-1 pripravijo in sprejmejo po skrajšanem
postopku.
Postopek priprave in sprejema prostorskih aktov bo
potekal po naslednjem terminskem planu:
– pripravljavec takoj po sprejetju programa priprave zaprosi določene nosilce urejanja prostora za pogoje in usmeri-
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tve v zvezi s pripravo prostorskih aktov; le-ti jih morajo podati
v roku 15 dni,
– načrtovalec v najkrajšem možnem času po pretečenem roku iz zgornje alinee izdela predlog prostorskih aktov
(osnutek),
– župan takoj po izdelavi predloga prostorskih aktov
(osnutka) sprejme sklep o njihovi 15-dnevni javni razgrnitvi;
sklep se objavi v sredstvih javnega obveščanja oziroma na
krajevno običajen način,
– pripravljavec v času javne razgrnitve organizira javno
obravnavo; kraj in čas obravnave se navedeta v sklepu o
javni razgrnitvi,
– pripravljavec takoj po končani javni razgrnitvi zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja
javne razgrnitve,
– načrtovalec v najkrajšem možnem času po prejetih
stališčih pripravi dopolnjen predlog prostorskih aktov (dopolnjeni osnutki),
– pripravljavec takoj po sprejetju dopolnjenega predloga
prostorskih aktov (dopolnjenega osnutka) zaprosi vse pristojne nosilce za mnenja; le-ti jih morajo podati v roku 15 dni,
– župan dopolnjene prostorske akte posreduje na prvo
sejo občinskega sveta v sprejem,
– pripravljavec sprejete odloke prostorskih aktov takoj
objavi v Uradnem listu RS ali v občinskem glasilu Naš časopis.
IX. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
PROSTORSKEGA AKTA
Finančna sredstva za pripravo prostorskih aktov, za
stroške smernic in mnenj ter objav zagotavlja pobudnik.
X. KONČNA DOLOČILA
Ta program priprave začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS. Objavi pa se tudi v občinskem
glasilu Naš časopis.
Št. 5/06-3505-23/2006
Vrhnika, dne 23. maja 2006
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

VI. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH
PODLAG
Pri izdelavi strokovnih podlag in sprememb in dopolnitev PUP je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane
strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
Če se izkaže kot potrebno, je naročnik v postopku izdelave prostorskih aktov dolžan zagotoviti izdelavo dodatnih
strokovnih podlag, ki niso naštete v tem programu priprave.
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ZAGORJE OB SAVI
2487.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Zagorje ob Savi za leto 2005

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, 100/05 – UPB) ter 126. člena
Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05)
je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 28. redni seji dne
29. 5. 2006 na predlog župana sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Zagorje ob Savi za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Zagorje
ob Savi za leto 2005.
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Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2005 obsega v tisočih SIT:
KONTO
A

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I

SKUPAJ PRIHODKI

70+71+72+74

2.054.287

TEKOČI PRIHODKI

70+71

1.376.207

70

DAVČNI PRIHODKI

1.255.138

700

Davki na dohodek in dobiček

1.002.233

7000

Dohodnina

1.002.233

703

Davki na premoženje

171.323

7030

Davki na nepremičnine

142.034

7032

Davki na dediščine in darila

7033

Davki na promet nepremičnin

26.509

704

Domači davki na blago in storitve

81.582

7044

Davki na posebne storitve

7047

Drugi davki na uporabo blaga in storitev

71

NEDAVČNI PRIHODKI

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

7101

Prihodki od udeležbe na dobičku

7102

Prihodki od obresti

7103

Prihodki od premoženja

711

Takse in pristojbine

5.062

7111

Upravne takse in pristojbine

5.062

712

Denarne kazni

355

7120

Denarne kazni

355

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

8.333

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

8.333

714

Drugi nedavčni prihodki

22.947

7141

Drugi nedavčni prihodki

22.947

72

KAPITALSKI PRIHODKI

45.523

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

22.391

7200

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

22.266

7201

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

125

722

Prihodki od prodaje zemljišč

7220

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

7221

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

74

TRANSFERNI PRIHODKI

632.557

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

632.557

7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna

632.557

2.780

1.429
80.153
121.069
84.372
54
2.197
82.121

23.132
345
22.787
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II

SKUPAJ ODHODKI

2.097.673

40

TEKOČI ODHODKI

430.924

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

117.165

4000

Plače in dodatki

102.333

4001

Regres za letni dopust

4.190

4002

Povračila in nadomestila

6.299

4003

Sredstva za delovno uspešnost

1.903

4004

Sredstva za nadurno delo

1.125

4009

Drugi izdatki zaposlenim

1.315

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

4010

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

9.234

4011

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

7.398

4012

Prispevek za zaposlovanje

4013

Prispevek za starševsko varstvo

4015

Premije kolekt. dodatnega pokojninskega zavarovanja

402

Izdatki za blago in storitve

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

51.928

4021

Posebni material in storitve

51.709

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

43.264

4023

Prevozni stroški in storitve

4024

Izdatki za službena potovanja

4025

Tekoče vzdrževanje

4026

Najemnine in zakupnine

4027

Kazni in odškodnine

4028

Davek na izplačane plače

4029

Drugi operativni odhodki

26.767

403

Plačila domačih obresti

6.849

4031

Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam

6.849

409

Rezerve

2.600

4090

Splošna proračunska rezervacija

4091

Proračunska rezerva

41

TEKOČI TRANSFERI

410

Subvencije

8.126

4102

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

8.126

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

450.085

4112

Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

23.477

4117

Štipendije

4119

Drugi transferi posameznikom

19.247

63
104
2.448
285.063

4.104
862
91.138
8.629
585
6.077

0
2.600
990.624

6.219
420.389

Stran

6398 /

Št.

58 / 6. 6. 2006

Uradni list Republike Slovenije

412

Transferi neorofitnim organizacijam in ustanovam

137.179

4120

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

137.179

413

Drugi tekoči domači transferi

395.234

4130

Tekoči transferi drugim ravnem države

31.610

4131

Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

38.010

4132

Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije

3.323

4133

Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb

4135

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb

4136

Tekoči transferi v javne agencije

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

511.519

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

511.519

4200

Nakup zgradb in prostorov

0

4201

Nakup prevoznih sredstev

3.116

4202

Nakup opreme

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

324.325

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

104.402

4206

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

4208

Študije, projektna dokumentacija, nadzor, inženiring

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

164.606

430

Investicijski transferi

164.606

4310

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

4311

Investicijski transferi javnim podjetjem v lasti občine

4320

Investicijski transferi občinam

4323

Investicijski transferi javnim zavodom

III

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

B

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

229.343
92.948
0

25.978
0

8.610
45.088

29.998
101.539
822
32.247

I – II

–43.386

750+751+752

32.979

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

11.179

750

Prejeta vračila danih posojil

11.179

7500

Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

7.000

7501

Prejeta vračila danih posojil – od javnih podjetij

3.906

7503

Prejeta vračila danih posojil – od finančnih institucij

751

Prodaja kapitalskih deležev

21.800

7512

Sredstva od prodaje kapitalskih deležev

21.800

273
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DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

634

441

Povečanje kapitalskih deležev

634

4410

Povečanje kapitalskih deležev v podjetjih v lasti občine

634

VI

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN

IV – V

32.345

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

C

RAČUN FINANCIRANJA

VII

ZADOLŽEVANJE

50

ZADOLŽEVANJE

0

500

Domače zadolževanje

0

5001

Najeti krediti pri poslovnih bankah

0

VIII

ODPLAČILA DOLGA

8.086

55

ODPLAČILA DOLGA

8.086

550

Odplačila domačega dolga

8.086

5501

Odplačila poslovnim bankam

7.866

5503

Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

IX

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH

X

NETO ZADOLŽEVANJE

XI

NETO FINANCIRANJE

XII

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC
PRETEKLEGA LETA

220

I+IV+VII-II-V-VIII

–19.127

VII-VIII

–8.086

VI+VII-VIII-IX

43.386

32.163

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 401-7/2004
Zagorje ob Savi, dne 29. maja 2006
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.
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Uradni list Republike Slovenije
Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi 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, 30/02, 56/02) ter
16. in 107. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi – uradno
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 109/05 – UPB) je
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 28. seji dne 29. 5.
2006 na predlog župana Občine Zagorje ob Savi sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2006
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Zagorje ob Savi
za leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo
višina, cilji in načela proračuna, postopki izvrševanja proračuna, notranjega nadzora ter obseg zadolževanja in dajanja
poroštev.
2. člen
Prihodki, ki pripadajo občini za financiranje javne porabe in drugih nalog, so opredeljeni z Zakonom o lokalni
samoupravi in Zakonom o financiranju občin. Vsi prihodki se
izkazujejo v proračunu občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Proračun Občine Zagorje ob Savi se za leto 2006 določa v naslednjem obsegu (v tolarjih):
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I

SKUPAJ PRIHODKI

70+71+72+74

2.515.167.000

TEKOČI PRIHODKI

70+71

1.477.863.000

70

DAVČNI PRIHODKI

1.342.959.000

7000

Dohodnina

1.044.115.000

7030

Davki na nepremičnine

7032

Davki na dediščine in darila

7033

Davki na promet nepremičnin

7044

Davki na posebne storitve

7047

Drugi davki na uporabo blaga in storitev

113.814.000

71

NEDAVČNI PRIHODKI

134.904.000

7102

Prihodki od obresti

7103

Prihodki od premoženja

7111

Upravne takse in pristojbine

7120

Denarne kazni

7141

Drugi nedavčni prihodki

147.190.000
2.157.000
29.763.000
5.920.000

2.000.000
72.005.000
5.524.000
375.000
55.000.000
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72

KAPITALSKI PRIHODKI

219.000.000

7200

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

219.000.000

74

TRANSFERNI PRIHODKI

818.304.000

7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna

818.304.000

II

SKUPAJ ODHODKI

40

TEKOČI ODHODKI

501.451.790

4000

Plače in dodatki

109.000.000

4001

Regres za letni dopust

4.292.820

4002

Povračila in nadomestila

7.367.000

4003

Sredstva za delovno uspešnost

2.000.000

4004

Nadurno delo

4009

Drugi izdatki zaposlenim

4010

Prispevek za pokojninsko in inv. zavarovanje

4011

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

4012

Prispevek za zaposlovanje

4013

Prispevek za starševsko varstvo

121.500

4015

Premije za dodatno zavarovanje

2.455.200

4020

Pisarniški in splošni material

44.746.600

4021

Posebni material in storitve

61.620.000

4022

Energija, voda, komunalne storitve

44.593.000

4023

Prevozni stroški in storitve

4024

Izdatki za službena potovanja

4025

Tekoče vzdrževanje

4026

Poslovne najemnine in zakupnine

4027

Kazni in odškodnine

4028

Davek na izplačane plače

4029

Drugi operativni odhodki

4031

Plačila obresti od kreditov

4090

Splošna proračunska rezervacija

41

TEKOČI TRANSFERI

4102

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

4112

Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

4117

Štipendije

4119

Drugi transferi posameznikom

473.030.000

4120

Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam

164.580.315

4130

Tekoči transferi ožjim delom občine

42.509.995

4131

Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja

42.000.000

4132

Tekoči transferi v javne sklade

4133

Tekoči transferi v javne zavode

40+41+42+43

2.606.067.000

937.000
2.685.060
10.709.850
8.613.850
72.890

3.132.300
600.000
106.744.100
18.318.000
300.000
5.636.620
30.406.000
8.100.000
29.000.000
1.091.683.210
9.620.000
24.860.000
6.218.400

4.680.000
244.184.500
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4135

Tekoča plačila izvajalcem javnih služb

80.000.000

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

824.298.000

4200

Nakup zgradb in prostorov

7.000.000

4201

Nakup prevoznih sredstev

4.100.000

4202

Nakup opreme

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

357.817.000

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

270.983.000

4206

Nakup zemljišč

4208

Študije, projektna dokumentacija, nadzor

140.268.000

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

188.634.000

4307

Investicijski transferi javnim zavodom

35.634.000

4310

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam

15.980.000

4311

Investicijski transferi JP, ki so v lasti občine

4323

Investicijski transferi javnim zavodom

III

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

B

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

7500

Prejeta vračila danih posojil

3.200.000

7510

Prodaja kapitalskih deležev

1.100.000

V

DANA POSOJILA IN POVEČANJE

29.430.000

14.700.000

111.500.000
25.520.000
I - II

750+751+752

–90.900.000

4.300.000

0

KAPITALSKIH DELEŽEV
4410

Povečanje kapitalskih deležev

0

VI

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

C

RAČUN FINANCIRANJA

VII

ZADOLŽEVANJE

50

ZADOLŽEVANJE

100.000.000

5000

Domače zadolževanje

100.000.000

VIII

ODPLAČILA DOLGA

55

ODPLAČILA DOLGA

13.400.000

5501

Odplačila domačega dolga

13.400.000

IX

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH

I+IV+VII-II-V-VIII

X

NETO ZADOLŽEVANJE

VII-VIII

86.600.000

XI

NETO FINANCIRANJE

VI+VII-VIII-IX=-III

90.900.000

IV - V

4.300.000

Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni del proračuna Občine
Zagorje ob Savi.
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III. CILJI IN NAČELA PRORAČUNA
4. člen
Vsi prejemki, izkazani v proračunu, služijo za pokrivanje
vseh izdatkov, razen če z Zakonom o javnih financah, Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2006 in 2007 ter
drugimi predpisi ni določeno drugače.
5. člen
Sredstva, ki po tem odloku pripadajo posameznim proračunskim uporabnikom, so namenska in jih v druge namene
ni mogoče uporabiti. Uporabniki proračunskih sredstev ne
smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale zneske, določene z občinskim proračunom
za njihovo dejavnost.
6. člen
Med prihodke in prejemke tekočega leta se vključujejo
vsa sredstva, ki so bila vplačana in razporejena na račune
proračuna do 31. 12. tekočega leta.
Med odhodke in izdatke proračuna tekočega leta se
vključujejo vsa sredstva, ki so bili nakazana iz proračuna do
31. 12. tekočega leta.
7. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med neposredne in posredne uporabnike v okviru doseženih prihodkov
in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonih,
posebnem aktu občine ali s pogodbo med uporabnikom in
občino določeno drugače.
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 RS, v skladu s kolektivno
pogodbo, z Zakonom o javnih uslužbencih, z Zakonom o
sistemu plač v javnem sektorju in drugimi zakoni.
8. člen
Pri razporejanju proračunskih sredstev na uporabnike
se le ta zmanjšajo za načrtovane lastne prihodke uporabnikov. Ugotovljeni presežki lastnih prihodkov uporabnikov po
zaključnih računih se vplačajo v proračun do konca februarja
tekočega leta za preteklo leto.
9. člen
Drugi prejemniki proračunskih sredstev prejemajo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi
razpisa, odločbe oziroma sklepa občinskega sveta ali odločbe oziroma odredbe župana.
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Odredbodajalec proračuna je župan ali od njega pooblaščena oseba.
12. člen
Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo
v rokih, ki so za posamezne namene določeni v Zakonu o
izvrševanju proračuna RS.
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že
opravljenih nabav blaga, storitev in gradbenih del. Predplačila so možna le izjemoma, ob primernem zavarovanju
predplačil in ob predhodnem soglasju župana.
13. člen
Če se med proračunskim letom povečajo izdatki ali
zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan največ za 45 dni
zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še
omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začetih
investicij, za katere so opredeljena tudi lastna sredstva investitorja oziroma so sofinancirana s strani države.
14. člen
Če se med letom ugotovi nov uporabnik proračunskih
sredstev, se za njegovo delo začasno zagotovijo sredstva
iz splošne proračunske rezervacije, dokončno pa z rebalansom.
Če se uporabnik med letom ukine, se neporabljena
sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo ali na
uporabnika, ki prevzame njegove naloge.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere se med letom izkaže,
da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo
presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.
15. člen
Občina Zagorje ob Savi v letu 2006 ne bo oblikovala dodatnih sredstev za proračunsko rezervo. Zakonsko določena
višina teh sredstev je največ 1,5% prejemkov proračuna.
Sredstva proračunske rezerve se porabijo za namene,
določene z Zakonom o javnih financah. Župan odloča o
uporabi teh sredstev do višine 5 mio. SIT, nad to višino pa
občinski svet s posebnim sklepom.
Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, katerega upravitelj je župan.

10. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v banke, Banko
Slovenije in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance
pristojnega organa občine prosta denarna sredstva najprej
ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje proračuna.

16. člen
V okviru iste tabele odhodkov posebnega dela proračuna
je župan pooblaščen za prerazporeditev pravic porabe med
proračunskimi postavkami. Prerazporeditve ne smejo biti višje
od 20% obsega proračunske postavke, vrednostno ne smejo
presegati 20 mio SIT, pri tem pa mora proračun ostati uravnotežen. Prerazporejanje opravi župan največ dvakrat letno:
julija pred pripravo polletnega poročila o realizaciji proračuna
in decembra pred iztekom proračunskega leta. O prerazporeditvah mora župan poročati občinskemu svetu.

IV. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

17. člen
Občina Zagorje ob Savi mora imeti v proračunu tekočega leta pred podpisom pogodb za investicijske odhodke
in investicijske transfere zagotovljenih najmanj 20% obsega
pravic porabe proračunskih sredstev za te namene.
Pri investicijah, ki so sofinancirane iz državnih ali evropskih sredstev, občina prevzema obveznosti iz prejšnjega
odstavka le za lastna proračunska sredstva.
Pri tem morajo biti projekti vključeni v razvojni program
občine za obdobje 2006–2009.

11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Zagorje ob Savi, ki o izvrševanju proračuna dvakrat letno poroča občinskemu svetu. Župan pripravi po končanem prvem
polletju polletno poročilo o realizaciji proračuna. O doseženih
ciljih in rezultatih v preteklem letu pa pripravi letno poročilo
o realizaciji proračuna (zaključni račun), ter o tem poroča na
občinskem svetu.
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18. člen
Za zakonito, smotrno in učinkovito uporabo sredstev,
ki so uporabnikom odobrena v občinskem proračunu, je
odgovoren odredbodajalec uporabnika, za formalno pravilnost nalogov pa odgovarjajo odgovorne osebe uporabnikov
proračunskih sredstev.
Uporabniki morajo pri izvajanju javnih naročil dosledno
upoštevati določila Zakona o javnih naročilih in določb Navodil za oddajo naročil malih vrednosti.
19. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo finančni službi
občine pošiljati finančno ovrednotene plane, poročila in podatke o izvajanju svojih nalog in namenski uporabi proračunskih sredstev v skladu z Odredbo o ekonomski klasifikaciji
javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževanja in plačila dolga, v skladu Pravilnikom o
programski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in Navodilom
o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.
Plane predložijo uporabniki v skladu z izhodišči in roki,
ki jih določi župan. Letna poročila posredni uporabniki pošljejo do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.
Namensko uporabo prejetih sredstev morajo dokazovati
vsake tri mesece s poročilom o realizaciji občini predloženega programa. Ta poročila dostavljajo občini v 15 dneh po
izteku trimesečja.

Uradni list Republike Slovenije
VI. ZADOLŽEVANJE
25. člen
Za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja
lokalnih cest se bo Občina Zagorje ob Savi v letu 2006 zadolžila v višini 100.000.000,00 SIT.
26. člen
Za premoščanje likvidnostnih težav proračuna, kadar
proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega
sprejetega proračuna. O tem odloča župan Občine Zagorje
ob Savi v skladu z zakonom in statutom občine.
27. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolžuje in daje poroštva
za najetje dolgoročnih kreditov zavodom in javnim podjetjem,
katerih ustanoviteljica je, le v skladu z Zakonom o javnih
financah in Zakonom o financiranju občin ter s soglasjem
občinskega sveta.
28. člen
Odlok prične veljati naslednji dan po sprejemu in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-133/2005
Zagorje ob Savi, dne 29. 5. 2006
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

20. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku odpiše dolg do skupne višine
100.000,00 SIT, nad tem zneskom pa občinski svet.
21. člen
Kupnine, najemnine, odškodnine ali drugi prihodki občine, pridobljeni iz naslova razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem, se uporabijo izključno za gradnjo, nakup
in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.
Če se v proračun vplača namenski prejemek, za katerega v sprejetem proračunu še ni odprta posebna postavka,
odpre oddelek za javne finance novo posebno postavko.
Obseg pravic porabe na posamezni postavki se določi v
višini dejansko vplačanih namenskih prejemkov proračuna
za namenske odhodke proračuna.
22. člen
Nadzorni odbor kot najvišji organ nadzora javne porabe
v občini opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe
proračunskih sredstev ter finančno poslovanje. Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo
za namene, za katera so bil dodeljena, mora zahtevati, da
se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti občinski
svet. O svojem delu mora nadzorni odbor pisno poročati
občinskemu svetu.
Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna
proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo sredstev, razporejenih s proračunom.
23. člen
Na zahtevo občinske uprave in nadzornega odbora so
uporabniki proračuna dolžni predložiti podatke za analizo
porabe sredstev.
Če uporabniki proračunskih sredstev ne ravnajo v skladu z določili tega odloka, jim lahko župan deloma ali v celoti
začasno ustavi proračunsko financiranje. Župan o tem poroča
občinskemu svetu, ki lahko dokončno ustavi financiranje.
24. člen
Javni zavodi, javna podjetja, katerih ustanoviteljica ali
soustanoviteljica je občina, morajo predložiti letna poročila o
delovanju zavodov v preteklem letu.

NOVO MESTO
2489.

Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega
lokacijskega načrta Visokošolsko središče
Novo mesto (Univerzitetni kampus Novo
mesto)

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03-popravek in 58/03 – ZZK-1) ter na
podlagi Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 68/01, 44/02 in 72/05) je župan Mestne občine Novo mesto po izvedeni 2. prostorski konferenci dne 9. 5. 2006, pred
javno razgrnitvijo predloga občinskega lokacijskega načrta
Visokošolsko središče Novo mesto, dne 31. 5. 2006 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga občinskega
lokacijskega načrta Visokošolsko središče Novo
mesto (Univerzitetni kampus Novo mesto)
1. člen
Javno se razgrne predlog občinskega lokacijskega načrta Visokošolsko središče Novo mesto (Univerzitetni kampus Novo mesto).
2. člen
Predlog prostorskega akta obravnava izhodišča, ki so
bila določena s Programsko zasnovo Univerza v Drgančevju,
sprejeto z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
za območje Mestne občine Novo mesto, ki se nanašajo na
urbanistično zasnovo Novega mesta – sprememba 2003/1
(Uradni list RS, št. 99/04).
Rešitev za celotno območje ureditve visokošolskega
središča v Drgančevju je bilo pridobljeno z javnim urbanistično – arhitekturnim natečajem.

Uradni list Republike Slovenije
Območje občinskega lokacijskega načrta je velikosti
44,5 ha (razširjeno v postopku priprave lokacijskega načrta;
prvotno 42,7 ha), od tega obsega območje gozda s posebnim
namenom 20,1 ha.
3. člen
Predlog prostorskega akta bo javno razgrnjen v času od
13. 6. 2006 do 14. 7. 2006 v prostorih Mestne občine Novo
mesto, Novi trg 6, III nadstropje. V sklopu javne razgrnitve bo
organizirana javna obravnava, ki bo v torek, dne 4. 7. 2006, v
vijolični dvorani Mestne občine Novo mesto, v II. nadstropju,
Novi trg 6, ob 13.00 uri.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v
času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe,
mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo
na naslov: Mestna občina Novo mesto, Oddelek za prostor,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto oziroma jih podajo ustno
na zapisnik na javni obravnavi.
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji
dan razgrnitve.

Št.

2491.
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Stran

6405

Popravek Odloka o ugotovitvi, kateri
prostorsko izvedbeni akti so usklajeni z
dolgoročnim in srednjeročnim planom Občine
Šmarje pri Jelšah za Občino Rogaška Slatina

Popravek
V Odloku o ugotovitvi, kateri prostorsko izvedbeni akti
so usklajeni z dolgoročnim in srednjeročnim planom Občine
Šmarje pri Jelšah za Občino Rogaška Slatina, objavljenem
v Uradnem listu št. 17-608/05 z dne 24. 2. 2005, se prvi odstavek 3. člena pravilno glasi:
»Tekstualni del Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št.
69/93) – v nadaljevanju PUP, se lahko izvaja.«
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

Šifra: 350-05-18/2004
Novo mesto, dne 31. maja 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

2492.

Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani
prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki
načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem
obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in
Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta
naselja (Uradni list SRS, št. 22/89)

POPRAVKI
2490.

Popravek Uradnega prečiščenega besedila
Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1-UPB2)

V Uradnem prečiščenem besedilu Zakona o davčnem
postopku (ZDavP-1-UPB2), ki ga je Državni zbor Republike Slovenije potrdil na seji dne 10. februarja 2006 in je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/06 z dne 27. februarja
2006, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato je Državni
zbor Republike Slovenije ob smiselni uporabi 153. člena Poslovnika državnega zbora na seji dne 31. maja 2006 potrdil
naslednji

POPRAVEK
Uradnega prečiščenega besedila Zakona
o davčnem postopku (ZDavP-1-UPB2)
I. V Uradnem prečiščenem besedilu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1-UPB2) se drugi odstavek 6. člena
pravilno glasi:
"(2) Če je zadnji dan zakonsko predpisanega roka nedelja, državni praznik ali kak drug dan, ko se pri organu ne dela,
se izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega
naslednjega delovnika, če ni s tem zakonom ali z zakonom
o obdavčenju določeno drugače."
II. Drugi odstavek 7. člena se pravilno glasi:
"(2) Predmet obdavčitve in okoliščine ter dejstva, ki so
bistveni za obdavčenje, se vrednotijo po svoji gospodarski
(ekonomski) vsebini."
Št. 432-01/94-8/47
Ljubljana, dne 31. maja 2006
EPA 852-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Popravek
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za dele
naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in
kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem
obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj
mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št.
22/89) (Uradni list RS, št. 45/00 in 37/05) se 9. točka 5. člena
dopolni tako, da se za parcelno štev. 1386/6 dopišejo nove
parcelne številke, in sicer 613/9, 613/7 in 600/2, vse k. o.
Zreče.
Št. 350-05-01/2005-2
Zreče, dne 30. maja 2006
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l.r.

2493.

Popravek Odloka o spremembi Odloka o
proračunu Občine Žužemberk za leto 2006

Popravek
V Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2006, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
52 – 2253/06 z dne 19. 5. 2006, se popravi 1. člen, in sicer:
v tabeli C) Račun financiranja je neto zadolževanje (VII.-VIII.)
128.000.000 tolarjev.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

Stran
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR

2426. Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije (RePPRS) (Intermodalnost: čas za sinergijo)
2427. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2428. Sklep o imenovanju predsednice Državne revizijske komisije
2429. Razpis za prijavo možnih kandidatov za člana
Državne revizijske komisije

PREDSEDNIK REPUBLIKE

2430. Odlok o pomilostitvi

CERKVENJAK
6249
6259
6259
6259

6260

6260

6261
6261

MINISTRSTVA

2434. Pravilnik o varnem nakladanju in razkladanju
ladij za prevoz razsutega tovora
2435. Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto
2006
2436. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA FUNDACIJA BANJŠKE IN TRNOVSKE PLANOTE
2437. Seznam zdravil, za katera je bilo od 21. 12.
2005 do 18. 5. 2006 izdano dovoljenje za promet
2438. Seznam zdravil, za katera je od 21. 12. 2005
do 18.05.2006 prenehalo veljati dovoljenje za
promet

6262
6266
6266
6266
6304

USTAVNO SODIŠČE

2439. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Celju

6314

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2440. Slovenska računovodska standarda 24 in 25
(2006)

6315

OBČINE

6325
6326

6326
6327
6327

6329
6331
6331

IVANČNA GORICA
2453. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Velike
Pece
2454. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Velike
Pece

6332
6332

JESENICE
2455. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Jesenice

6332

KAMNIK
2456. Odlok o spremembi meje med naseljema Zakal
in Bistričica
2457. Odlok o spremembi meje med naseljema Rudnik pri Radomljah in Volčji Potok
2458. Odlok o spremembi meje med naseljema Pirševo in Snovik
2459. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno
vodo v Občini Kamnik
2460. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj
turizma in podjetništva v Občini Kamnik«

6341
6341
6341
6342
6342

KRŠKO
6342

NOVO MESTO
6324
6324

BLED
2443. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb
in dopolnitev odloka o Prostorsko ureditvenih
pogojih za središče Bleda – območje M – 4, ob
Prešernovi cesti

2447. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Dolenjske Toplice za leto 2005
2448. Odlok o spremembi Odloka o ureditvi cestnega
prometa v Občini Dolenjske Toplice
2449. Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Občini
Dolenjske Toplice
2450. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v
Občini Dolenjske Toplice
2451. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 508/3 k.o. Toplice in nepremičnini parc. št. 4164/2 k.o. Dobindol
2452. Sklep o določitvi cene za dovolilnice za parkiranje

2461. Odlok o ureditvenem načrtu Senovo

BISTRICA OB SOTLI
2441. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu
2442. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Bistrica ob Sotli

6325

DOLENJSKE TOPLICE

VLADA

2431. Uredba o načinu prodaje terjatev Republike
Slovenije v postopkih prisilnih poravnav ali stečajev
2432. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
dejavnostih, toplogrednih plinih in napravah, za
katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje
toplogrednih plinov
2433. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
Slovenski turistični organizaciji

2444. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Cerkvenjak za leto 2005
2445. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega
zemljišča v Občini Cerkvenjak
2446. Sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča
in okolice z mrliško vežo

6324

2489. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega
lokacijskega načrta Visokošolsko središče Novo
mesto (Univerzitetni kampus Novo mesto)

6404

OPLOTNICA
2462. Pravilnik o vrednotenju programov društev in
organizacij na področju socialno humanitarnih
neprofitnih dejavnosti
2463. Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za
novorojence

6362
6364
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Št.

PODČETRTEK
2464. Odlok o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini
Podčetrtek
2465. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju k ceni
storitve pomoč družini na domu
2466. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence
v Občini Podčetrtek za leto 2006
2467. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

6364
6365
6365
6365

6366
6374

ROGAŠKA SLATINA
2470. Program priprave Prostorskega reda Občine
Rogaška Slatina

6376

SEŽANA
2471. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Sežana za leto 2005
2472. Odlok o razveljavitvi Odloka o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Sežana
2473. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
priznanjih Občine Sežana

6378
6380
6380

SLOVENJ GRADEC
2474. Dopolnitev programa priprave o spremembah
in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih Ct2 – »Vzhodni vstop 1«

6380

SODRAŽICA
2475. Odlok o določitvi volilih enot za volitve članov
Občinskega sveta Občine Sodražica

6381

ŠENTJUR
2476. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
komunalnih taksah v Občini Šentjur pri Celju
2477. Odlok o delovanju in pristojnostih krajevnih skupnosti v Občini Šentjur
2478. Pravilnik o dodeljevanju tržnih stanovanj Občine
Šentjur v najem

6381
6382
6386

ŠKOFJA LOKA
2479. Program priprave občinskega lokacijskega
načrta za del območja Grenc (GRE-MB 03,
GRE-MB 04, SOB-ID 06) v Škofji Loki

Stran

6407

TIŠINA

RAVNE NA KOROŠKEM
2468. Program priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Ravne na
Koroškem
2469. Program priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu obrtne
cone – Dobja vas
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6387

2480. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Tišina za leto 2005
2481. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o razglasitvi nepremičnin kulturnih spomenikov
na območju Občine Tišina
2482. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
2483. Pravilnik o nagradah študentom Občine Tišina
2484. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnih turističnih programov
v Občini Tišina

6389
6390
6391
6391
6392

VIPAVA
2485. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Vipava za leto 2005

6392

VRHNIKA
2486. Program priprave za spremembe in dopolnitve
odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje KS Zaplana (za območje ZN Ulovka),
plansko celoto V1 Vrhnika – Center (za območje urejanja V1P/6-IUV III), plansko celoto V2
Vrhnika – Verd (za območje urejanja V2S/10)
in plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica (za
območje urejanja V3I/1)

6393

ZAGORJE OB SAVI
2487. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Zagorje ob Savi za leto 2005
2488. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za
leto 2006

6395
6400

POPRAVKI
2490. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1-UPB2)
2491. Popravek Odloka o ugotovitvi, kateri prostorsko
izvedbeni akti so usklajeni z dolgoročnim in srednjeročnim planom Občine Šmarje pri Jelšah za
Občino Rogaška Slatina
2492. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti
izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju)
Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89)
2493. Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2006

6405

6405

6405
6405

Stran
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• s podroþja pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Oznaka obrazca
M-4/M-8 roþni 2005
M-4/M-8 raþunalniški 2005

SIT / EUR
90 / 0,38
90 / 0,38

za vse zavezance za posredovanje podatkov o zvarovalni dobi in plaþi.

• iz priloge A Pravilnika o merilih in naþinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin
(Uradni list RS, št. 29/97, 51/98, 46/05)
Oznaka obrazca
Prijavni list
Nastanitveni gostinski obrat
K/NGO – 1
K/NGO – 4
K/NGO – 5

SIT / EUR
36 / 0,15
72 / 0,30
120 / 0,50
120 / 0,50

Oznaka obrazca
Apartma
K/App – splošni opis
– inventar
K/App – 1
K/App – 2
K/App – 3
K/App – 4
Kamp
K/K – 1
K/K – 2
K/K – 3

SIT / EUR
72 / 0,30
72 / 0,30
72 / 0,30
72 / 0,30
72 / 0,30
72 / 0,30
72 / 0,30
72 / 0,30
72 / 0,30

Oznaka obrazca
Turistiþna kmetija
K/TK – 1
K/TK – 2
K/TK – 3
K/TK – 4
Sobodajalec
K/S – 1
K/S – 2
K/S – 3

SIT / EUR
120 / 0,50
120 / 0,50
120 / 0,50
120 / 0,50
72 / 0,30
72 / 0,30
72 / 0,30

• iz Pravilnika o vsebini in naþinu vodenja dnevnika o izvajanju del ter o naþinu
oznaþitve gradbišþa
(Uradni list RS, št. 35/98, 41/01, 66/04)

Oznaka obrazca
SIT / EUR
Gradbeni dnevnik
1200 / 5,01
Knjiga obraþunskih izmer – obraþunski list
12 / 0,05
Knjiga obraþunskih izmer – uvodni del
12 / 0,05
Knjiga obraþunskih izmer – seznam vložnih listov
12 / 0,05
V cenah obrazcev je vraþunan 20% DDV

Z ALOŽBA

Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18

N A R O Č I L N I C A
S tem nepreklicno naročam

Oznaka obrazca

Štev. izvodov
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Štev. izvodov

Podjetje

Oddelek
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